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de PvdA over het gebruik van glyfosaat 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 21 juni 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over het 
gebruik van glyfosaat. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Kunt u bevesfigen dat er kennelijk toch met glyfosaat onkruid bestreden is langs de 
ringvaartdijk? 

Antwoord: Ja, het middel is gebruikt voor onkruidbestrijding op de verharding. 

Vraag 2: 
Zo ja, wat gaaf u er aan doen om dit in de toekomst te vermijden? 

Antwoord: In het kader van de DOB methode (Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen) is 
het middel glyfosaat toegestaan. De hoeveelheid schadelijke stoffen wordt met toepassing 
van deze methode beperkt en de milieuschade is minimaal. Toepassing vindt plaats door 
gecertificeerde bedrijven. Volledigheidshalve verwijzen wij naar onze nota van 2 september 
2008 (nummer 2008198744) waarin wij hebben besloten de chemische bestrijding van 
onkruid op verhardingen te vervangen door de toepassing van de wettelijk verplichte DOB 
methode. 

Vraag 3: 
Zo ja, wat gaat of laat u doen om de milieuschade tegen te gaan? 

Antwoord: Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 2 
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Vraag 4: 
Zo ja, bent u van plan de kosten van de schade te verhalen? 

Antwoord: In z'n algemeenheid verhalen wij schade op aannemers indien werken niet 
volgens de voorgeschreven methode plaatsvinden. In het onderhavige geval is het werk 
conform de voorschriften uitgevoerd. Bij de uitvoering van het werk is het helaas niet altijd te 
voorkomen dat het middel in bepaalde gevallen het groen in een smal strookje naast de 
verharding aantast. 

Vraag 5: 
In de 2e Kamer is in september 201 1 een motie aangenomen over een verbod op het 
gebruik van het middel glyfosaat per l januari 2013. Wanneer kunnen we van u een stuk 
verwachten over de alternatieven van onkruidbestrijding zonder het gebruik van glyfosaat? 

Antwoord: De motie Grashof luidt als volgt: " Verzoekt de regering een verbod in te stellen 
voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet commerciële 
doeleinden". De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft aangegeven de motie uit te 
voeren. De uitvoering van de motie is onderdeel van de tweede Nota duurzame 
gewasbescherming. Het Rijk werkt momenteel aan deze nieuwe Nota duurzame 
gewasbescherming en aan het Nederlands Actieplan duurzame gewasbescherming (NAP). 
Het Rijk streeft ernaar het NAP medio juni 2012 te publiceren voor inspraak (heeft nog niet 
plaatsgevonden) en de nieuwe nota en het NAP begin september naar de Kamer te sturen. 
Het is op dit moment niet duidelijk of het uitvoeren van de motie leidt tot een verbod van 
glyfosaat per 1 januari 201 3. Op basis van het nieuwe Rijksbeleid zullen wij, indien 
noodzakelijk, het gemeentelijk beleid aanpassen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van d 
de secretaris, 
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