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Geachte raadsleden,

Groenlinks heeft het College op 20 augustus 2012 verzocht een aantal vragen schriftelijk te
beantwoorden. In deze brief gaan we in op de gestelde vragen.
1. Klopt het dat het onkruid bestreden wordt met het giftige bestrijdingsmiddel
Roundup?
Ja her klopt dat het onkruid wordt bestreden door middel van Roundup.
2.

Bent u van mening dat, ondanks alle publicaties hierover, dit een veilig middel is ?
Het middel Roundup (glyfosaat) zelf is niet giftig, dit is biologisch afbreekbaar.
Echter her residu dat in her grondwater terecht komt zorgt wel voor verontreiniging
en heeft mogelijk nadelige gevolgen.
De aannemer (Stoop Waarland) voert de werkzaamheden uit volgens de wettelijk
erkende methode die in Nederland mag worden uitgevoerd en de aannemer wordt
regelmatig gecontroleerd. De door de aannemer uitgevoerde activiteiten voldoen aan
de criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat
op verhardingen van stichting Milieukeur en ze zijn Duurzaam Onkruid Beheer (DOB)
gecertificeerd door Kiwa (onafhankeluke organisatie die certificering uitvoert voor een
tal van sectoren).
De aannemer voert de werkzaamheden gespecificeerd uit. Afhankelijk van de
weersverwachting wordt een minimale dosering gebruikt. Bij regen of wind wordt er
niet gespoten, om wegspoelen of verwaaien van her product te voorkomen.
Daarnaast houden ze minimaal 2 meter afstand tot s/ootkanten en vermijden ze de
tuinen (hekjes) van bewoners en speelvoorzieningen.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

3. Wat is de reden dat u kiest voor Roundup?
Er is geen geschikter altematief met dezelfde werking en dat minder milieubelastend
is.
Er ziln geen alternatieven die her onkruid op deze manier bestrijden (met wortel en
al). Andere alternatieven als borstelen, heet water en of lucht en of branden laten de
wortels van her onkruid intact. Dit zorgt ervoor dat her onkruid snel weer terug is en
er dus vele malen meer bestreden moet worden op deze manier.
Uit onderzoek blijkt dat zorgvuldig gebruik van Roundup op verhardingen vanuit
milieuoogpunt beter scoort dan niet-chemische technieken zoals branden, borstelen,
hete lucht en heet water. Deze machines hebben impact op her milieu als gevo/g van
her gebruik van fossie/e brandstoffen en zorgen voor een flinke uitstoot met CO2
(zoals bij branden). Een aantal machines is te zwaar voor deze regio; door de
"slappere grond" zouden ze de bestrating wegdrukken. Bovendien zorgt borstelen
voor beschadiging van de tegels en laat ijzerdeeltjes achter en wordt er met her
altematief branden ook schade aan andere elementen in de openbare ruimte, zoals
her openbaar groen aangebracht.
De alternatieven borstelen en branden zfjn eerder al in Oostzaan toegepast en de
resultaten waren niet positief te noemen. Naast bovengenoemde nade/en
veroorzaakte het snel opkomende onkruid (doordat de wortels niet werden
verwijderd) ruimte tussen de trottoirtegels, waardoor deze ongelijk kwamen te liggen
en er mensen over struikelden. Bovendien zorgt het meerdere malen moeten
bestruden met een alternatieve methode vaak voor hogere kosten.
De kamer heeft een motie aangenomen om her te verbieden, maar de uitvoering
daarvan is op de lange baan (na 2018) geschoven; in het Nationaal actieplan
duurzame gewasbescherming (NAP) is voorgesteld her gebruik van
onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 1 januari 2018 te verbieden.
Vooralsnog mag her nog gebruikt worden in de openbare ruimte en bovendien is
Roundup her meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld en wordt ook in
de reguliere tuincentra en retailers met producten voor tuinen verkocht aan
particulieren. De Roundup die bestemd is voor particulier gebruik maakt gebruik van
dezelfde technologie zoals gebruikt door professionals. Dus ook al gebruikt
gemeente Oostzaan geen Roundup meer in de openbare ruimte, iedere inwoner kan
dit middel nog we/ gebruiken en het wordt dan vaak in een hogere dosering gebruikt
omdat de deskundigheid ontbreekt particulieren.
Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn gezamenllik
verantwoordelijk voor uitvoering van het NAP. Het College van Oostzaan wil mede
gezien de motie stoppen met Roundup maar er dient wel een goed altematief voor
handers te zijn. Het College gaat op zoek gaat naar alternatieven. Ind/en dit financiele
consequenties heeft, komt her College met een voorstel richting de gemeenteraad. Te
weten is dat her contract voor onkruidbestrijding middels Roundup in Oostzaan voor
meerdere jaren met de aannemer is afgesloten en nog tot 2016 doorloopt.
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