
 

Amendement 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 9 november 2017bij de behandeling van de 

Begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2018-2021 

overwegende dat: 

in de gemeente Steenbergen de onkruidbestrijding in het kader van een pilot sinds 2016 plaats vindt door het 

sproeien van verwarmd water; 

dit niet voldoende leidt tot vermindering van de hinder van onkruid in de openbare ruimte gedurende met name 

de zomermaanden; 

de beslissing om het  gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat vandaag  door de Europese Commissie 

nog voor een periode van nog vijf jaren werd toe te staan opnieuw werd uitgesteld tot 15 december 2017;  

het standpunt van de Nederlandse minister van Landbouw is dat het gebruik voor nog een periode van vijf jaren 

moet worden toegestaan;  

de meerkosten van het bestrijden van onkruid met verwarmd water ten opzichte van het gebruik van glyfosaat  

door het college van burgemeester en wethouders in 2016 werden geschat op € 100.000,00 ; 

voor de uitvoering van dit amendement uit te gaan van de situatie dat de Europese Commissie het standpunt van 

de Nederlandse regering overneemt en het gebruik van glyfosaat nog vijf jaren zal toestaan; 

besluit, onder het voorbehoud dat de Europese Commissie het professioneel gebruik van glyfosaat nog gedurende 

een periode van vijf jaren zal toestaan,  de begroting als volgt te wijzigen: 

met ingang van het begrotingsjaar 2018 het onkruid gedurende een nieuwe pilotperiode tot uiterlijk 2021 weer te 

bestrijden door middel van het Duurzaam Onkruid Beheer systeem met het middel glyfosaat; 

en voorts deze periode van vier jaar op resultaat gericht te gebruiken voor onderzoek en implementatie van een 

duurzaam en vooral ook goed werkend systeem van onkruidbestrijding dat met ingang van uiterlijk 2021 

daadwerkelijk en met succes kan worden ingevoerd; 

de meerkosten van het gebruik van verwarmd water welke door het college werden geschat op ca € 100.000,00 

niet langer te bestemmen voor onkruidbestrijding maar in te zetten voor uitbreiding van het aantal uren BOA-

toezicht gedurende de avond en nacht, alsmede in verband met overlast op bedrijventerreinen; 

en dit toe te voegen aan het besluit; 

besluit aldus en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Steenbergen, 9 november 2017. 
 
M.H.C.M. Lambers. 
 

 


