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Geacht College., 
 
Het voorjaar komt eraan en boeren gaan weer aan de slag om de gronden (beter) bruikbaar te maken voor de 
groei van gewassen. 
De landbouwgronden kunnen oranje op kleuren bij het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen met glyfosaat. 
Het belangrijkste actieve ingrediënt in het Roundup-herbicide van Monsanto. 
Ook bestrating kan met dit middel onkruidvrij gemaakt worden. 
Glyfosaatgebruikers, boeren en particulieren verdelgen niet gewenste kruiden (onkruid genaamd) waardoor de 
biodiversiteit verdwijnt.  
Gebruik van Glyfosaat in de buurt van sloten brengt het gif in het watersysteem. 
 
Onderzoek toont aan dat er kankerverwekkende stoffen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. 
 
De Tweede Kamer nam in 2011 al een motie aan om glyfosaat te verbieden, maar zo’n landelijk verbod is er 
nog steeds niet. 
Er loopt een onderzoek en het is wachten op de minister van landbouw. 
 
De gemeente Gilze-Rijen heeft recentelijk haar pachters verboden dit middel te gebruiken, maar is door de 
Grondkamer teruggefloten. Toch houdt de wethouder vast aan het verbod en wil de gemeente hier een 
voortrekkersrol pakken. 
 

De fractie van Gemeentebelangen stelt de volgende vragen: 

 Is het College op de hoogte van de recente gegevens dat aan toont dat glyfosaat erg schadelijk is voor 
de volksgezondheid 

 Is het College het met de fractie van Gemeentebelangen eens dat de gemeente hier een 
voortrekkersrol kan spelen door gebruikers bewust te maken van de werking en gevolgen van het 
gebruik van dit bestrijdingsmiddel 

 Is het College bereid om met de pachters van gemeentelijke gronden te overleggen hoe deze gronden 
goed te gebruiken zonder het gebruik van Glyfosaat 



 Zou er een plan van aanpak gemaakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat Glyfosaat niet in het 
watersysteem kan komen en er met behulp van provinciale subsidie bloeiende akkerranden kunnen 
ontstaan 
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