
 
 

 
GEMEENTERAAD 

Motie 
 
 
De raad van de gemeente Westerveld; 
 
In vergadering bijeen op 23 april 2019 
 
kennisnemend van 

o Het samenvattend RIVM rapport 2019-0052 over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten. 
o Het RIVM-rapport 2018-0068 over de gezondheidsverkenning omwonenden van 

landbouwpercelen. 

 
Overwegende dat: 

o In de landbouw regelmatig met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt wordt en omwonenden 
zich zorgen maken of dit een risico vormt voor hun gezondheid.  

o Het College voor de toelating van gewas- beschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) standaard de 
risicobeoordeling voor omwonenden uitvoert en dat dit onderzoek op regelmatige basis via het 
EFSA-model herhaald wordt en vooralsnog geen aanleiding geeft tot aanpassing van besluiten 
over de toelating van eerder beoordeelde middelen.  

o Daarmee wordt uitgegaan van een ‘worst-case’-situatie waarin de gewasbespuiting met het 
bestrijdingsmiddel dagelijks voor langere tijd plaatsvindt.  

o De OBO-resultaten geven niet aan dat het EFSA-model de blootstelling onderschat voor de 
onderzochte bestrijdingsmiddelen.  

 
Constaterende dat: 
 

o Het burgerinitiatief Meten = Weten in december 2018 onderzoek heeft laten doen naar het 
voorkomen van bestrijdingsmiddelen in tuinen en natuurgebieden. Daarbij is door hen de 
conclusie getrokken dat geen enkele plek die onderzocht is in onze gemeente schoon is. Er is 
nergens aangetoond dat de gevonden middelen de toegestane blootstellingswaarden (MRL-en) 
overschrijden.  

o Ook uit het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO) blijkt dat omwonenden 
bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen overschreden de 
gemeten gehalten in de lucht of urine geen risicogrenzen.  

o Het ministerie van landbouw heeft aangegeven nieuw beleid te gaan ontwikkelen op dit gebied 
en dat daarmee de discussie op het juiste niveau gevoerd wordt.  

 
  



 
 
 
 
roept het college op: 

o Niet langer te wachten met het geven van een reactie op het op 11 april 2019 uitgebrachte RIVM 
rapport maar een duidelijk standpunt in te nemen. 

o Hierbij de adviezen van het RIVM over te nemen en daarmee de discussie binnen deze gemeente 
te beëindigen.  

o Gesprekken tussen lelietelers en omwonenden eenmalig te hervatten, en daarna uitsluitend door 
te laten gaan als hieraan wederzijdse behoefte is, en inwoners van deze gemeente te voorzien 
van een duidelijke uitleg over de beide RIVM onderzoeken om daarmee onnodige onrust over 
gezondheidsrisico’s weg te nemen.  

o De informatie op de gemeentelijke website aan te passen en de verwijzing naar het uitgebrachte 
RIVM rapport toe te voegen en verder in zijn algemeenheid alleen te verwijzen naar objectieve 
sites zoals RIVM, CTGB en GGD en niet naar websites van burgerinitiatieven die een gekleurde 
mening hebben.  

o Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Westerveld 2018' onverwijld vast te stellen.  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2019 
 
 
R.J. van der Veen    H. Jager 
griffier        voorzitter 
 
 
 
 
 
Ingediend door: 
 
R. Masselink 
VVD 
 


