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Geachte leden van Drents parlement,

Het burger initiatief Meten=Weten wil u graag informeren over het volgende:
Wethouder Jelle de Haas heeft op 18 december 2019 een brief aan de gemeenteraad van
Westerveld gestuurd om de raad te informeren over de voortgang van ‘duurzame
landbouw en gewasbeschermingsmiddelen’. De brief werd publiek tijdens de
raadsvergadering van 7 januari 2020. Aanleiding is de aanbevelingen uit het rapport
‘Uitgesproken’ waarin o.a. geconcludeerd werd dat de overheden aan zet zijn. Wat opvalt
is:

· Dat de overheden weliswaar in gesprek zijn met elkaar maar geen idee hebben
(na meer dan 15 jaar) welke kant het op moet;
· Burgers en omwonenden niet als ‘stakeholder’ worden gezien;
· De stichting ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt noord- en oost-Nederland)
€10.000 subsidie krijgt voor onderzoek naar resistentere gewassen zonder dat daar
een gedragen strategie aan ten grondslag ligt;
· Ruimtelijke ordening als kern van het probleem (nog steeds) volkomen wordt
genegeerd;

In de bijlagen de brief van het college van Westerveld aan de Raad en de reactie op de
brief van Meten=Weten.

Vriendelijke groet
Alok van Loon
(secretariaat Meten=Weten)
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Onderwerp


Informeren Raad inzake duurzame landbouw en gewasbeschermingsmiddelen.


Geachte Raadsleden,


Als gemeente Westerveld zijn wij, mede namens de VDG, actief betrokken bij de samenwerking
van de overheden rondom het thema gewasbeschermingsmiddelen.


Op dit moment nemen vier overheidslagen deel aan de bestuurlijke tafel van de samenwerking te
weten; LNV, twee gedeputeerden van de Provincie Drenthe, één gedeputeerde van de provincie
Overijssel, één bestuurder van het waterschap WDOD en de voorzitter van de VDG aangevuld met
de betrokken wethouders uit de gemeenten Westerveld, Hardenberg en Ommen.
Zoals bekend heeft op 4 juli 2079 de eerste plenaire terugkoppeling plaatsgevonden op het
provinciehuis in Assen naar aanleiding van het RIVM rapport blootstellingsonderzoek
omwonenden. Op dat moment is aangegeven, dat de overheden samen stappen willen maken
rondom het thema gewasbeschermingsmiddelen.


Op dit moment vindt een (ambtelijke) verkenning plaats naar de mogelijk te nemen stappen op


basis van de aanbevelingen in het rapport Uitgesproken en de visie van minister Schouten. Dit doen
wij gezamenlijk maar ieder vanuit zijn eigenbevoegdheden (blz. 14 van het rapport uitgesproken,
zieb1lage). De resultaten van deze verkenning worden eind januari 2020 besproken met de


bestuurders en daar zullen keuzes worden gemaakt in de te nemen vervolgstappen. Te denken valt
aan bijvoorbeeld een overeenkomst, onderzoeken, subsidiëren van bv. bloemrijke akkerranden of
andere teelten als bufferzones, welke bijdragen aan het duurzaam verminderen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en bijdragen aan een evenwichtige samenleving. Het ministerie wil
kijken of met concrete maatwerkoplossingen op lokaal niveau toch een oplossing te vinden is.


Provincie Drenthe heeft zich opgeworpen om daar met het ministerie van Landbouw, Natuur en


Voedselkwaliteit, de Drentse gemeenten en de waterschappen een proefgebied voor aante wijzen.
Naar verwachting zal er infebruarí/maart2\2\ wederom een plenaire terugkoppeling worden
georganiseerd waar naast de uitkomst van het rapport Uitgesproken de vervolgstappen zullen
worden toegelicht.


