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Beste griffie,

Bij deze een brief met vragen die ik namens de fractie GoubeVDuijsters aan het College van
B&W wil stellen. Eveneens treft u een drietal bijlagen aan. Het betreffen geen art. 40 vragen, er
is geen spoed met beantwoording gemoeid.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Goubet
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Hoe giftig is de BollenteeLt?
Gepubliceerd 5 november zo16 by Nicollìne van der Spek in Vlerk

Nedertand is 's werelds grootste exporteur van bloembollen, Het levert de sector jaarl.ijks

r,4 miljard euro op. Bollenkwekers gebruiken uiteenlopende bestrijdingsmiddel.en tegen
schimmets en insecten die virussen kunnen verspreiden. Omwonenden maken zich al.

jaren zorgen, Krijgen zij het gif ook binnen en hoe schadelijk is dat? Esther Ouwehand van
de Partij voor de Dieren: "Sommige middelen zouden per direct verboden moeten
vrorden."

Marlies van Oosten (+B) woont aljaren tussen de bloembollenvelden in Voorhout. Een paar
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jaar geLeden werd bij haar dochtertje van toen achtjaar een kwaadaardige tumor achter

haar oog gevonden. "lk kan het niet bewijzen", zegt Van Oosten, "maar ik dacht meteen aan

het gif. lk woon bijna LetterL¡k op een botlenveld. A[s ze gaan spuiten, denk ik att¡d: hoe staat

de wind? Heb ik mijn ramen wel dicht? Komt het niet in mijn tuin terecht? De boer en de

gemeente zeggen dat aLles conform de norm gebeurt. Maar ik zet intussen grote

vraagtekens bij deze normen. Er zijn meerdere mensen met kanker in de straat. Daar maak

ik me zorgen om."

Terecht, vindt minister Schippers, die het RIVM opdracht heeft gegeven een

blootsteLlingsonderzoek te Laten uitvoeren onder omwonenden van boltenvelden en

fruitperceten.

Nooit onderzocht
ln NederLand wonen ongeveer go.ooo mensen binnen 5o meter wonen van een

bLoemboLLen- of fruitperceeL. ln welke mate zij worden blootgesteld aan

bestr¡dingsmiddeLen, is nooit eerder onderzocht. Het blootsteL[ingsonderzoek kost 8,9

miLjoen euro en l"oopt voor de bol.Lenteelt tot en met eor8. Daarna votgt de fruitteeLt. Uitertuk

in zozo is het onderzoek afgerond. Dat duurt nog wel even dus, Ondertussen maken

omwonenden en andere betrokkenen zich zorgen. "Die zorgen neemt minister Schippers

zeer serieus" aldus haar woordvoerder. "Daarom is er voor gekozen para[[e[ aan het

bLootsteLlingsonderzoek alvast inzicht te kri.¡'gen in mogeL¡ke gezondheidseffecten." Deze

resultaten zijn aL veel sneller bekend, namelijk begin zorT'

Kinderleukemie
Naar welke ziekten k¡kt het RIVM? Uit buitenlands onderzoek, zo meldde de

Gezondheidsraad, zijn aanwijzingen gevonden dat omwonenden risico [open op

kinderLeukemie en aandoeningen van het zenuwstelsel Ook zou Parkinson vaker

voorkomen onder ag rariers.

"We richten ons niet op specifieke ziekten, maar op aLgemene ziekte- en sterftecijfers", aldus

Anton RietveLd, die de gezondheidsverkenning b¡ het RIVM coördineert. "De centrate vraag

is: z¡n er verschiLlen tussen mensen die binnen een bepaalde afstand van een bollenveld

wonen, vergeteken met mensen die daar veel verder vanaf wonen?" Hij benadrukt dat dit

nog niets zegt over een mogelijk verband tussen landbouwgif en bepaalde ziektebeelden'

watje misschien snel concludeert, llaarom iemand ziek wordt, kan te maken hebben met

vele factoren. Een tussenresuLtaat wiL en kan h¡ nog niet geven. "Een tussenresultaat is geen

resultaat, zeg ik aLt¡d." We[ bestaat de kans dat het onderzoek straks in januari meer onrust

zalveroorzaken dan het wegneemt. "Dat is een mogeL¡ke uitkomst", geeft Rietveld toe, en

vervotgt: "Hoe dit naar buiten wordt gebracht, is aan de regering."

