Havelte, 9 januari 2011

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders
over gifgebruik bollenteelt
Zaterdagavond is door ZEMBLA een documentaire uitgezonden over het gebruik van
gewasbestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. In de uitzending kwamen diverse
inwoners van de gemeente Westerveld aan het woord die hun ongerustheid
uitspraken over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid.
Deskundigen en onderzoekers uit diverse disciplines hebben aangegeven dat de
wetgeving op dit gebied ontoereikend is. Bovendien worden mogelijk nadelige
effecten voor omwonenden niet meegewogen bij de toelating van
bestrijdingsmiddelen door het CTGB. Evenmin is bekend in hoeverre de
opeenstapeling van middelen leidt tot overschrijding van hoeveelheden schadelijke
stoffen die wettelijk zijn toegestaan.
Progressief Westerveld heeft de afgelopen jaren op diverse momenten aandacht
gevraagd voor de problematiek van de bollenteelt. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van
de uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Buitengebied waarin regels worden
opgenomen omtrent een spuitvrije zone.
Op dit moment is het de vraag of de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid oppakt
als het gaat om de aspecten van de volksgezondheid. De ministeries in Den Haag
wilden geen informatie verschaffen. Het is inmiddels bekend dat diverse fracties
kamervragen gaan stellen.
Maar er is ook een lokale verantwoordelijkheid. In verband hiermee stelt de fractie
van Progressief Westerveld de volgende vragen aan het college van Burgemeester
en Wethouders.
1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van Zembla ?
2. Maakt de het college zich zorgen over de feiten die in deze uitzending aan het licht zijn
gekomen? Zo ja , waarom?
3. Is het college van mening dat – gelet op de effecten van verdamping en verneveling van
bestrijdingsmiddelen – een spuitvrije zone voldoende waarborgen biedt?
4. Zijn er andere of betere maatregelen die de gemeente kan nemen om de
gezondheidsschade als gevolg van de bollenteelt voor haar inwoners aantoonbaar te
kunnen beperken?
5. Zo ja aan welke maatregelen denkt u dan en op welke termijn zullen deze worden
uitgevoerd?

6. Acht het college het zinvol en bent u bereid om in overleg met andere betrokken
gemeenten een gesprek aan te gaan met de provincie Drenthe en de GGD om te komen
tot een gezamenlijk preventief beleid?
7. Is het college bereid om onze inwoners, in het bijzonder de omwonenden van lelievelden,
actief te informeren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen?
8. Is het college bereid om contact op te nemen met de verantwoordelijke bewindspersonen
in Den Haag om te overleggen over een gezamenlijke aanpak, waarbij de
gezondheidsrisico’s door een (bevolkings)onderzoek grondig worden onderzocht?
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