
 

	
	

	

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  
  
Mevrouw J. Klijnsma  
Postbus 122  
9400 AC Assen  
  
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. het voornemen van de Gemeente Westerveld om een 
“overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen Gemeente Westerveld” te sluiten. 
  
Assen, 20 februari 2020,  
  
  
Geachte mevrouw Klijnsma,  
 
  
Onze fractie heeft kennisgenomen van het voornemen van de Gemeente Westerveld om 
een “overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen Gemeente Westerveld” te 
sluiten. Ook hebben we kennis kunnen nemen van onderzoeksresultaten uit België waar 
in meer dan 50% van de urinestalen van jongeren gewasbeschermingsmiddelen 
teruggevonden zijn. In totaal ging het om meer dan 70 verschillende stoffen. De fractie 
van GroenLinks begrijpt en deelt de zorgen die inwoners hebben over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en zijn van mening dat er meer regie op dit onderwerp 
moet komen.  
 
Naar aanleiding van genoemde “overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
Gemeente Westerveld” heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college 
van Gedeputeerde Staten: 

1. Heeft het college kennisgenomen van de te sluiten “overeenkomst gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen Gemeente Westerveld”? 

2. Is het college van mening dat een spuitvrije zone van 20 meter van de gevel 
voldoende invulling geeft aan het advies ‘Maak zonering mogelijk en het 
aanwijzen van robuuste spuitvrije zones’ uit het rapport Uitgesproken (oktober 
2019)? 

3. Kent het college het in Hardenberg gesloten convenant bollenteelt (2014 en 
2017)? 

4. Hoe kijkt het college aan tegen de verschillen in spuitvrije zones tussen het 
convenant van Hardenberg en de overeenkomst van Westerveld? 

5. Acht het college de te sluiten overeenkomst in Westerveld een goede stap in het 
wegnemen van de zorg van omwonenden over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen? 

6. Hoe kijkt het college aan tegen het voornemen tot het sluiten van de 
overeenkomst voordat het debat in de Raad van Westerveld heeft 
plaatsgevonden? 

7. Wat heeft het college zelf gedaan met de aanbevelingen in het rapport 
Uitgesproken (oktober 2019)? 
 

  
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.  
  
  
Namens de fractie van GroenLinks,   
  



Elke Slagt-Tichelman 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157213/Gemeente-Westerveld-maakt-afspraken-met-
bollentelers 
https://www.gemeentewesterveld.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Februari_2020/
Gemeente_Westerveld_sluit_overeenkomst_gebruik_gewasbeschermingsmiddelen/Overeenk 
omst_gewasbeschermingsmiddelen.pdf  
https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Natuur_milieu_en_water/Gewasbeschermings 
middelen/Verkennend_onderzoek/Uitgesproken_11_oktober_2019_docx.pdf 
https://www.hardenberg.nl/fileadmin/documenten/Wonen_en_leven/Convenant_2017_met_h 
andtekeningen.pdf 
https://vito.be/nl/nieuws/jongeren-dragen-sporen-van-nieuwe-stoffen-hun-lichaam 