Big Business

Een Lastige taak, gezien de gevoeligheid van het dossier, Waarom komt de overheid

bijvoorbeeLd nú pas met een blootstel.Lingsonderzoek, terwijI omwonenden aLjaren aan de

be¡ trekken, gesteund door toxicologen, artsen en milieudeskundigen? Heeft de overheid

15-02-19 00:19
Pagina 2 van 5

h tlp:i/nico I li nevanderspe k. n l/hoe-giftig -is -de- bo llenteelt-2/



[iggen slapen of zijn de gezondheidsrisico's van omwonenden ondergeschikt gemaakt aan

de economische belangen? De bollenteelt is big business. De exportwaarde bedraagtt,q
miljard euro perjaar. De meeste bollen gaan naar het buitenland. "Maar grote afzetlanden,
waaronder China worden steeds strenger", aldus André Hoogendijk van de
branchevereniging KAVB (KoninkL¡ke Algemeene Vereeniging voor BLoemboltencultuur).
"Vroeger mocht er bij wijze van spreken nog in één op de honderd bollen een virusje zitten,
nu in geen enkele bot." Spuiten dus. Maar hoe gevaarlijk is a[ dat gif voor omwonenden?

Schijnzekerheid

Het tv-programma Zembla maakte in zott veel los met de documentaire Gif in de
Bollenstreek. Hierin waarschuwt kinderarts Sauer voor de schadeL¡ke gevolgen van

bestr¡dingsmiddelen voor met name kinderen die nog in ontwikkeling zfn.

Zorgwekkend. Bovendien, het gebruik van bestrijdingsmiddelen is toch gereguteerd?
ToxicoLogen waarschuwen dat de toelating van bestri.¡'dingsmiddeten 'volledig achterhaal"d'
is en dat de huidige normen een 'schijnzekerheid' bieden. Ze zijn met name bezorgd om de
combinatie van de gebruikte bestrijdingsmiddelen en het stapeteffect. De vergunningen
worden afgegeven voor de afzonderli.¡'ke gewasbeschermingsmiddelen, maar er wordt niet
gekeken naar de combinatie van de middelen, noch naar de cumulerende effecten van

veelvu[dige bLootstetli ng.

Ruime marges

Het Ctgb (Cotlege voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) is

verantwoordel.¡k voor het afgeven van de vergunningen. Ctgb-directeur Luuk van Duijn

benadrukt dat het college met ruime marges werkt. "De veiligheidsgrenzen die het Ctgb
stelt zijn zodanig robuust dat de kans dat er toch iets mis gaat, bijvoorbee[d omdat de stof
verkeerd wordt gebruikt of samen een met een andere stof wordt gebruikt, verwaarloosbaar
klein is."

Toch is Van Duijn bL¡ met het blootstellingsonderzoek van het RIVM, omdat dit onderzoek
specifiek omwonenden betreft. "Wij keken att¡d naar gebruiker, onbeschermde omstander
en consument. Daarb¡ gingen we uit dat bi.¡. de onbeschermde omstander ook de
omwonende wordt meegenomen, Sinds begin dit jaar hebben we een nieuw model, waarin

ook expliciet omwonenden worden meegenomen. We hebben gekeken of de aanname
kl.opte dat de aanvaardbare risico's voor onbeschermde omstanders ook van toepassing
zouden zijn voor omwonenden. We hebben 6o middeLen als steekproef doorgenomen, en

daaruit bleek dat er voor die middelen geen risico was voor omwonenden."

