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Raalte,

14 december 2018

Onderwerp:

Duurzaam verhuren/verpachten gemeentelijke gronden en bevorderen biodiversiteit

Geachte raadsleden,
Het is al weer enkele jaren geleden dat ik u vroeg het college op te dragen eisen te stellen aan het gebruik van gemeentelijke
gronden die in aanmerking kwamen voor verpachting/verhuur aan particulieren. Het ging daarbij om duurzaamheideisen,
bijvoorbeeld het verbod op het gebruik van landbouwgiffen.
Dat verzoek is afgewezen, jammer genoeg met argumenten die niets met duurzaamheid van doen hadden.
Inmiddels is er gelukkig een nieuw beleid opgesteld onder de bezielende leiding van, let wel: wethouder Wagenmans. Ik verwijs
hiervoor naar diens beleidsnota Groen, samen doen! en citeer uit inleiding van deze nota, voor zover van belang, diens volgende
woorden:
- “We willen een extra impuls geven aan de biodiversiteit”.
- “Het groen willen we beter benutten (..) en geschikter maken voor het gebruik om zo de beleving te vergroten”.
en
- “Onze inzet is ook gericht op het (…) ruimte geven aan ideeën en initiatieven van inwoners”.
Voor zover mij bekend is de nota door de hele gemeenteraad gesteund en vastgesteld.
Via de volgende link https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24779 vindt u een artikel over de
mogelijkheden - de mogelijkheden die bestemmingsplannen bieden zijn buiten beschouwing gelaten - die lagere overheden
hebben duurzaamheid per omgaande te bevorderen. En dat is in alle gevallen waar zij optreden als eigenaar.
In het artikel waarnaar de link verwijst gaat het slechts om het verbod op het gebruik van glyfosaat. Ik vraag u echter nadrukkelijk
om álle giffen te verbieden omdat bijna álle gifsoorten, waaronder de beruchte nenonicotioïden, funest zijn voor de biodiversiteit.
Bovendien sluit u, als u niet alle giffen verbiedt, per definitie álle biologische huurders/pachters uit.
Het mooie aan een totaal verbod is dan ook dat u níemand uitsluit. Iedereen die bereid is aan de eisen te voldoen, kan meedoen
op basis van een gelijk speelveld.
Op grond van uw nieuwe beleid - onder meer dus het ruimte geven aan inwoners voor het indienen ideeën en het nemen van
initiatieven - doe ik dan ook
1. opnieuw het voorstel het college opdracht te geven bij nieuwe verhuur-/verpachtcontracten stringente duurzaamheideisen te
stellen, door het gebruik van alle landbouwgiffen op de bedoelde gronden te verbieden;
2. ook op de gronden die de gemeente zelf in beheer heeft vanzelfsprekend ook per omgaande te stoppen met het gebruik van
landbouwgiffen.
3. Mocht u niet bereid zijn tot het (doen) instellen van een algeheel verbod op het gebruik van landbouwgiffen op de bedoelde
gronden, daarvoor in ieder geval een verbod in te (doen) stellen op het gebruik van de meest voor de diversiteit funeste
gifsoorten, waaronder de glyfosaat bevattende en de diverse soorten neonicotinoïne-achtigen.
Misschien ten overvloede maak ik u erop attent dat het voldoen aan mijn verzoek niet in strijd is met geldende regelgeving en
wetten, noch doe ik hiermee op iemand een moreel appel tot het plegen van enig strafbaar feit.
Tot slot.
Bijgevoegd heb ik een Volkskrantartikel getiteld Caspar liep: een beschouwing over anderhalf jaar lopen door Nederland,
geschreven door Caspar Janssen, een schrijver/journalist met liefde voor de natuur en voor ecologische processen. Het artikel is
zeer aanbevelenswaardig, vooral voor hen die zich zorgen maken over de ontwikkelingen in onze buitenstedelijke gebieden en
voor hen die er actief voor willen zorgen dat ook voor de nieuwe generaties nog voldoende diversiteit in hun leefomgeving
aanwezig zal zijn. En dat zal het toch zijn wat de heer Wagenmans bedoelt met “We willen een extra impuls geven aan de
biodiversiteit”.
Met vriendelijke groet,
Raalte

Bijgevoegd:

Vijf foto’s van het vermelde Volkskrantartikel

