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Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen gebruik Glyfosaat
Geachte heer Hoosemans,
Op 6 maart jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse
gemeenteraad gesteld over het gebruik van glyfosaat. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
Vraag 1. Is het College op de hoogte van de recente gegevens dat aan toont dat glyfosaat erg
schadelijk is voor de volksgezondheid?
Antwoord 1. Bestrijdingsmiddelen moeten aan strenge eisen voldoen, de EU heeft eind 2017 voor
glyfosaat de toelating met 5 jaar verlengd. Het product is dus legaal op de markt, maar moet wel
voldoen aan toepassingsregels. Onder andere de NVWA en de waterschappen zien daar op toe.
Het product wordt vooral gebruikt in de landbouwsector (akkerbouw, geen grasland) en in een aantal
wettelijke uitzonderingen (terrein met brandgevaar, ballastbed, campings en groepsaccomodaties). In
de openbare ruimte mag het niet worden toegepast, tenzij één van de uitzonderingen van toepassing
is.
Het product is geëtiketteerd als giftig voor het watermilieu en kan daarvoor langdurige gevolgen
hebben. Er is wereldwijk veel discussie over de gevaren van het werken met en het toepassen van het
product (onder andere of het kankerverwekkend is of niet). Dat heeft echter nog niet geleid tot
verdergaande beperkingen of verbod.
Vraag 2. Is het College het met de fractie van Gemeentebelangen eens dat de gemeente hier een
voortrekkersrol kan spelen door gebruikers bewust te maken van de werking en gevolgen van het
gebruik van dit bestrijdingsmiddel?
Antwoord 2. De gemeente kan alleen voor het beheer van eigen gronden het gebruik beperken of
voorkomen. Wel zijn wij bereid om voor particulieren een bewustwordingscampagne te organiseren.
Waar bedrijven vaak op de hoogte zijn van de maximale dosering is dat bij particulieren minder vaak
het geval. Daarom zullen wij de bewustwording vooral op die groep richten.
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Vraag 3. Is het College bereid om met de pachters van gemeentelijke gronden te overleggen hoe
deze gronden goed te gebruiken zonder het gebruik van Glyfosaat?
Antwoord 3. Ja, wij willen in nieuwe kortlopende overeenkomsten voor pacht afspraken hierover
maken.
De grondkamer heeft recent uitgesproken dat het onder voorwaarden mogelijk kan zijn om voor de
pacht van maximaal 1 jaar eisen te stellen aan het gebruik van glyfosaat. Onder zeer strikte
voorwaarden kan dat ook voor een langere periode. In nieuwe pachtovereenkomsten willen we daar
afspraken over maken met pachters of de partij die namens op een stuk grond werkt. Waar dit
vanwege wettelijke grenzen niet mogelijk zullen wij het gesprek hier over aan gaan en aandringen op
het gebruik van andere middelen.
Vraag 4. Zou er een plan van aanpak gemaakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat Glyfosaat niet
in het watersysteem kan komen en er met behulp van provinciale subsidie bloeiende akkerranden
kunnen ontstaan?
Antwoord 4. In de wetgeving is het toepassen van glyfosaat door derden in de landbouw (akkerbouw)
aan regels gebonden. Daarvoor zijn ook de spuitregels in het Activiteitenbesluit van belang voor de
gronden nabij oppervlaktewater. Het op die manier juist toepassen heeft volgens de toelating geen
schadelijk effect. Op dit moment zijn wij niet voornemens om initiatieven te nemen richting andere
methodieken.
Dat laat onverlet dat de gemeente bijvoorbeeld op de website de gebruikers van de discussie over de
gevaren bewust kan maken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Oosterhout
, burgemeester,
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