Over de combinaties van bestr¡dingsmiddelen, zegt Van Duijn dat er op dit moment in
Europees verband aan een model wordt gewerkt om de effecten van de
gewasbeschermingsmiddelen in combinatie met elkaar te kunnen meten. Wanneer dat
ktaar is, weet Van Duijn niet.

Hoe word je als omwonende eigent¡k blootgesteld aan bestr¡dingsmiddelen? "Dat kan op
verschiltende manieren", a[dus Mark Montforts, die het bLootstellingsonderzoek coördineert
binnen het RIVM. "Bestrijdingsmiddelen kunnen in de Lucht zitten, en verwaaien of
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verdampen. Ze kunnen neerslaan in huisstof. Een andere mogel[jkheid is dat omwonenden

de middeLen naar binnen lopen via zand en stof. Ons onderzoeksteam neemt luchtmonsters

binnen en buiten, en levert een deurmat om stof op te vangen. Daarnaast testen we de

urine van omv/onenden op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Het gaat hier om het

herkennen van trends: vinden we meer bestr¡dingsmiddeten naarmate mensen dichter b¡

de teelt wonen of niet?"

Afhankel"Uk van de uitkomst zal door het kabinet worden gekeken naar passende

maatregelen. Te denken valt aan het vergroten van een teelt- en spuitvrije zone en het

stimuleren van goed buurmanschap. "Er zijn nu a[ heel wat whats app-groepjes", weet

Hoogendijk van de KVAB. "Dan appt de teler wanneer h¡ gaat spuiten. De bewoners kunnen

dan bijvoorbeeLd zel.f besLuiten om hun was binnen te halen of de ramen dicht te doen."

Spuitvrije zones

Ondertussen kunnen mensen die zich zorgen maken om landbouwgif in hun omgeving,

terecht b¡ het meldpunt Gifktikker, een initiatief van de Part¡ voor de Dieren en Stichting

Bo[[enboos.
"ln de Kamer pteiten we samen met Stichting Bollenboos aljaren voor strengere

toetsingkaders", aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. "En sommige

middel.en zouden per direct verboden moeten worden. We kregen de meerderheid van de

Kamer a[ achter een verbod op het uiterst giftige metam-natrium en gevaartijke

schimmeLbestrijders. Ook pteiten we voor extra maatregelen zoals de invoering van

spuitvrije zones opLopend tot r5o meter. We knokken voor duurzame landbouw. Nederland

heeft zo'n intensieve Landbouw, dat maakt ons land uiteindel.ijk kapot."

Dit artikel" is gepubLiceerd in het Leidsch DagbLad, Haarlems DagbLad, Gooi- en Eemlander

en Noordhollands Dagb[ad, zo16

Tekst en onderzoek: Nico[[ine van der Spek, www.nico[[inevanderspek.nI

4 SHARE
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Convenant bollenteelt gemeente Hardenberg

WU,

vertegenwoordigers va n :

. de gemeente Hardenberg;
, LTO Noord afdeling Vechtdal;

' de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Kring Noord
Nederland;

' bedrijven die in de gemeente Hardenberg bloembollen telen (hierna te noemen de
bollentelers);

r de Stichting Bof lenteelt Hardenberg e.o.;

komen het volgende overeen.

r Algemene overwegingen

ln de afgelopen jaren is bloembollenteelt in de gemeente Hardenberg een belangrijk onderdeel van
de agrarische bedrijfsvoering geworden. Het is een kwalitatief hoogwaardige en kapítaalintensieve
teelt waarbij er regelmatig tegen ziekten en plagen wordt gespoten met chemische
gewasbeschermingsmiddelen. Met tussenpozen van minimaal 5 jaar kan grondontsmetting
plaatsvinden. Gezien de huidige regelgeving is het echter niet aannemelijk dat hierbij nog metam-
natrium wordt toegepast.

