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Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 36 gemeenteraad van 10 december 2020 van
Progressief Westerveld.

Geachte heer Van de Kasteelen,

Op 10 december 2020 heeft u namens uw fractie vragen gesteld over resistente schimmels in
landbouwafval. De volgende vragen zijn gesteld. Door middel van deze brief geven wij per vraag
antwoord op uw vragen.

1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van het wetenschapsprogramma ‘Met de
kennis nu’ van woensdag 9 december jl. over resistente schimmels, en de rol die in de landbouw
gebruikte fungiciden spelen bij de toename van die resistentie?
Het college heeft kennis genomen van het wetenschapsprogramma ‘Met de kennis van nu’ op NPO2
dat was gewijd aan het gevaar van resistente schimmels.

2. Is het college met onze fractie van mening, dat het in het belang is van de volksgezondheid om
deze toename van resistentie tegen te gaan?
De zorgen over dit onderwerp zijn gedeeld met de minister. Het is aan de gezondheidsraad om te
beoordelen of dit gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Indien dit zo is zal de gezondheidsraad de
minister adviseren of er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

3. Kan het college aangeven hoe vaak het (nog) voorkomt dat hopen met plantenafval, dat
restanten van fungiciden bevat, zich in de buitenruimte in Westerveld bevinden? Zo niet, kan
het college dat (doen) onderzoeken?
Omdat fungiciden in meerdere teelten maar ook particulier gebruikt worden en mogen worden
gebruikt, zal dit zowel bedrijfsmatig als ook particulier in onze gemeente voorkomen. Wij zien het niet
als onze gemeentelijke taak om plantenafval te laten onderzoeken op het al dan niet voorkomen van
fungiciden.
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4. Is het college bereid om met de sector in overleg te gaan om ervoor te zorgen dat plantenafval
dat restanten van fungiciden bevat niet in de buitenruimte wordt opgeslagen, maar zo snel
mogelijk na het ontstaan wordt afgevoerd en verwerkt?
Gezien de huidige landelijke regelgeving die geldt met betrekking tot agrarische bedrijfsstoffen heeft
het college geen grond om opslag van plantenresten op een perceel voor enige tijd niet toe te staan.
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