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Beantwoording schriftelijke vragen artikel 36 gemeenteraad van 18 juni 2020 van Progressief
Westerveld.

Geachte heer W. Beets,

Op 18 juni 2020 heeft u namens uw fractie vragen gesteld over de handhaving van de overeenkomst
gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

De volgende vragen zijn gesteld. Door middel van deze brief geven wij per vraag antwoord op uw
vragen.
1. In eerste instantie zijn eigenaar en huurder aangesproken op het niet respecteren
van de 20-metergrens. Waarom is dat niet opnieuw gebeurd, toen bleek dat het
niet respecteren van de 20-metergrens werd voortgezet?
De overeenkomst is naast de standsorganisaties en toeleveranciers niet door alle agrariërs in onze
gemeente getekend maar in eerste instantie alleen door de telers van bloembollen.
Naar aanleiding van de melding heeft de gemeente contact gezocht met de verhuurder. Deze geeft aan
het land voor het tekenen van de overeenkomst te hebben verhuurd. De huurder heeft de overeenkomst
niet getekend en is derhalve niet gehouden aan deze overeenkomst.
Desondanks heeft de verhuurder op ons verzoek direct contact opgenomen met de huurder om te
vragen of hij zich aan de afstand wil committeren. Hierbij is ook de verhuurder van het land volledig
afhankelijk van de medewerking van de huurder die dit jaar bieten verbouwd.
Het college is alleen bevoegd te handhaven bij een overtreding van een wettelijk voorschrift. Hiervan
is in dit geval geen sprake omdat het een overeenkomst betreft in dit geval tussen (andere) partijen
(dan de "overtreder"). Ook de verhuurder is in dit geval afhankelijk van de welwillendheid van de
huurder. Dit heeft de gemeente in haar brief ook aan de desbetreffende inwoner meegedeeld.
Er is dus geen sprake van het niet respecteren van de '20-metergrens omdat die afspraak niet is
gemaakt met de betreffende agrariër.

2. Is het college bereid om alsnog verdere actie te ondernemen teneinde de
bovenstaande klacht op een voor klager bevredigende wijze op te lossen?
Zoals bij vraag één aangegeven is er geen sprake van het niet respecteren of afwijken van de
overeenkomst, omdat de betreffende agrariër deze niet heeft ondertekent. De klacht die zich richt op
het afwijken van de overeenkomst kan dan ook niet worden opgelost.
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3. Heeft het college de LTO en/ofde KA VB, die zich beide aan de uitvoering van de
overeenkomst hebben verbonden, verzocht om de eigenaar en de huurder aan te
spreken? Zo nee, waarom niet?
De betreffende verhuurder is geen lid van beide standsorganisaties, dit is ook geen voorwaarde om
deelgenoot te zijn van de overeenkomst. Zoals aangegeven was het land verhuurt voor de
overeenkomst is afgesloten en is geen overeenkomst afgesloten met de huurder van het perceel.
4. Het lijkt problematisch voor de gemeente om er achter te komen ofeen agrariër
lid is van de LTO ofde KAVB. Is het college daarom met ons van mening dat het
te allen tijde raadzaam is om de LTO en/ofde KA VB aan te spreken op het gedrag
van agrariërs?
De gemeente kan de betreffende agrariërs die hebben ondertekend aanspreken en vragen naar
eventueel lidmaatschap. Het college deelt daarom de aanname niet dat het problematisch is om er
achter te komen of iemand lid is van een standsorganisatie of niet. Het college merkt op dat de
organisaties tot nu toe laten zien de overeenkomst te ondersteunen en partijen zijn zeer bereid om mee
te denken en geven ook gevolg aan de door hun toegezegde acties.
5. Het college heeft eindfebruari een oproep gedaan om de overeenkomst te ondertekenen: “Wij
nodigen de inwoners van de gemeente Westerveld en ieder die in de gemeente Westerveld met
gewasbeschermingsmiddelen werkt uit om deze overeenkomst te ondertekenen. ” Hoeveel inwoners en,
meer specifiek, hoeveel agrariërs hebben hieraan gevolg gegeven?
De overeenkomst is ruim honderddertien keer ondertekend door inwoners. De agrariërs die hebben
getekend zijn betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via
info@gemeentewesterveld.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

N.'L.J.J. Dusink