Al enige tijd is de vraag actueel of omwonenden van landbouwpercelen kans lopen op
gezondheidsschade door het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Op verzoek van
de ministeries van lnfrastructuur en Milieu en Economische Zaken heeft de Gezondheidsraad
hierover op z9 januari zor4een advies uitgebracht.

ln zijn advies constateeft de Gezondheidsraad dat gewasbeschermíngsmiddelen schadelijk kunnen
zijn voor de mens. De Gezondheidsraad gaat daarbij vooral in op de gezondheidsrisico's voor
beroepsmatige toepassers van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de gezondheidsrisico's
voor omwonenden van agrarische percelen.

De Gezondheidsraad constateert dat in de afgelopen decennia al veel gedaan is om het gebruík van
gewasbeschermingsmiddelen veiliger en duurzamer te maken. En nog steeds wordt er gewerkt aan
verdere verbeteringen, op basis van nieuwe wetenschappetijke ínzichten en ervaringen uit de
praktijk. Btj die verbeteringen gaat het steeds vaker om gezondheidsrisico's die lastig zijn in te
schatten.

De Gezondheídsraad constateert dat er in Nederland weinig informatie beschikbaar is over de
blootstelling van de mens aan gewasbeschermingsmiddelen en adviseeft om nader onderzoek uit te
voeren. De staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu heeft daarom op rB februari zor4
aangekondigd, dat er in zo15-zo16 een onderzoek komt naar de bfootstelling van omwonenden
aan gewasbeschermingsmiddelen, eventueef gevolgd door een onderzoek naar de specifieke
gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden.
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Omdat het nog wel enkele jaren zal duren voordat de uitkomsten hiervan beschikbaar komen, stelt
de Gezondheidsraad in haar advies nu al een aantal maatregelen voor om de mogelijke
gezondheidsrisico's van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

Deze maatregelen houden verband met de heersende wetenschappelijke onzekerheid en de
ongerustheid van omwonenden over de huidige beroepspraktijk van de agrariërs.

De door de Gezondheidsraad voorgestelde maatregelen hebben betrekking op aanpassÍngen in de
toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen en op de landbouwkundige praktijk.
Bij de voorgestelde maatregelen in de landbouwkundige praktijk richt de Gezondheidsraad zich o.a.
tot de landelijke en lokale overheid, de agrarische sector en tot de omwonenden zelf.
De raad denkt aan verbeteren van de kennis van agrariërs over de veiligheid van henzelf en van
omwonenden, meer controle op de naleving van de regels door agrariërs en het instellen van

spuitvrije zones. Ook de communicatie vraagt verbetering: agrariërs kunnen beter communiceren
over het gebruik van middelen en overheden kunnen adequater reageren op vragen en klachten van
burgers. En ook kunnen omwonenden zelf maatregelen treffen om de blootstelling te verminderen
en zelf in gesprek gaan met de agrariërs.

De ondertekenaars van dit convenant voelen zich aangesproken door de aanbevelingen van de
Gezondheidsraad en willen zich vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid inzetten voor het
treffen van maatregelen die het gebruik van chemísche middelen en de uitstoot naar de omgeving
terugdringen.

Dit willen zij onderstrepen door gezamenlijk dit convenant te ondertekenen, als opvolger van het
convenantvan 23 mei zor4.

z Afspraken

De bollentelers zullen zich bij de uitoefening van hun beroep houden aan de volgende gedragscode:

t Respect

De bollentelers laten anderen in hun waarde, zoalszijook door anderen in hun waarde worden
gelaten. Ze praten met elkaar als collega's. Ze staan open voor kritiek en andere opvattingen.

2 lntegriteit

De bollentelers doen wat ze zeggen en komen afspraken na. Ze zijn betrouwbaar, kunnen uitleggen
wat ze doen en respecteren grenzen en gevoelens van anderen.

