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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 36 gemeenteraad van 5 juni 2020 van Progressief
Westerveld.

Geachte heer M. van de Kasteelen,

Op 5 juni 2020 heeft u namens uw fractie vragen gesteld over pesticiden in natuurgebieden.

De volgende vragen zijn gesteld. Door middel van deze brief geven wij per vraag antwoord op uw
vragen.
Heeft het College kennis genomen van het Onderzoek van Meten=Weten in opdracht van
1.
Natuurmonumenten en Drents Landschap, zoals dat op 3 juni is gepubliceerd en waarover in lokale,
regionale en landelijke media uitvoerig is bericht?
Het college heeft kennisgenomen van het onderzoek en de media aandacht aansluitend aan het bekend
maken van het onderzoek.

2.
Is het College met ons van mening dat de resultaten van genoemd onderzoek uitermate
zorgwekkend zijn?
De onderzoeksgegevens worden door diverse partijen op een andere wijze geïnterpreteerd. In de ogen
van het college is nader onderzoek noodzakelijk.
3.
het College bereid in gesprek te gaan met de terreinbeheerders van de natuurgebieden in de
gemeente Westerveld hierover en hen ook verder te betrekken bij het overleg over de problematiek van
het pesticiden gebruik in de landbouw?
Het college staat indien de terreinbeheerders dit wenselijk vinden open om het gesprek hierover aan te
gaan.

4.
Is het College met ons van mening dat het goed zou zijn om - nu er twee wetenschappelijke
onderzoeken zijn gedaan vanuit Burger-initiatiefMeten=Weten - breder en structureler
wetenschappelijk onderzoek te (laten) doen en/of te faciliteren bijvoorbeeld in samenspraak met
andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de recreatiesector?
Op dit moment is de provincie vanuit de samenwerking druk bezig met een plan van aanpak voor een
eerder aangekondigde pilot rondom het thema gewasbeschermingsmiddelen
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5.
Is het College bereid om het gesprek aan te gaan met de recreatiesector over de consequenties
van het gebruik van pesticiden voor het toerisme in Westerveld?
Het college staat indien de vertegenwoordiging van de sector dit wenselijk vindt open om het gesprek
aan te gaan met de Recron en de het Recreatieschap Drenthe.
6.
Wil het College het verzoek van Meten=Weten aan de rijksoverheid ondersteunen om nu met
spoed de pilot, waarin Rijk, Provincie en Gemeente samen werken, daadwerkelijk ter hand te nemen?
De provincie heeft regie in dit proces en is druk bezig met de voorbereiding.

7.
Welke verdere stappen denkt het College te ondernemen binnen de bevoegdheden van de
gemeente?
Wij zullen de vragen die aan ons zijn gesteld bespreken met de provincie.

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