De gemeente Westerveld heeft binnen haar eigen bevoegdheid besloten opdracht te geven voor het
starten van een onderzoek naar resistentere rassen in samenwerking ROL (Regionaal Onderzoek
Lelies).
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Omdat het waagstuk rondom deze teelt het grootst is en omdat er mogelijkheden lijken te liggen
om te komen tot oplossingen wordt binnen dit onderzoek de gevoeligheid van gangbare rassen


onderzocht. Uitgangspunt biruren het voorgestelde onderzoek is om te onderzoeken welke rassen


minder of niet hoeven worden gespoten. De keuze voor deze meer resistente soorten op percelen in
de buurt van bewoning kan voor alle betrokken partijen een win-win situatie opleveren.


Daamaast verkennen wij samen met de andere overheden en de betreffende stakeholders of wij het
inrichten van akkerranden kunnen stimuleren bij de agrariërs om tegemoet te komen aan de wens
van omwonenden.


Ook onderzoeken wij de mogelijkheden met de betreffende partijen om te komen tot een


overeenkomst zoals is aanbevolen in het rapport Uitgesproken. De verwachting is dat wij begin
2020hiewan de resultaten kunnen delen.


Tevens zalbij het ministerie van LNV vanuit de samenwerking van de overheden aandacht worden
gewaagd voor het gebruik van middelen (met ontheffing). . Het gaat hierbij om middelen die
minder milieu belastend zijn, vaak ook biologisch van aard en qua effectiviteit vergelijkbaar met
middelen die gebruikt worden in de zogenaamde groene teelten.


Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 74 0521 en


via info @gemeentewesterveld.nl .


en wethouders,


de Haas


\








 


Secretariaat: Tolweg 18 


7991 TC Dwingeloo 


Tel: 0521 592297 


metenwetenwesterveld@gmail.com 


www.metenweten.com 
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7 januari 2020 
 
Geachte Raad en College, 
 
Wethouder De Haas heeft een brief geformuleerd waarin hij de Raad informeert over (de voortgang) 
“duurzame landbouw en gewasbeschermingsmiddelen”. Meten=Weten nam op de valreep, dat wil 
zeggen vlak voor de raadsvergadering van dinsdag 7 januari, kennis van deze brief.  
We constateren dat tot nu de stakeholders op gebied van natuur, milieu en bestrijdingsmiddelen, die 
wel zijn betrokken bij het rapport ‘Uitgesproken’, niet door de gemeente zijn gevraagd mee te 
denken over invulling van de pilot. In ieder geval zijn Natuur Milieufederatie Drenthe, Milieudefensie 
Westerveld, Stichting Bollenboos en Vereniging Meten=Weten hiervoor niet benaderd. 
 
Wij gaan hieronder in op de inhoud van de brief van wethouder De Haas en maken kenbaar hoe 
Meten=Weten meent dat oplossingsrichtingen gekozen zouden kunnen en moeten worden.  
 
De wethouder meldt in de brief dat er een ‘ambtelijke verkenning plaatsvindt’ naar ‘mogelijke 
stappen op basis van de aanbevelingen uit het rapport Uitgesproken’.  
Ter verduidelijking citeren wij hier uit de samenvatting van het rapport Uitgesproken: 


De gezamenlijke overheden zijn aan zet. Gevraagd wordt een helder en consistent beleid en 


maatregelen op het snijpunt van landbouw, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Dit moet 


gepaard gaan met een grote aandacht voor de onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid 


en samenlevingsopbouw) op het platteland. 


Voor de korte termijn beveelt het rapport zeer vele zaken aan maar op de eerste plaats: 
Maak een stappenplan met duidelijke doelen en termijnen. Als de landbouw in 2030 duurzaam 


moet zijn, ook wat betreft middelengebruik, moet je nú beginnen. Sta borg voor een consistent 


beleid. 


 
De brief aan de raad meldt verder dat de resultaten van deze ambtelijke verkenning eind januari 
worden besproken met de bestuurders om dan keuzes te maken over de te nemen vervolgstappen.  
In de brief worden vervolgens enkele zeer algemene zaken genoemd: 


 Overeenkomst (wat voor soort overeenkomst, tussen wie en wie en waarover?) 