3 Professionaliteit

De bollentelers zijn zich ervan bewust dat zij werken in een sector waar kwaliteit van product en

werken hoog in het vaandel staan en stralen dat ook uit. Ze lossen problemen snel en adequaat op
en durven initiatieven te nemen om tot oplossingen te komen.

4 Zorgzaamheid

De bollentelers zijn vriendelijk en luisteren naar omwonenden, Hun bedrijfsvoering is transparant en
oplossingsgericht, waarbij ze welgrenzen aangeven en duidelijk zijn.Te kunnen terugvallen op hun
e i gen onde rzoe ksp latform en be la ngen be ha rti gers.

Convenant bollenteelt gemeente Hardenberg 2



5 Veiligheid

5.1 De bollentelers respecteren alle wettelijke veiligheidsregels en zorgen voor goede
arbeidsomstandigheden. Zij conformeren zich aan de cao open teelten.

5'2 De bollentelers zullen zich daarnaast houden aan de adviezen die staan op de website
www'beschermbewust.nl. Deze site geeft toegang tot verschillende praktische hulpmiddelen
om te helpen veilig te werken met gewasbescherming.

5.3 De bollentelers houden bij de perceelindeling rekening met gevoelige bestemmingen en de
personen die daa r ve rblijven. Gevoel ige bestemmingen zijn :

a) plaatsen waar mensen zich ophouden, zoals woonperceren, scholen en
ve rzorg i n gste h uize n, ca mp in gs en sportpa rke n;

b) de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Zij respecteren een teeltvrije zone van 5 m tot onder a. genoemde gevoelige bestemmingen en
een teeltvrije zone van 1,5 m uit de EHS.

5.4 Wanneer een grondontsmetting noodzakelijk is, respecteren zij de voorgeschreven bufferzone.
5.5 De bollentelers zullen geen grond ontsmetten als het mistig is.

5.6 De bollentelers zullen geen planten bespuiten bij een windsnelheid > 5 mis (windkracht 3),
gemeten op spuitboomhoogte. Hierbij maken de telers gebruik van de best beschikbare
techniek op het gebied van driftreductie en houden deze techniekontwikkeling actief bij. Een
voorbeeld hiervan zijn de technieken zoals deze in zo16 ook door hen worden ioegepasi l.ngt
watervoerende sloten.

5.7 Om verwaaiing tegen te gaan, zullen de bollentelers na de oogst de grond door
g rondbewerkin g grof neerleggen.

6 Gedrag

6.r De bollentelers willen netjes werken op alle fronten en dat ook uitstralen. Ze informeren
aanwonenden over hun perceelskeuze.

6'z Aanwonenden kunnen altijd aangeven dat bepaalde werkzaamheden als storend ervaren
worden en de bolfentelers houden daar rekening mee, bij de planning van hun werkzaamheden.
Zij hebben de juiste apparatuur om gewasbescherming toe te passen en goed opgeleide
mensen. Bewijs van vakbekwaamheid en keuring van de apparatuur zijn voorwaarden waarâan
zij voldoen. ook gebruiken zij alleen wettelijk toegelaten middelen.

6.3 ln het verkeer zorgen de bollentelers ervoor dat modder snel wordt verwijderd en ook zorgen zij
voor waarschuwingsborden, schone spiegels en verlichting. lndien mogelijk rijden ze rondjes
van en naar perceelom bermen te beschermen. Zij zijnzuinigop de openbare ruimte en
herstellen door hen veroorzaakte schade aan bermen zelf.

6.a Bij het uitoefenen van zijn werk is de teler zich bewust van zijn omgeving. Hij houdt br.¡ de
planning van zijn werkzaamheden rekening met de windrichting- en sterkte, ten einde een zo
maximaal mogelijk resultaat te halen met een zo min mogelijke overlast voor zijn omgeving.
Hierbij maakt hij veelal gebruik van de gedetailleerde weersinformatie welke behalve
windrichting en sterkte, ook aangeeft wat het meest effectieve moment is om middelen in te
zetten waarbij zonnesterkte, relatieve luchtvochtigheid en te ven¡¿achten ziekte-druk,
belangrijke para meters zijn.

