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De Raad van de gemeente De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 1 juli 2020; 

Kennis genomen van
 De maatschappelijke onrust in Gaasterland omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 

de land- en akkerbouw, en dan met name in de bollenteelt; 
 Het advies van de gezondheidsraad van 29 juni 2020 aangaande gewasbescherming en 

omwonenden;

Constaterende dat
 Percelen in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat gebruikt worden voor de bollenteelt 

en hierbij (chemische) bestrijdingsmiddelen worden gebruikt;
 Er tot nog toe onduidelijkheid heerst over de effecten van deze bestrijdingsmiddelen op 

mens, dier en milieu;
 Dit onrust teweegbrengt bij omwonenden en zorgt voor een gespannen situatie tussen telers 

en omwonenden;

 De gemeente niet gaat over het regelen van gebruik en toepassing van bestrijdingsmiddelen, 
maar alleen over het bestemmen van gronden;

 Het college daarom gestart is met de voorbereiding van een paraplubestemmingsplan, om 
daarin een spuitvrije zone van 50 meter ten opzichte van gevoelige bebouwing in te stellen;

 Een dergelijk parapluplan alleen voor nieuwe gevallen bescherming biedt, omdat het 
overgangsrecht van toepassing is op percelen die al eerder gebruikt zijn voor bollenteelt;

 Het rijk en de Europese Unie over het regelen van gebruik en toepassing van 
bestrijdingsmiddelen gaan;

 Het RIVM vorig jaar onderzoek heeft gepubliceerd naar bestrijdingsmiddelen en heeft 
aangegeven dat er meer onderzoek nodig is, o.a. naar de cumulatieve effecten van 
bestrijdingsmiddelen op de omgeving en naar de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor de 
gezondheid van omwonenden;

 De onderzoeksresultaten van het RIVM niet gespecificeerd zijn voor onze gemeente;
 Om met name de cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen goed in te kunnen schatten 

gespecificeerde onderzoeksresultaten nodig zijn;



 Deze week een advies van de Gezondheidsraad is uitgebracht omtrent de vraag in hoeverre 
blootstelling van omwonenden leidt tot gezondheidsrisico’s, de huidige 
toelatingsbeoordeling voldoende beschermend is voor omwonenden en of voldoende 
rekening wordt gehouden met de afstand tot gevoelige bebouwing.;

 Het advies stelt dat er onduidelijkheid blijft over de gezondheidsrisico’s voor telers en 
omwonenden en dat meer onderzoek op korte termijn geen duidelijkheid zal bieden;

 Het advies aan de minister daarom is om het voorzorgsbeginsel te hanteren en te streven 
naar verduurzaming van gewasbescherming en de voortgang te bewaken door het gebruik 
van chemische middelen te monitoren, zodat op termijn verzamelde gegevens beter 
gezondheidsonderzoek mogelijk maken; 

 De verwachting is dat de minister op basis van dat advies zal beoordelen of verdere 
maatregelen nodig zijn.

Overwegende dat

 De gemeente weinig meer kan doen dan het instellen van het paraplubestemmingsplan, en 
een dergelijk plan de onduidelijkheid en dus de ongerustheid niet wegneemt;

 Het advies van de gezondheidsraad de onduidelijkheid niet wegneemt;
 De onduidelijkheid omtrent de gevolgen van bestrijdingsmiddelen op mens, dier en milieu 

zorgt voor een onrustige situatie voor zowel de omwonenden als de telers en dit in bredere 
zin maatschappelijke onrust veroorzaakt in onze gemeente.

Is van mening dat
 Het in het belang van zowel de inwoners als de telers is dat deze onduidelijkheid zo snel 

mogelijk weggenomen wordt.

Verzoekt het college
 Zowel de minister van Landbouw, de Tweede Kamer, als ook de Europese Commissie, de 

Europese Raad en het Europees parlement met klem te wijzen op de urgentie van deze 
problematiek en de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt in onze gemeente;

 Dit zo mogelijk te doen in samenwerking met de provincie Fryslân en/of met andere 
gemeentes die met dezelfde problematiek te maken hebben;

 En daarnaast aan te dringen op een specificatie van bestaande en toekomstige 
onderzoeksresultaten voor onze gemeente bij de minister, het RIVM en de Gezondheidsraad.

en gaat over tot de orde van de dag,
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