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Onderweg naar een Roundup vrij Medemblik
D.2 Motie vreemd aan de orde van de dag
R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF), A. van der Geest (PW 2010),
G. Mos (D66), R. Paarlberg (GB), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 11 juli 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 Er sinds jaren een discussie gaande is over het wel of niet kankerverwekkend zijn van het
onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, in de volksmond Roundup.
 Afgelopen 14 juni 2019 chemicus Bayer heeft aangekondigd 5 miljard te investeren in alternatieven
voor glyfosaat ( Bron, Noordhollands dagblad van 15 juni 2019).
 De kadernota voor 2020 als thema heeft “Medemblik werkt aan overmorgen” en in de inleiding stelt dat
de keuzes die we nu maken bepalend zijn voor de ruimte en mogelijkheden van onze kinderen en
kleinkinderen.
 De huidige alternatieven om onkruid te bestrijden bij het onderhoud van de openbare ruimte niet het
gewenste effect opleveren.
Overwegende dat:
 De gemeente bij het onderhoud van haar openbare ruimte sinds enige jaren geen gebruik meer maakt
van Roundup, er niettemin door particulieren en agrariërs in onze gemeente gebruik gemaakt wordt
van dit middel om onkruid te bestrijden.
 Dit middel, o.a. door uitspoeling, in het grondwater en ook in de voedsel keten terecht kan komen en
daarmee een gezondheidsrisico vormt voor mens en dier.
 Het ministerie van Landbouw, natuur en visserij ( LNV ) aanstuurt op een circulaire agrarische sector.
 De gemeenteraad van Doesburg dit jaar een motie heeft aangenomen lokale agrariërs op te roepen dit
middel niet meer te gebruiken, het aanbevelingswaardig is dit voorbeeld te volgen.
Draagt het college op:
1. Inwoners en bedrijven te wijzen op de schadelijkheid van glyfosaat (round-up) en in gesprek te gaan
met landbouwbedrijven om zoveel mogelijk natuurinclusief te gaan werken.
2. Het onderhoud in de openbare ruimte( met name de onkruid bestrijding ) effectief en adequaat met de
juiste niet schadelijke alternatieve bestrijdingsmiddelen uit te voeren, o.a. door de ontwikkelingen op
dit gebied actief te volgen.
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