7 Openheid

De bollentelers organiseren, of zijn deelnemer aan, open dagen op hun bedrijven en geven uitleg
over de bedrijfsprocessen. Als er vragen zijn maken ze daar tijd voor en verwijzen zo ñodig naar
deskundigen.
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8 lnnovatie

De telers streven waar mogelijk actief naar het terugdringen van het gebruik van chem¡sche
middelen en voeren daartoe bovenwettelijke maatregelen uit. Bij de jaarlijkse evaluatie bespreken
partijen de voortgang daarin en de toename ín toepassing daarvan zo concreet mogelijk.

g Vragen

Als er vragen of klachten zijn komen die snel bij de betreffende teler. De telers zien een klacht als
een kans om te verbeteren en niet als een bedreiging.
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LTO Noord afdeling Vechtdalen de KAVB Kring Noord Nederland:

1. Zetten zich, via hun landelijke organísaties, pro actief in voor een verdere verduurzaming van
de bollenteelt, waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk
teruggedrongen wordt. lndien nodig, worden er zo milieuvriendelijk mogelijke
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. De uitstoot naar de omgeving wordt zoveel mogelijk
teruggedrongen.

2- ondersteunen het voorstel van de Gezondheidsraad om meer onderzoek te doen naar de
risico's va n gewasbeschermingsmidde len.

3 Ondersteunen het voorstel van de Gezondheidsraad, om - in añruachting van de resultaten van
het omwonendenonderzoek- nu al een aantal maatregelen (zie de Algemene Ovenruegingen)
te nemen om de mogelijke gezondheidsrisico's van het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmíddelen te bepe rken.

4' Doen al wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat hun leden zich aan bovenstaande
gedragscode houden.

De gemeente Hardenberg

1' Spreekt zijn vertrouwen uit in het vermogen van de bollenteeltsector om op een professionele
en zorgvuldige manier om te gaan met de zorgen die er leven bij omwonenden van percelen
waarop bloembollen worden geteeld.

2. Zal een actieve, stimulerende en bemiddelende rol spelen bij de uitvoering van dit convenant.
3. Zal er bij de landelijke overheid op aandringen dat de door de Gezondheidsraad aanbevolen

vervolgonderzoeken zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd en dat de voorgenomen
tussentijdse maatregelen om de mogelijke gezondheidsrisico's van het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen te beperken, zo spoedig mogelijk in gang gezet worden.

4. Zorgt ervoor dat vragen en klachten die bij de gemeente binnenkomen snel aan de betreffende
tele r(s) worden doorgegeven.

De Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o.:

De Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. staat achter de inhoud van dit convenant en is daarom
mede-ondertekenaar.

3 Geldigheid

Dit convenant heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Landelijke, provinciale of regionale
ontwi kkelíngen kunnen (tussentijdse) aan passing noodza kelijk maken.

4 Toezicht op uitvoering

Naleving van dit convenant, naar redelijkheid en billijkheid, wordt door partijen gezien als een
gezame n lijke ve ra ntwoo rde I ijkhe id.
Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie plaats.
Elke partij wijst een contactpersoon aan die als aanspreekpunt voor de andere partijen dient.
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SP fractie Weef
www.weert.sp.n l/fractie

Bestr¡iilingsm¡ddelen lelieteelt

Aan het College van B&W van Weert

Kopie aan de gemeenteraad

Weert, 21 november 2013

Geachte College,

Sinds de jaren '90 heeft de teelt van lelies in onze gemeente een enorïne vlucht genomen.

Concentreerde lelieteeltzichrond 1980 nog voor het overgrote deel in de kop van Noord-
Holland, inmiddels is onze provincie goed voor zo'n l5Yo van de landelijke lelieteeltl en kent
de gemeente Weert het grootste percentage landbouwgrond die voor lelieteelt gebruikt wordt
in orue provincie. Dit is niet weemd, lelies gedijen het beste op zandgrond waar Weert erg

rijk aan is.

