e-mail 1 aan de gemeente
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld
Aan de leden van de Gemeenteraad van de gemeente Westerveld

Betreft: lelieteelt in de gemeente Westerveld

Geacht college, geachte leden van de Raad,

Een artikel in de Volkskrant van 10 augustus jl over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij
de lelieteelt in de gemeente Westerveld wekte onze verontrusting. Toen wij ons naar aanleiding van
dat artikel meer gingen verdiepen in de materie namen onze zorgen toe. Wij hebben geprobeerd de
zaak zo neutraal mogelijk te bekijken. De beweringen en constateringen van toxicologen en artsen
liegen er echter niet om. Ook de informatie van de Stichting Bollenboos stemde ons allesbehalve
optimistisch over de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid ten gevolge van het intensieve
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt. Net zo min als de documentaire van Zembla die we
op de site van Bollenboos aantroffen
Onze woning ligt vlak bij akkers waarop lelieteelt plaatsvindt. Deze akkers liggen op slechts
enkele meters afstand van de tuinen en huizen van onze buren. Aan de overzijde van dezelfde akkers
ligt, ook op zeer korte afstand, een grote camping. Iets verder weg liggen nog enkele bedrijven
die eveneens (deels) afhankelijk zijn van toerisme.
Onze zorgen reiken verder dan onze directe omgeving. Tijdens wandelingen en fietstochten, hebben
wij gezien dat er in de hele gemeente behoorlijk wat lelieteelt plaatsvindt.
De gemeente Westerveld heeft nu nog iets dat in overig Nederland schaars is: prachtige uitgestrekte
natuurgebieden, relatief schone lucht en water. Het zou voor ondernemers "jammer" zijn
wanneer toeristen vanwege een groeiende bezorgdheid voor gezondheid en milieu de gemeente gaan
mijden. Misschien nog erger wanneer burgers van de gemeente om dezelfde reden naar elders
verhuizen.
Wij gaan ervan uit dat de meeste boeren zich houden aan de Europese regelgeving, ook wat het
gebruik van bestrijdingsmiddelen betreft. Drenthe en met name de gemeente Westerveld is volgens
ons echter qua oppervlak te klein voor die Europese regels. Men kan hier eenvoudigweg niet dezelfde
regels op het gebied van bestrijdingsmiddelen toepassen als voor de uitgestrekte onbewoonde
gebieden in de grote Europese landen.
Wij verzoeken u dan ook met klem de bezorgdheid voor schade aan gezondheid en milieu serieus te
nemen en alles in het werk te stellen om ook de agrariërs hiertoe te bewegen. Hopelijk zullen zij dan
overwegen op een andere teelt over te gaan c.q. hun akkers niet langer aan lelietelers te
verpachten. Om dat te stimuleren verzoeken wij u de voorschriften ten aanzien van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt in de gemeente Westerveld aan te scherpen.
Met veel belangstelling zien wij, eigenaren van een recreatiewoning in uw gemeente, uw reactie
tegemoet.

e-mail 2 aan de gemeente

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld
Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Westerveld

Betreft: lelieteelt in de gemeente Westerveld, reactie op uw brief d.d. 30 september

Geacht college, geachte leden van de raad,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze onderstaande e-mail.
Uit uw brief maken wij op dat de gemeente weinig kan doen om het intensieve gebruik van
bestrijdingsmiddelen waarmee de lelieteelt gepaard gaat, terug te dringen.
U schrijft dat de gemeente geen voorschriften kan opleggen voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen, want dat is geregeld in de Wet en het betreft de door het CTGB toegelaten
middelen. Ook dat de gemeente geen bevoegdheden heeft om handhavend op te treden in geval van
verkeerd gebruik. Heel teleurstellend, want voor de burgers van Westerveld bent u degene die in de
beste positie verkeert hun belang te vertegenwoordigen.
Onder het kopje "Gebruik gewasbeschermingsmiddelen" 2de alinea, schrijft u:
"Ook mag men niet zonder meer gewasbeschermingsmiddelen gebruiken nabij scholen,
verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en dergelijke"
Dit is vaag geformuleerd. Wat wordt bedoeld met " niet zonder meer"? Wat verstaat men
onder "nabij"? Wat wordt bedoeld met "en dergelijke"? Bent u met ons niet van mening dat het voor
alle omwonenden onwenselijk is om bloot te staan aan deze stoffen zolang de schadelijkheid ervan
niet bekend is?
Onder het kopje "Controle" schrijft u:
"De gemeente heeft geen bevoegdheden om op te treden bij gebruik van bestrijdingsmiddelen".
Regels en richtlijnen zijn weinig waard zonder controle op de naleving ervan. Als gemeente bent u
ongetwijfeld op de hoogte van de wijze waarop de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit die controle
uitvoert. Graag zouden wij van u vernemen door hoeveel personen, op welke manier en hoe frequent
de controle in de gemeente Westerveld plaatsvindt.
Onder het kopje "Vooronderzoek Gezondheidsraad" schrijft u:
"De Gezondheidsraad beveelt in het conceptadvies een nader onderzoek in de vorm van een
meerdere jaren durend blootstellingsonderzoek aan."
Wanneer de Gezondheidsraad over iets een advies uitbrengt aan het kabinet, is er sprake van
een serieus te nemen zaak. In dit geval betreft het een zaak die volop in onze gemeente speelt. Voor
zover ons bekend heeft de gemeenteraad zich over het advies van de Gezondheidsraad nog niet
uitgelaten. Wij zouden het waarderen wanneer de gemeenteraad laat weten het advies van de
Gezondheidsraad van harte te ondersteunen en er voor pleit het onderzoek zo spoedig mogelijk te
doen plaatsvinden.
Onder het kopje "Wat doet de gemeente Westerveld" schrijft u:
"De gemeente is voorstander van het afnemend gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen"
U heeft het verder over de gesprekken die u voert met de huurders van uw gronden.
Dat vinden wij een goede zaak maar we vrezen dat het weinig zoden aan de dijk zal zetten. Er worden
in onze gemeente al zeker 13 jaar lelies geteeld. Al die tijd wordt er door bezorgde burgers actie
gevoerd tegen het milieuvervuilende en mogelijk voor de gezondheid schadelijke gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt.

Wij zouden het waarderen wanneer de gemeente op een concrete manier laat zien zich de zorgen van
veel van haar burgers aan te trekken.
Afgezien van steun aan het advies van de Gezondheidsraad zou dat kunnen door bijvoorbeeld het
gebruik van bestrijdingsmiddelen niet alleen "nabij" scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen
("en dergelijke"), maar ook "nabij" omwonenden, recreatiecentra en natuurgebieden te beperken.
Met veel belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

