
                                                                                                  

Motie 
Reg.nr. 2013-16 

 

Onderwerp: gifvrije onkruidbestrijding 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 11 november 2013,  

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat: 

 

- chemische onkruidbestrijding door middel van glyfosaat, hoe weinig ook, risico's met zich 

mee brengt voor natuur, milieu en in sommige gevallen zelfs de volksgezondheid; 

- dit middel niet alleen wordt opgenomen door de plant, maar ook door de ondergrond via 

welke weg het gif af kan stromen naar grond- en oppervlaktewater en zo schade kan 

toebrengen aan mens, dier en milieu; 

- in veel wateren de concentratie glyfosaat de norm van 0,1μg overstijgt. In dergelijke wateren 

een afname geconstateerd is van diertjes in het water; 

- het filteren van het glyfosaat uit het drinkwater voor waterzuiveringsbedrijven hoge kosten 

met zich mee brengt; 

- uit een recent Europees onderzoek is gebleken, dat in 44% van de door hen onderzochte 

urinemonsters sporen van glyfosaat werden aangetroffen; 

- in 2011 reeds de motie Grashoff is aangenomen in de Tweede Kamer die de regering 

verzoekt om een verbod in te stellen op het gebruik van glyfosaat (o.a. Roundup) bij 

onkruidbestrijding voor niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld de onkruidbestrijding door 

gemeenten). De regering daarom besloten heeft om dat verbod ook daadwerkelijk in te 

stellen, maar pas vanaf 2018, zeven jaar na indiening van de motie; 

- onkruidbestrijding waarbij minder of geen glyfosaat wordt gebruikt, goed mogelijk blijkt te 

zijn. Zo’n 32% van de gemeenten in Nederland, welke zo’n 50% van de oppervlakte van 

Nederland beslaan, zijn nu al vrij van chemische onkruidbestrijding; 

 

van mening dat: 

 

- het wenselijk en mogelijk is om per 1 januari 2015, na een testperiode van nogmaals een 

jaar een effectieve- en kostentechnisch verantwoorde methode van gifvrije onkruidbestrijding 

in te voeren;  

- het beter past bij Heerde Cittaslow en Duurzaam, om niet te wachten tot 2018 vanuit 

financiële motieven, om volledig gifvrij onkruid te gaan bestrijden, maar reeds na 1 pilot jaar 

hiertoe over te gaan;  

- dat het mogelijk moet zijn eventuele extra kosten in de beheer en onderhoud budgetten 

openbare ruimte,  in de begroting 2015 te verwerken, gegeven het feit, dat de kosten voor 

het bestrijden van onkruid slechts enkele procenten inneemt van het totale budget voor het 

beheer van de openbare ruimte; 
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- ook voor particulieren en bedrijven diverse middelen en methoden beschikbaar zijn om 

onkruid te bestrijden, zonder glyfosaat te gebruiken. Middels voorlichting via de site 

Duurzaam Heerde burgers hiervan op de hoogte zouden kunnen worden gesteld; 

 

verzoekt het college om: 

 

1. in 2014 een afgewogen voorstel aan de raad te doen voor gifvrije onkruidbestrijding vanaf 1 jan. 

2015, waarin de volgende elementen aan bod komen: 

- goede combinatie van gifvrije technieken 

- duurzaam aanbesteden 

- voorlichtingscampagne gifvrije onkruidbestrijding door particulieren en bedrijven 

- werkgelegenheidsaspect 

- financiële onderbouwing 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van: 

 

GroenLinks 

 

Silvia van Amerongen  


