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Westerveld 
Bestemmingsplan 

buitengebied 
en

spuitvrije zones



Bestemmingsplannen 
buitengebied = BP

• Ontwerp-BP 2018 en voorontwerpBP2019

• Op een ontwerp komen zienswijzen

• Op een voorontwerp komen inspraakreacties

• Op beide plannen reacties van M=W en MD



Natuur is beschermd, 
mensen niet

• Gevolg is dat aanpak totaal verschillend is. 

• Bescherming mensen is afweging van 
belangen door politici. Voorzorgprincipe ligt 
bij voorstander van de ingreep. 

• Bescherming Natura 2000 is Europese 
wetgeving. Voorzorgprincipe betekent hier 
omgekeerde bewijslast. 



Definitie sierteelten

• In BP; sierteelt is teelt van opgaande 
sierbeplanting als heesters en struiken. 

• Wij willen; sierteelt is teelt van gewassen die 
niet worden gebruikt voor 
voedselvoorziening voor mens of dier. 



Natuur
Verdroging + bestrijdingsmiddelen

• In Westerveld drie Natura 2000-gebieden

• Europees beschermde natuur, dus bescherming 
verplicht en prioritair. 

• Voorzorgprincipe houdt in dat een 
initiatiefnemer voor plan of project moet 
bewijzen dat er geen negatieve effecten kunnen
optreden.  



Natuur
passende beoordeling

• Dit bewijs moet worden geleverd middels een 
‘passende beoordeling’ (PB). 

• Aan een PB stelt ‘Europa’ zeer strikte eisen ; 
o.a. wetenschappelijke zekerheid, volledigheid, 
cumulatie. 

• Wij eisen in bestemmingsplan:
• maatregelen om verdroging te voorkomen,

• maatregelen om contaminatie te voorkomen. 

Dit laatste kan alleen door afstand = spuitvrije zone



Mensen 
omwonenden + biologische teelten

• Afwegingskader is Nederlandse belangen-
afweging door politiek (gemeenteraad). 

• Bewijslast ligt bij hen die om spuitvrije zones 
vragen. Sierteelt is nu legaal gebruik en kan 
in principe worden voortgezet. 

• Er moeten redenen worden aangevoerd 
waarom sierteelt moet worden verboden. 



Redenen sierteelt 
te verbieden

• Bewezen is dat verspreiding middelen verder 
gaat dan eerder gedacht (M=W + OBO). 

• Bewezen is dat toelatingsbeleid Ctgb hiaten 
vertoont (Ctgb + RIVM). 

• Bewezen is dat er risico is op gezondheids-
schade (literatuur).  

• Ontbreken effecten op volksgezondheid kan 
niet worden gegarandeerd. 



Redenen sierteelt
te verbieden

• Bescherming van omwonenden is in 
Nederlandse wet- en regelgeving niet en/of 
onvoldoende geregeld. 

• Daarom is beroep mogelijk op artikel 8 EVRM. 
(Europees Verdrag van de Rechten van de Mens)

• Beroep op art.2a Wet gewasbeschermings-
middelen en biociden (voorzorgartikel).

• Beroep op art. 13 Wet bodembescherming 
(zorgplicht). 



Verweer gemeente

• Gebaseerd op advies Hekkelman uit 2017: 
er is geen reden spuitvrije zones op te 
nemen. Maar Hekkelman noemt al dat nieuw 
onderzoek, alsmede Omgevingswet, wel een 
reden kunnen leveren. 

• Gebaseerd op advies VanDoorne uit 2019. Er 
zijn mogelijkheden voor spuitvrije zones, 
maar er is nu onvoldoende basis. 

Wel is aanlegvergunningenstelsel mogelijk.   


