




Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
dinsdag 17 februari 2015 14:57 
raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
Stadhuis; IConcernzaken 
TWEE series schriftelijke vragen ex art. 40 RvO inzake gebruik glyfosaat openbare 
ruimte / milieuvriendelijk bermbeheer 
d66 inzake milieuvriendelijk bermbeheer.pdf; lijstvanderdoes inzake gebruik 
glyfosaat in de openbare ruimte.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan een tweetal schriftelijke vragenseries ex artikel 40 RvO. 
1. Fractie D66 inzake milieuvriendelijk bermbeheer 
2. Fractie LijstvanderDoes inzake gebruik glyfosaat in de openbare ruimte 

Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten vóór 19 maart 
2015. 
Ter informatie: Vanwege het verschil in invalshoek kiezen vragenstellers ervoor om beide vragenseries naast elkaar 
in te dienen. 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 

Met vriendelijke groet. Cl 1 7 FEB. 2015 
non 

W qemeenteraad.woerden.nl 
fc Qeldorp.e@woerden.nl raadsqriffie® woerden.nl 

• ! 

Af 

Gemeente Woerden 15.003115 

i 

18/02/2015 Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

1 



ƒ 

V 
f 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Woerden 

Van: LijstvanderDoes 

Betreft: Vragen ex. art. 40 Reglement van Orde over het gebruik van het 
onkruidbestrijdingsmiddel Round Up Evolution in de openbare ruimte. 

Aanleiding is brief d.d. 6 februari j.l. van Jan Wolsheimer aan de gemeenteraad van 
Woerden en wethouder De Weger over dit onderwerp. 

Woerden, 14 februari 2015 

Inleiding, 
In de gemeente Woerden wordt voor de bestrijding van onkruid nog steeds het 
bestrijdingsmiddel Round Up met de werkzame stof glyfosaat gebruikt. 
Dit blijkt ook uit een publicatie van de Gemeente Woerden in de Woerdense Courant van 5 
maart 2014. In dit artikel staat: "dat de gemeente onkruidbestrijding zoveel mogelijk wil 
voorkomen, want het middel is vaak erger dan de kwaal".Totdat er een beter alternatief 
gevonden is gebruikt de gemeente Round Up Evolution. Dit chemische middel voldoet aan 
de wettelijke milieueisen en is betaalbaar". 
Dit klinkt positief, maar het voldoen aan wettelijke milieueisen is niet synoniem voor een 
verantwoord middel. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat de milieuschade door het chemische 
middel blijft binnen de gestelde grenswaarden. Grenswaarden hebben echter een 
economische achtergrond. Grenswaarden zijn bedoeld om het gezondheidsrisico voor de 
bevolking binnen de grenzen van de economische tolerantie te houden waarbij een 
gemiddeld statistisch verlies van levensjaren of-dagen wordt aanvaard. 
Duidelijk is dat glyfosaat een zeer nadelige uitwerking heeft op ons milieu. Wat de 
gezondheidsrisico's op termijn zijn is nauwelijks in te schatten. 
Laat duidelijk zijn: LijstvanderDoes is van mening dat deze giftige stof niet in ons milieu thuis 
hoort! 

Uit diverse publicaties en onderzoeken is al langere tijd bekend dat glyfosaat zeer schadelijk 
is voor het milieu. 
Dit wordt o.a. aangetoond door een onderzoek dat door bureau CLM in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant is uitgevoerd bij het terreinbeheer van de Brabantse gemeenten. 
Uit dit onderzoek blijkt dat bij gebruik van deze middelen regelmatig de drinkwaternorm in het 
grondwater wordt overschreden. 
Deze overschrijdingen zijn ook gevonden in het oppervlakte water. 
Een andere conclusie uit het rapport is dat de kosten van chemievrij beheer de laatste jaren 
zijn gedaald tot een orde van grootte als prijzen voor correct DOB beheer met inzet van 
chemie. 
Ook blijkt dat veel gemeenten in Brabant het onkruid gifvrij bestrijden. 
LijstvanderDoes constateert dat deze conclusie hoop en perspectief biedt voor de gemeente 
Woerden, wat andere gemeenten kunnen op het gebied van een gezond milieu, moet voor 
onze gemeente ook mogelijk zijn. 



Onder het motto: Gifvrij dat doen wij! 
Het middel dat erger is dan de kwaal kan nu worden uitgebannen, de zeer schadelijke 
milieueffecten voor mens, dier en natuur verdwijnen en het is betaalbaar. 

Naar aan leiding van deze inleiding heeft onze fractie de volgende vragen 

1. Hoeveel liter/kg. Round Up is er de laatste 5 jaren, per jaar, gebruikt in de openbare 
ruimte? 

2. Als het komende seizoen niet gifvrij wordt gewerkt, hoeveel van deze kankerverwekkende 
stof zal er dan naar schatting worden gebruikt? 

3. Wordt dit middel ook gebruikt bij de bestrijding van onkruid in sportvelden, zo ja, wat gaat 
het college daar dan aan doen? 

4. In Woerden ligt een waterwingebied. Is er onderzoek gedaan naar een mogelijke 
overschrijding van de norm van het grondwater en het oppervlaktewater met glyfosaat? 

5. Gebleken is uit het onderzoek dat gifvrij nu betaalbaar is. 
Is dit voor het college nu het argument om, het middel dat erger is dan de kwaal, niet langer 
toe toepassen en over te gaan naar gifvrij? 

6. Is het college met LijstvanderDoes van mening dat het komende seizoen al gifvrij moet 
worden gewerkt? 

7. In de financiële paragraaf bij het coalitieakkoord 2041-2018 is voor 2016 een bedrag van 
€200.000 opgenomen en voor de volgende jaren €400.000 voor milieuvriendelijk beheer van 
de openbare ruimten. Worden die bedragen dan ook ingezet voor gifvrij onderhoud? 

Fractie LijstvanderDoes 
Chris van lersel 


