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Geachte heer Lambers, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Heeft uw college kennis genomen van het voorstel van de Europese Commissie, welk 
voorstel wordt ondersteund door de minister van Economische zaken en tevens 
Landbouw, om de goedkeuring van glyfosaat (bekend onder de handelsnaam 
Roundup) gedurende een periode van tenminste tien jaar te verlengen als 
onkruidbestrijdingsmiddel? 
Ja daar hebben wij kennis van genomen. Een kabinetsbesluit heeft echter geen 
gevolgen voor het gebruiksverbod op glyfosaat en andere chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen dat sinds 31 maart 2016 van kracht is 
voor professionele gebruikers. Ook de uitbreiding van dit verbod in november naar 
niet-verhardingen gaat gewoon door. 

2. Is het college van burgemeester en wethouders bekend met het gegeven dat uit 
wetenschappelijk onderzoek (zie IARC onderzoek WHO) niet is gebleken dat er 
gezondheidsrisico's aan gebruik van dit middel verbonden zijn, zoals door minister 
Kamp heeft verklaard? 
Ja, wij zijn bekend met het onderzoek. Uit een advies van het college voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) blijkt dat veilig gebruik van 
glyfosaat mogelijk is maar dat bij toelating van glyfosaat maatregelen moeten worden 
voorgeschreven ter bescherming van het grondwater. Ook is voor een aantal 
toepassingen het lange termijn risico voor vogels en zoogdieren op grond van de 
huidige beschikbare gegevens (nog) niet afgedekt. Het advies van het Ctgb maakt 
onderdeel uit van het advies van de minister. 

3. Kan het college van burgemeester en wethouders ruim voor de behandeling van de 
begroting 2018 van de gemeente Steenbergen op 9 november, mede te baseren op 
het overleg van de minister met de tweede kamer op 4 oktober 2017 en de 
behandeling in het Standing Committee for Plants, Animals, Food and Feed 
(SCoPAFF) van de Europese commissie, welk overleg is gepland op naar verwachting 
5 en 6 oktober 2017, aan de raad mede delen of zij voornemens is de proef met de 
onkruidbestrijding door het sprengen van verwarmd water te beëindigen en weer over 
te gaan tot het gebruik van glyfosaat? 
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Zie antwoord onder vraag 1. Het verbod is en blijft van kracht. Daarnaast past het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet meer in de huidige 
duurzaamheiddoelstelling van onze gemeente. 

4. In 2016 bij de invoering van de pilot van onkruidbestrijding met verwarmd water was 
het uitgangspunt dat de kosten daarvan ca C 100.000,00 per jaar hoger waren dan het 
gebruik van glyfosaat tot dan toe. Is deze verwachting uit gekomen of zijn de werkelijke 
feitelijke, overhead en overige kosten hoger of lager uitgevallen? 
Wij hebben in 2016 de taakstellende budgetten niet overschreden. 

5. Kent het college de klachten van burgers over de ineffectieve werking van de warm 
water bestrijding en het steeds welig terug komen van onkruid in de openbare ruimte? 
Wij weten dat er regelmatig kritiek is op de resultaten van de onkruidbestrijding. De 
effectiviteit zal echter pas na een 4 tal jaren zichtbaar worden. Verder hebben we in de 
afgelopen 2 jaar te maken met bijzondere groeizame jaren. 

6. Is het college bereid om de uitgaven in de door de raad vast te stellen begroting 2018 
voor onkruidbestrijding te verlagen waardoor een besparing kan worden gerealiseerd 
ad ca. 0 100.000,00 door over te gaan op de onkruidbestrijding zoals deze tot 2016 
heeft plaats gevonden? 
Nee, zie antwoord onder vraag 1. 

7. Zijn er juridische belemmeringen om tot een dergelijk besluit te komen? 
Ja, zie antwoord onder vraag 1. 

Het is u bekend dat er recent in de raad ook vragen gesteld zijn over het gebruik van 
glyfosaat en de effectiviteit van de warm water methode. Aanvullend op bovenstaande 
beantwoording merken we op dat we qua beeldkwaliteit een combinatie van A en B niveau 
hanteren.Door het groeizaam weer is dit niet altijd behaald. We doen nu ervaring op met 2 
verschillende methodes. Vanaf 2018 zal de onkruidbestrijding Europees aanbesteed 
worden. Bij die aanbesteding kunnen we geen methode voorschrijven maar wel een 
beoogd niveau. Bij de beoordeling van de inschrijvingen zullen we de ervaringen die we 
opgedaan hebben bij de pilot meewegen. We zullen de raad op de hoogte houden van het 
aanbestedingstraject. 

Hoogachtend, 
burgemeesteye/fwethou van Steenbergen, 


