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Geachte heer ,
Op 14 december 2018 ontvingen wij uw brief waarin u ons verzoekt het college opdracht te geven om
stringente duurzaamheidseisen te stellen aan het gebruik van gemeentelijke gronden. Hierbij stelt u
voor het gebruik van landbouwgiffen te verbieden. In 2017 heeft u ons hetzelfde verzoek ook al eens
gedaan.
Motie 8 november 2018
In de raadsvergadering van 8 november 2018 is een motie van fracties van PvdA, D66, Lokaal
Alternatief en GroenLinks, met dezelfde strekking als uw verzoek, in stemming gebracht. Deze motie
is verworpen. De motie is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Gebruik op gemeentelijke percelen
In onze brief van 14 juli 2017 hebben wij u als volgt geïnformeerd:
“U vraagt ons om het gebruik van middelen met glyfosaat op door de gemeente verpachte percelen te
verbieden. Wij hebben navraag gedaan bij de vijf pachters die de grootste oppervlakten
landbouwgrond van de gemeente pachten. Zij geven aan geen glyfosaat houdende middelen te
gebruiken op de gepachte percelen. Drie pachters geven aan deze percelen voor biologische
landbouw te gebruiken. Gebruik van dit middel past daar niet in. Gezien de praktijk op onze
pachtgronden zien wij geen noodzaak om een verbod op dit middel in pachtcontracten op te nemen.
Bovendien constateren wij dat er landelijke regelgeving van kracht is die gericht is op een juist gebruik
van dit soort middelen. Deze regelgeving is gericht op het voorkomen van schade aan de
leefomgeving. Er zijn diverse instanties die toezien op correcte naleving hiervan. Wij vinden het ook
om die reden niet wenselijk om als gemeente via pachtcontracten een middel te verbieden dat
toegelaten is in Nederland.”
Er zijn sinds 2017 geen wisselingen geweest in de grootste pachters. De situatie dat het grootste deel
van de gronden biologisch gebruikt wordt is nog steeds aanwezig. Net als het gebruik van glyfosaat
houdende middelen past het gebruik van de andere in uw brief genoemde gewasbeschermingsmiddelen hier niet bij. Daarnaast is de landelijke regelgeving en het genoemde toezicht op alle door u
genoemde middelen van toepassing.
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Conclusie
Wij juichen een duurzaam gebruik van de gemeentelijke gronden zeker toe. Met het oog op het
voorgaande zien wij op dit moment alleen geen reden om het college te verzoeken om stringente
duurzaamheidseisen te stellen bij het pachten of huren van gemeentelijke gronden.
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