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Geachte leden van de gemeenteraad.
Middels deze brief willen wij u informeren over de aanpak om het gebruik van Glyfosaat tegen
te gaan.
In de raadsvergadering van 16 mei is het college door middel van een motie opgeroepen de
mogelijkheid te onderzoeken voor een verbod op glyfosaat op gronden welke in eigendom zijn
van de gemeente. Tevens wordt in de motie gevraagd een oproep te doen aan agrariërs en
burgers om het gebruik van glyfosaat achterwege te laten.
De oproep is inmiddels gedaan via de gebruikelijke media van de Gemeente Landerd.
Op grond van Europese regelgeving is het middel onder voonwaarden toegestaan tot 2022.
Een herbeoordeling van deze stof zal worden uitgevoerd in Europees verband en een
beslissing over het gebruik zal in december 2022 worden genomen. Een algeheel verbod is er
tot die tijd niet mogelijk.
Binnen de afdeling R&B van de gemeente Landerd wordt voor het onderhouden van groen of
verhardingen geen gebruik van bestrijdingsmiddelen gemaakt. Zeer incidenteel wordt er op een
20-tal kleinere plekken door een aannemer binnen de gemeente glyfosaat gebruikt voor de
bestrijding van de Japanse duizendknoop. Een agressieve invasieve plantensoort die zich snel
kan uitbreiden en waarvoor een goed werkend veilig alternatief niet beschikbaar is.
Voor gronden die in bezit zijn van de Gemeente Landerd en worden verpacht bestaat de
mogelijkheid om bij het afsluiten van nieuwe contracten een verbod in te stellen.
Het college heeft besloten om van die mogelijkheid gebruik te maken en in nieuwe contracten
met ingang van 1 januari 2020 een verbodsbepaling voor het gebruik van Glyfosaat op te
nemen.
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De pachters worden per brief tijdig op de hoogte gebracht over dit verbod.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secrgiari^,
de burgeme^ter,
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