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Geachte …,
Op 15 december heeft u een brief met vragen gestuurd over het verbod landbouwgiffen op gemeentegronden. In
deze brief beantwoorden we uw vragen.

1.

Hoeveel leden van de agendacommissie zijn nodig om een brief van een inwoner op de raadsagenda
geplaatst te krijgen ten einde te bereiken dat over een door die inwoner aangekaart onderwerp inhoudelijk
wordt gedebatteerd?
In de agendacommissie is afgesproken dat als er één lid van de agendacommissie een concept brief
geagendeerd wil in de raadsvergadering, dit verzoek gehonoreerd zal worden.

2.

Waarom bent u niet bereid met het bedoelde verbod een kleine bijdrage te leveren aan het verbeteren van
het milieu, van de diversiteit en de leefbaarheid voor toekomstige generaties?
Tot op heden is er geen raadsmeerderheid om een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen voor gronden
die de gemeente in gebruik geeft, te bewerkstelligen. Tijdens de behandeling van de laatste
programmabegroting op 11 november is een motie met een gelijke strekking verworpen (zie bijlage). De
inhoudelijke argumentatie van elke fractie is daarbij terug te kijken via onze website
(https://raalte.notubiz.nl/live).

3.

Bent u het met me eens dat met uw huidige beleid een ongelijk speelveld ontstaat doordat biologischdynamische huurders/pachters geen gebruik kunnen maken van gronden die hun voorgangers in het gebruik,
met uw toestemming, hebben bespoten?
Het niet verbieden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoeft niet te betekenen dat deze ook
daadwerkelijk worden toegepast door onze pachters. In 2017 en 2019 hebben we u aangegeven dat het
grootste deel van de verpachte percelen biologisch wordt gebruikt en in ieder geval glyfosaat op deze
percelen door de vijf grootste pachters niet wordt gebruikt. Er zijn sinds 2019 geen grote wijzigingen in de
verpachtingen. We verpachten op dit moment wel minder gronden, omdat veel gronden die door ons
verpacht werden inmiddels ontwikkeld zijn voor onder andere woningbouw en bedrijventerrein.
Daarnaast is het kunnen gebruiken van gronden in het kader van biologisch (-dynamische) landbouw niet
alleen het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen van belang. Een omschakeling van gronden die nog
niet biologisch gecertifieerd zijn naar biologische teelten of -grasland is op dit moment minimaal 2 jaar (zie
Skal biocontrole https://www.skal.nl/) en vraagt ook bijvoorbeeld ook dat de gronden in deze
omschakelperiode al bemest worden volgens specifieke voorwaarden. Het direct geheel biologisch inzetten
van gronden door een biologische pachter is, als de gronden nog niet gecertificeerd zijn, ook als wij het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verbieden dus niet mogelijk. En een verbod zal niet leiden tot
ander speelveld ten opzichte van biologisch (dynamische) pachters.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet
namens de gemeenteraad van de gemeente Raalte,
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de voorzitter