De teelt heeft een keerzijde. Van alle landbouwgewassen in ons land kent de lelieteelt de

hoogste intensiteit in het gebruik van bestrijdingsmiddelen2. Rondwonnen, beter bekend als

aaltjes, in de bodem tasten de wortels van de lelie aan. Om de bodem te 'ontsmetten' wordt
deze in het groeiseizoenzelfs tot ééns in de twee weken omgewoeld en gemengd met
bestrijdingsmiddel.

Het meest algemene en meest gebruikte bestrijdingsmiddel is metam-natrium.3 Deze stof is
bijtend, giftig, en bij contact met het lichaam ontstaat zeer snel overgevoeligheid. Huidinitatie
en langdurende klachten aan de luchtwegen zijn directe symptomen, kankerverwekkende
effecten worden vermoed maar over de lange termijn effecten van metam-natrium is nog maar
weinig bekend. Om nog maar niet te spreken over milieueffecten.

Mede hierdoor is metam-natrium sinds 2010 in de Europese Unie verboden. Nederland heeft
echter helaas een uitzondering op dit verbod bedongen.

I htp://www.cbs.nl,/NR/rdonlyres/258C8E88-E83B-4232-A9FF-DlC036403065/0/leliescartogram.gif
2 https://www.milieudefensie.nVpublicaties/down-to -earth-magazine/artikelen/hoe-giftig-is-gif
3 http://nl.wikipedia.org/wiki/Metam-natrium



De wetenschap dat er in Weert veel lelieteelt plaatsvindt en het algemeen gebruik van het

giftige metam-natrium baart de SP zorgeî. Zorgen over de volksgezondheid van ons

Weertenaren.

Op verschillende plaatsen in Nederland , zoals in de gemeente Hardenberg zijn er reeds

maatregelen voorgesteld om de kans op contact tussen de bevolking en giftige

bestrijdingsmiddelen te verkleinen. Zo stelde B&W van de gemeente Hardenberg voor om

een spuitwije zone van vijftig meter in te stellen langs gebieden met kwetsbare natuur,

recreatiezones en bebouwing. Helaas sneuvelde dit voorstel na een sterke lobby van

belanghebbenden.a

Wij hebben enkele wagen aan uw college,

- Onderkent u net als de SP eens dat het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de

lelieteelt een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, met name voor mensen die

dicht in de buurt van lelievelden wonen of werken?

- Bent u bekend met het initiatief uit de gerneente Hardenberg om een

bestrijdingsmiddelenwtje zone van 50 meter in te stellen tussen plekken waar gif gebruikt

wordt en gebieden met bebouwing, recreatie en kwetsbare natuur?

- Hoe staat u tegenover de mogelijkheid om een dergelijk verbod, net zoals bijvoorbeeld de

stankcirkels, op te nemen in bestemmingsplannen zoals het bestemmingsplan

buitengebied?

Het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen verdient uiteraard sowieso nooit de voorkeur

waar dan ook, maar vanwege de intensiteit vooral niet in de lelieteelt. Biologische

alternatievens worden tot nu toe weinig benut omdat het gebruik van de gangbare

bestrijdingsmiddelen zo gemakkelijk is, regelloos is en nog maar zo weinig aandacht krijgt.

Het lukf vooralsnog niet om dit onderwerp gemeentelijk, landelijk of bij instanties zoals de

GGD op de agenda te kijgen. Men wijst naar elkaar. Op basis van uw antwoorden zullen wij

ons beraden op nadere initiatieven.

Met wiendelijke groet,

Jeroen Goubet

SP-Weert

a htç://www.rtvoost.nVnieuws/default.aspx?cac I &ni &=17 | 156
s htç://www.lelietcelt. eu/downloads/natuurlijke-bestrijding-alen


