Aan:
Raadscommissie Ruimte,
Gemeente Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever

Geachte commissieleden,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Lelievelden in de nabijheid van woningen
De afgelopen jaren worden er steeds weer lelievelden in de buurt van de
bewoonde omgeving in de provincie Drenthe aangelegd. Alleen al bij de
dorpsgemeenschap Lhee (gemeente Westerveld) zijn er op verschillende plekken
in en rond het dorp een aantal velden in gebruik geweest om lelies op te telen.
Ook dit jaar is er weer een nieuwe locatie in gebruik genomen.
In zeker twee gevallen gaat het om locaties waar woningen vlak tegenover het
lelieveld staan.
Het feit dat er op een kleine afstand van onze woningen lelies worden geteeld
baart ons erg veel zorgen vanwege de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen
en ontsmettingsmiddelen die met deze teelt gemoeid zijn. Als de wind uit
westelijke richting waait, een veelvoorkomende windrichting in Nederland,
krijgen de woningen en de bewoners de volle laag van de verwaaiing van de
bestrijdingsmiddelen. De neerslag komt terecht in de tuinen: waar mensen
verblijven, waar kinderen spelen, waar de was hangt en waar ook veel bewoners
een moestuin houden. Ook lopen er huisdieren of (klein) vee rond. Verder
moeten we de ramen hermetisch dicht houden om te voorkomen dat de drift ook
nog eens binnen in de huizen, kamers en slaapkamers komt.
Wij krijgen ongevraagd en ongewild de neerslag van de bestrijdingsmiddelen in
onze tuinen, en over de risico’ s daarvan maken wij ons grote zorgen. Zelf
hebben we ervoor gekozen om biologisch en ecologisch te tuinieren, maar dat is
door de aanleg van het veld onmogelijk geworden. Daarnaast is er sprake van
langdurige verspreiding via stuifmeel, door erosie (hechtend aan het stof dat
vanaf het land waait) aanraken van huisdieren die door het veld hebben gelopen,
ramen waarop de spuitnevel terecht is gekomen.
Dwingeloo groenste dorp in 2011
In oktober 2011 is Dwingeloo in de nationale groencompetitie uitgeroepen tot
groenste dorp, door de vakjury van Entente Florale Nederland. Ecologisch en
duurzaam groenbeheer behoorde tot de criteria. Daaronder valt het gifvrije
bermbeheer waar de gemeente Westerveld o.a. voor heeft gekozen en positief
mee heeft gescoord.
(info: www.ententeflorale.nl en www.entente-florale.eu)
De gemeente mag vervolgens meedoen aan de Europese verkiezing. Deze
competitie valt in 2012. De gemeente Westerveld grijpt deze competitie aan
vanwege de promotionele kansen.

De gemeente Westerveld heeft veel dorpskernen die een belangrijke toeristische
functie vervullen. Tegelijkertijd liggen er in onze gemeente meerdere lelievelden.
De gemeente heeft wel een zeer bijzondere opvatting over een groene
gemeente. Meedoen aan een competitie waarbij ecologisch en duurzaam
groenbeheer tot de criteria behoren, terwijl het aantal lelievelden toeneemt. Ook
is het nogal zinloos om gifvrij bermbeheer toe te passen terwijl aangrenzend aan
de berm zeer intensief gif wordt gespoten in de lelieteelt, dat verwaait naar de
gemeentelijke berm.
Provincie Drenthe
Ook de gehele provincie Drenthe profileert zich als een groene provincie,
fietsprovincie, en is voor een deel van de inkomsten afhankelijk van het
natuurtoerisme. Er is veel geld gestoken in natuurgebieden, in een uitgebreid
fietspaden netwerk, groene campings, om zoveel mogelijk toeristen naar de
provincie te halen. Het kan niet in het belang zijn van het imago van de provincie
om natuur te combineren met deze lelievelden waarbij zoveel en intensief
bestrijdingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt. Verder
investeert de provincie miljoenen in het beheer van de waterhuishouding:
waaronder verbetering van de waterkwaliteit. Zo ook in de omgeving van
Dwingeloo. De middelen zakken in de bodem. Daarnaast vragen lelievelden om
veel water en dit wordt uit het grondwater gewonnen.
Onderzoek
Als gezegd maken we ons ernstig zorgen over de risico’s die verbonden zijn aan
het gebruik van de bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen. In een televisie
uitzending van Zembla (“gif in de bollenteelt”, januari 2011) komen de risico’s en
de noodzaak om extra onderzoek te verrichten uitgebreid aan bod. Ook de
Stichting Bollenboos heeft in een van haar publicaties de nadelige gevolgen in
kaart gebracht. Deze publicatie is van 2007, maar in de jaren daarna is er geen
verbetering/verandering opgetreden. Sterker nog het aantal lelievelden is
sindsdien niet afgenomen. (info: www.bollenboos.nl). We hebben in ieder geval
zelf de ervaring dat je de bestrijdingsmiddelen kunt ruiken en dat ze op de keel
slaan en een vieze smaak in de mond geven.
Verzoek
We vinden dat de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe de
verantwoordelijkheid hebben om de bewoners te beschermen tegen de risico’s
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en zich moeten inspannen om het
aantal lelievelden terug te dringen c.q. te verbieden.
We zien graag een antwoord op de vraag of de gemeente Westerveld en de
provincie Drenthe de bewoners en de toeristen nu kunnen garanderen dat er
geen nadelige gezondheidseffecten op de korte en de lange termijn optreden
door het intensieve gebruik van bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen in de
lelieteelt.
We vragen de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe om adequate
maatregelen te treffen om de naam van natuurprovincie/gemeente waar te
maken en te vrijwaren van gif.
We vragen de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe om actie te
ondernemen om op landelijk niveau werk te maken van onderzoek naar de

effecten van blootstelling aan de bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen, zoals
ook de Gezondheidsraad heeft voorgesteld.

Met vriendelijke groet,
J Kolthoff en M vd Kasteelen
Lhee 13b
7991 PE Dwingeloo
E Kolthoff en S de Boer
Lhee 13
7991 PE Dwingeloo
J en R Andreae
Lhee 77
7991 PJ Dwingeloo
S Dijkstra en E Verhoeven
Lhee 10b
7991AM Dwingeloo
Fam Dijkstra
Lhee 10
7991 AM Dwingeloo
M Jongmans
De Steegde 1
7991 CA Dwingeloo

Cc:

College B&W Westerveld
Entente Florale Nederland
Vereniging natuurmonumenten
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Provinciale Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Stichting Bollenboos
Drents Landschap
Staatsbosbeheer
Dorpsbelangen Dwingeloo
Enzovoort

