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Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte raad van de gemeente Westerveld,
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Zoals bij u bekend kent de gemeente Westerveld vele vormen van intensieve landbouw. Deze
intensieve landbouw onderscheidt zich door een roHaal gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het
gebruik van deze middelen verstaat zich slecht met het creëren en onderhouden van een
gezond leefmilieu, waarin de burger veilig kan wonen en zich vrij en ongedwongen
kan bewegen. Onder uw bevolking bestaat daarover grote en gefundeerde zorg. Gefundeerd
omdat, mede dankzij uitspraken van de Gezondheidsraad, het inzicht alom geaccepteerd is dat
het huidige, toegestane bestrijdingsmiddelenpakket niet is onderzocht met het oog op veiligheid
van omwonenden. Dat betekent dat de veiligheid van omwonenden op dit moment niet
geborgd is in de toelatingsprocedure. Inmiddels heeft de toelatingsinstantie, het Nollege voor
toelatingen bewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ntgb) twee tot dusverre toegestane en
op grote schaal gebruikte bestrijdingsmiddelen wQl getoetst op veiligheid voor omwonenden.
Het ging daarbij om de stoffen metam natrium en basamid. Beide middelen werden als niet
veilig beoordeeld voor omwonenden en acuut verboden voor verder gebruik. Metam natrium
kan niet veilig worden gebruikt zelfs al zou een bufferzone van 150 meter in acht worden
genomen. Dit middel dat in onze gemeente op grote schaal is gebruikt, nabij bewoning, nabij
scholen, blijkt voor vooral kinderen gevaarlijk te zijn. De huidige toelatingsprocedure schiet
tekort.
Dat betekent dat u als gemeente de rol heeft om uw burgers tegen de kwalijke blootstelling aan
bestrijdingsmiddelen te beschermen. Mitigerende maatregelen zijn mogelijk. Het gaat daarbij
om het vergroten van de afstand tussen percelen waarop bestrijdingsmiddelen worden gebruikt
bij wonen, recreatie, scholen, werkplekken en zorglocaties. U bent de partij die het daartoe
geëigende instrumentarium in handen heeft. U kunt gebiedsbeleid bepalen en dit in de
bestemmingsplannen vastleggen. In het kader van de zorgplicht die u als gemeente heeft zult u
dat ook moeten doen.
Wij dringen erop aan dat u onderstaande zaken zo spoedig mogelijk realiseert:

Voorstel aangepast beleid:

(De volgende maatregelen verzoeken wij u dringend in het bestemmingsplan te realiseren)

1.Spuitvrije zones
Wij verzoeken u bij kwetsbare locaties in het bestemmingsplan spuitvrije zones van minimaal 200
meter op te nemen . Kwetsbare locaties zijn scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen,
woonomgevingen en recreatieterreinen.

2.Vrijwaren waterwingebieden
In waterwingebieden geen bestrijdingsmiddelengebruik toestaan om de kwaliteit van het drinkwater
te waarborgen.

3.Vrijwaren erkende natuurgebieden en andere beschermde gebieden
In deze gebieden verzoeken wij u geen bestrijdingsmiddelengebruik toe te staan: Deze gebieden zijn
niet voor niets beschermd en zijn mede bestemd voor recreatie en toerisme, een economisch
speerpunt voor onze gemeente.
NB. De gemeente Ommen heeft met succes in haar bestemmingsplan opgenomen dat bollenteelt
niet mag plaatsvinden op essen.

Handhaven bestaand en realiseren toegezegd gemeentelijk beleid:
(Maatregelen die u binnen huidige kaders kunt treffen)

4.Geen bestrijdingsmiddelen op gemeentelijke gronden
Wij dringen erop aan dat de gemeente geen bestrijdingsmiddelen toestaat op haar eigen gronden.
Hiervoor heeft de gemeente haar beleid vastgesteld in de Barometer Duurzaam Terreinbeheer,
waarin staat opgenomen dat de gemeente op al haar terreinen van het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen zal afzien. Hiertoe behoren ook alle landbouwgronden die in bezit zijn van de
gemeente zelf.

5.Meldpunt
Nonform eerdere toezeggingen is het nu pure noodzaak om te zorgen voor een goed functionerend
meldpunt. Meldingen van bestrijdingsmiddelengebruik in de leefomgeving moeten periodiek
openbaar gemaakt worden en onder de aandacht worden gebracht van de gemeenteraad. Daarnaast
moeten deze meldingen naar de controlerende instanties zoals de NVWA en de GGD . Melders
moeten op de hoogte worden gebracht van de wijze van afhandeling en consequenties. Xaarlijks
wordt verslag gedaan van de inhoud van de meldingen en de stand van zaken. Transparantie is
hierbij van vitaal belang.

Wij wensen dat u zo spoedig mogelijk een ruimtelijk beleid ontwikkelt en per ommegaande
implementeert; dat ervoor zorgt dat omwonenden niet in de huidige mate te maken hebben
met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Gezien het feit dat uw burgers in het huidige
teeltseizoen alweer te maken hebben met een hoogfrequent en intensief
bestrijdingsmiddelengebruik vragen wij u een snelle en adequate reactie .
Hoogachtend,

Progressief Westerveld
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