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Beantwoording van de vragen 
Door een verbod op onkruidbestrijding met gif wordt het onkruid in onze gemeente met een gasbrander weggehaald. Dit 
verbod is in 2016 ingegaan. Op 27 november lazen wij in Trouw (https://www.trouw.nl/es-baf6a912) dat de rechter in Den 
Haag dit verbod onwettig vindt. Hierdoor mogen gemeenten het onkruid weer met landbouwgif bestrijden.   
 
Hierover heb ik de volgende vragen:  

1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag?  
Ja, het college is op de hoogte van deze uitspraak 

2. Is het college bereid om de huidige werkwijze van onkruidbestrijding (zonder landbouwgif) te 
handhaven?   
Ja, passend bij de beleidsambities van de gemeenteraad blijft de huidige werkwijze ongewijzigd. 

3. Bent u bereid om, bijvoorbeeld via de gemeentelijke pagina van de Woerdense courant, inwoners 
periodiek tips te geven om het onkruid rondom de eigen leefomgeving zonder het gebruik van gif te 
bestrijden?  
Ja, het college is in principe bereid om de inwoners en verenigingen te informeren over het creëren van gezonde 
leefomgeving zonder het gebruik van chemische middelen. Onze begroting biedt echter - na de recente 
strategische heroriëntatie - geen enkele ruimte om aan deze bereidheid op dit moment prioriteit te geven. Het is 
belangrijk om zorgvuldig en zuinig om te gaan met geld en tijd zeker tegen de achtergrond van de financiële 
heroriëntatie. 

4. Bent u ook bereid om in gesprek met de Woerdense volkstuinverenigingen om het gebruik van gif door 
hobbytuinierders terug te dringen?  
Zie beantwoording vraag 3.  

 
 
   
 
Bijlagen 

1. De ingekomen brief met de artikel 42 vragen met documentkenmerk: D/21/005162 
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Schriftelijke vragen over onkruidbestrijding 
 
Door een verbod op onkruidbestrijding met gif wordt het onkruid in onze gemeente met een 
gasbrander weggehaald. Dit verbod is in 2016 ingegaan.  
 
Op 27 november lazen wij in Trouw (https://www.trouw.nl/es-baf6a912) dat de rechter in Den Haag 
dit verbod onwettig vindt. Hierdoor mogen gemeenten het onkruid weer met landbouwgif 
bestrijden. 
 
Hierover heb ik de volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag? 
2. Is het college bereid om de huidige werkwijze van onkruidbestrijding (zonder 

landbouwgif) te handhaven? 
3. Bent u bereid om, bijvoorbeeld via de gemeentelijke pagina van de Woerdense 

courant, inwoners periodiek tips te geven om het onkruid rondom de eigen 
leefomgeving zonder het gebruik van gif te bestrijden? 

4. Bent u ook bereid om in gesprek met de Woerdense volkstuinverenigingen om het 
gebruik van gif door hobbytuinierders terug te dringen? 
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