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7 februari 2021, Leek
Geacht college,
Afgelopen week vernamen wij via een artikel in “de Krant”, dat op een door D66 en GroenLinks in
de Raad ter stemming gebrachte motie, ter continuering van het al jaren gevoerde -en per 1 nov.
2017 verplichte- gifvrije beleid in het beheer van de openbare ruimte, door alle andere partijen is
tegengestemd.
Het mag u duidelijk zijn dat dit ons als IVN-afdeling bijzonder verontrust.
De facto wordt hiermee de deur op een kier gezet om het professioneel gebruik van
onkruidbeheermiddelen als glyfosaat en plaagdierbestrijding met biociden weer toe te staan. Ook wij
hebben kennis van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag op 24 november jl. waarin de
rechter het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw
onverbindend heeft verklaard.
Dit omdat de wettelijke basis voor het verbod ontbreekt.
Inmiddels hebben de vier grote groenbedrijven, Donker Groen, Idverse NL, Krinkels en Dolmans
Landscaping Group, al aangegeven geen medewerking te geven aan deze uitvoeringspraktijk.
De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van dit arrest de minister reeds via de al aangenomen motie
Bromet c.s. verzocht om ‘zo snel als mogelijk een toereikende rechtsgrondslag te creëren in de wet
die het mogelijk maakt het eerdere door de Kamer ingestelde verbod weer te bekrachtigen’.
Wij als IVN Westerkwartier e.o. achten het onacceptabel om, alleen omwille van een hooguit één jaar
durende kostenbesparing, alle in de afgelopen vier jaar opgebouwde milieu- en biodiversiteitswinst
overboord te gooien.
Met de biodiversiteit en kwaliteit van het grondwater onder druk vragen wij u met klem, om vanuit uw
gezamenlijke portefeuilles op het gebied van Duurzaamheid (water en voedsel), Natuur- en
Landschap, Gezondheid en Beheer Openbare Ruimte, het gevoerde beleid te continueren,
respectievelijk beleid te ontwikkelen waarmee de gemeente Westerkwartier -zeker daar waar het
betreft de openbare ruimte- gifvrij blijft.
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