Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 RvO
Datum: 05-06-2020
Steller van de vragen: dhr. M. van de Kasteelen, fractie Progressief Westerveld
Onderwerp: Pesticiden in natuurgebieden
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Heeft het College kennis genomen van het Onderzoek van Meten=Weten in opdracht van
Natuurmonumenten en Drents Landschap, zoals dat op 3 juni is gepubliceerd en waarover in lokale,
regionale en landelijke media uitvoerig is bericht?
Is het College met ons van mening dat de resultaten van genoemd onderzoek uitermate zorgwekkend
zijn?
Is het College bereid in gesprek 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?
Is het College met ons van mening dat het goed zou zijn om – nu er twee wetenschappelijke
onderzoeken zijn gedaan vanuit Burger-initiatief Meten=Weten – breder en structureler
wetenschappelijk onderzoek te (laten) doen en/of te faciliteren bijvoorbeeld in samenspraak met
andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de recreatiesector?
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?
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?
Welke verdere stappen denkt het College te ondernemen binnen de bevoegdheden van de gemeente?

Toelichting
Het Burgerinitiatief Meten=Weten heeft samen met Natuurmonumenten en het Drents Landschap monsters
genomen in natuurgebieden. De resultaten zijn schokkend: overal, ongeacht de afstand tot omliggende
landbouwgebieden is een cocktail aan pesticiden gevonden. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd
via de website van Meten=Weten: Onderzoek bestrijdingsmiddelen Natura 2000 gebieden Drenthe.
Burgerinitiatief Meten=Weten heeft daarop een brandbrief verzonden aan de Tweede Kamer, waarin wordt
aangedrongen op een integrale aanpak van de Natura 2000 problematiek als gevolg van sierteelten: Tekst van
de brief aan de Tweede Kamer.
Het onderzoek is uitgebreid aan de orde geweest in de plaatselijke, regionale en landelijke media. Daarbij
hebben ook de terreinbeheerders, Natuurmonumenten en Drents Landschap, zich in heldere termen
uitgesproken.
De resultaten van genoemd onderzoek volgen op eerder onderzoek, waarbij de aanwezigheid van pesticiden in
particuliere tuinen en op particulier percelen is gemeten. Daarbij was met name het aspect van de
volksgezondheid aan de orde.
In dit onderzoek gaat het met name om de effecten van het gebruik van pesticiden op de Natura 2000
gebieden, en de biodiversiteit in en rond die gebieden. De gevolgen daarvan komen bovenop de zaken die al
eerder aan de orde zijn gesteld, zoals de stikstofproblematiek, de verdroging etc. Deze stapeling van effecten
versterkt de enorme bedreiging van onze Natura 200 gebieden.

