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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
de beantwoording op 14 mei 2017 door Remko de Paus van GroenLinks gestelde Artikel 45 vragen
“Campagne Vitens tegen verdelgers in particuliere tuinen.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De fractie van GroenLinks heeft medio mei artikel 45 vragen gesteld naar aanleiding van de campagne
van drinkwaterbedrijf Vitens om de particuliere tuin te “vergroenen”. Vitens stelt dat de tuinier
verantwoordelijk is voor zo’n 10 % van de resten van bestrijdingsmiddelen die worden aangetroffen in
de waterwingebieden.Uit onderzoek van Vitens blijkt ook dat 50 % van de huishoudens gif gebruikt in
de tuin en 70 % niet eens weet dat ze in een waterwingebied wonen.Vitens start de campagne start in
Gelderland, maar breidt die binnenkort uit naar andere provincies.
De volgende vragen worden aan het college gesteld:
1. Is het college bereid actief mee te doen aan de campagne van Vitens, als deze start in Overijssel?
2. Zo ja, kan het college dan prioriteit geven aan de inwoners die in of nabij het waterwingebied
Engelse Werk wonen? Kan het college alle inwoners per brief informeren over het feit dat zij in of nabij
een waterwingebied wonen en wat dit betekent?
3. Ziet het college mogelijkheden om via de algemene communicatiekanalen alle inwoners van Zwolle
te wijzen op de mogelijkheden om groen te tuinieren en dit bij voorkeur periodiek te herhalen?
4. Wil het college onderzoeken op welke wijze gifvrij groenonderhoud in bestemmingsplannen een plek
kan krijgen, op basis van de mogelijkheden die de omgevingswet daartoe biedt? Kan dit in de
uitwerking van de groene agenda ook een plek krijgen?

Kernboodschap
Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
1. Is het college bereid actief mee te doen aan de campagne van Vitens, als deze start in
Overijssel?
Antwoord:
Wij zijn blij dat een belangrijke partij als Vitens actie onderneemt op dit vlak, zeker omdat wij
als gemeente al sinds de jaren zeventig proberen het goede voorbeeld te geven door geen
gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen bij het beheer op ons eigendom in de openbare
ruimte (bij groen- en wegonderhoud).
We hebben van Vitens vernomen dat zij na de gestarte campagnes “Beschermjedrinkwater” in
Utrecht respectievelijk Gelderland, nu in overleg is met de noordelijke provincies over waar de
volgende campagne het komende jaar zal starten. We hebben aangeboden dat indien
Overijssel de volgende provincie wordt, we nader in overleg treden met Vitens over hoe zij
gebruik kunnen maken van bepaalde gemeentelijke communicatiekanalen. Vitens waardeert
ons aanbod om aangaande lokale communicatie hierin samen op te trekken.
Wij vinden het krachtig dat het signaal om geen/minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken van
meerdere kanten wordt belicht en van meerdere kanten bij de gebruikers van
bestrijdingsmiddelen binnen komt.
Dit past ook in de lijn van de Bestuursovereenkomst “Naar een duurzame
drinkwater-voorziening in Overijssel 2013-2015”. Momenteel wordt gewerkt aan een
actualisatie van de gebiedsdossiers waarna een nieuwe bestuursovereenkomst zal volgen.
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2. Zo ja, kan het college dan prioriteit geven aan de inwoners die in of nabij het waterwingebied
Engelse Werk wonen? Kan het college alle inwoners per brief informeren over het feit dat zij in
of nabij een waterwingebied wonen en wat dit betekent?
Antwoord:
Wij hebben van Vitens vernomen dat zij de bewoners van drinkwaterbeschermingsgebieden
(zoals het Engels Werk) zelf rechtstreeks en persoonlijk benaderen (via email). Wij willen het
initiatief van Vitens niet overnemen. Wij vinden het goed dat Vitens ook heel duidelijk de
directe link legt tussen eigen drinkwaterkwaliteit en eigen handelen bij beheer van de
buitenruimte door particulieren (in drinkwaterbeschermingsgebieden).
3. Ziet het college mogelijkheden om via de algemene communicatiekanalen alle inwoners van
Zwolle te wijzen op de mogelijkheden om groen te tuinieren en dit bij voorkeur periodiek te
herhalen?
Antwoord:
In onze eigen communicatiekanalen besteden we met regelmaat hier aandacht aan en ook
aan gelieerde aspecten zoals geveltuinen, afkoppelen van regenwater, klimaatbestendiger en
natuurvriendelijker inrichten van de buitenruimte in zijn algemeenheid.
4. Wil het college onderzoeken op welke wijze gifvrij groenonderhoud in bestemmingsplannen
een plek kan krijgen, op basis van de mogelijkheden die de omgevingswet daartoe biedt? Kan
dit in de uitwerking van de groene agenda ook een plek krijgen?
Antwoord:
Volgens ons is het gebruik van dit soort middelen voor de particuliere tuin niet afdwingbaar via
de ruimtelijke ordening / Omgevingswet. Dit instrument is vooral bedoeld voor de ordening van
bepaald gebruik. Daarbij is in de omgevingsverordening 2017 van de Provincie Overijssel
(bevoegd gezag voor de bescherming van drinkwaterwinningen) opgenomen: “De toepassing
van schadelijke stoffen in een waterwingebied is in enkele gevallen toegestaan. Het gaat
ondermeer om het voorhanden hebben van kleine hoeveelheden schadelijke stoffen voor
normaal (huishoudelijk) gebruik of verkoop. Aangehouden wordt een maximale hoeveelheid
van 20 tot 25 kilo of liter.” Bepaalde middelen zijn inmiddels verboden om te verkopen en op
de site van de rijksoverheid is vermeld dat er een wetswijziging komt om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen (producten als Roundup die de stof glyfosaat bevatten) door
particulieren te verbieden. Een extra verbod in bijvoorbeeld een
bestemmingsplan/omgevingsplan zal geen toegevoegde waarde hebben. Temeer ook omdat
handhaving hierop moeilijk is. Op basis van het voorgaande lijken ons goede communicatie en
het landelijk voorgenomen verbod de meest krachtige instrumenten om in te zetten.
Wel is voor particulieren de drempel om verboden bestrijdingsmiddelen in te leveren zo laag
mogelijk gelegd omdat zij hiervoor niet hoeven te betalen bij het aanbieden bij het KCA.
We stimuleren, als speerpunt vanuit de Groene Agenda, actief natuurinclusieve
stadslandbouw en biologische landbouw voor ons eigen agrarisch vastgoed; daarmee bereiken
we belangrijke resultaten. Vanuit Vastgoed is in het Grondbeleid van de gemeente vastgelegd
dat wij een verpachtingsladder hanteren, waarbij biologisch landbouw (geen chemische
bestrijdingsmiddelen) als eerste in aanmerking komt bij nieuwe verpachtingen van agrarische
gronden.
3/5

5

voorstel

Datum

20 juni 2017

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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in particuliere tuinen

Beantwoording art. 45 vragen GroenLinks Campagne Vitens tegen verdelgers

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 04-07-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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