 Onderzoeken (wat voor een onderzoeken, met welk doel, met welke strategie?) 
en een concretere: 


 Het subsidiëren van akkerranden of bufferzones  
met als argument dat randen en buffers bijdragen aan vermindering van gebruik bestrijdings-
middelen en bijdragen aan een evenwichtige samenleving.  


Nergens blijkt hoe deze punten passen in een uitgewerkte of uit te werken strategie of stappenplan. 
Overeenkomsten en onderzoeken zijn ongedefinieerd.  
 
De vraag is dus welk stappenplan en welke strategie (refererend aan het rapport Uitgesproken) de 
wethouder voor ogen heeft en hoe dat bijdraagt aan een helder en consistent beleid.  
 
Vervolgens is in de brief sprake van ‘een aan te wijzen proefgebied’. Gaat dit over de gemeente 
Westerveld? Dat wordt nergens duidelijk.  
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In de brief komt daarna als een ‘duveltje uit een doosje’ een opdracht aan de Stichting Regionaal 
Onderzoek Lelieteelt Noord- en Oost-Nederland (ROL) van € 10.000 voor onderzoek naar de 
resistentie van bestaande lelierassen. Dat is opmerkelijk omdat het allerminst een armlastige sector 
betreft en er jaarlijks al ettelijke tonnen EU-subsidie naar deze bedrijven gaan. Het is verder des te 
opmerkelijker omdat het college hier een concreet spoor bewandelt dat kennelijk wel met de 
(vertegenwoordigers van) de telers is besproken maar niet met de andere stakeholders.  
Vervolgens maakt de brief (nogmaals) melding van ‘het verkennen van het inrichten van akker-
randen’ om ‘tegemoet te komen aan de wens van omwonenden’. Meten=Weten als belangen-
vertegenwoordiger van omwonenden heeft deze wens nooit kenbaar gemaakt en is niet gekend in 
dit voornemen van het college.  
 
De brief gaat verder met de mededeling dat het college met de ‘betreffende partijen’ de mogelijkheid 
onderzoekt om ‘te komen tot een overeenkomst’ zoals vermeld in het rapport Uitgesproken. In het 
rapport Uitgesproken is echter nergens sprake van een ‘overeenkomst’.  
Wat betreft Meten=Weten: wij weten van niets en het is onduidelijk wie ‘de betreffende partijen’ zijn.  
 
Meten=Weten ziet graag concretere stappen van het college in het licht van de conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport Uitgesproken. Maar voordat er überhaupt verder gegaan kan worden 
is er een strategie nodig die de aard en omvang van de problematiek dekt. Daar is tot heden op geen 
enkele manier sprake van. Sterker: in de weinige gesprekken die wij hebben gevoerd met provincie 
en gemeente bleek dat beide partijen geen idee hebben welke kant het op zou moeten gaan. Dan is 
het uitermate bevreemdend dat het college nu deze brief stuurt én subsidie toekent zonder dat 
duidelijk is welke lijn gevolgd gaat worden.  
 
Dat er uiteindelijk weer een ‘plenaire’ terugkoppeling wordt georganiseerd waar naast de uitkomst 
van het rapport Uitgesproken de vervolgstappen zullen worden toegelicht lijkt op zich mooi. Maar 
net als de brief van wethouder De Haas ervaren wij dit alles slechts als eenrichtingverkeer. Terwijl we 
graag met u als overheid in dialoog willen omdat u via de regelgeving kunt zorgen voor verbetering 
van de situatie van omwonenden. 
 
Daarom reikt Meten=Weten u graag aan welke vervolgstappen in onze ogen nodig zijn en welke 
wensen we hebben ter verbetering van de situatie van omwonenden van intensieve teelten:  
 
 
1. Kom met een helder RO-spoor. Dit is het eerste en belangrijkste op dit moment en op de korte 


termijn. De hele problematiek is voor een groot deel een RO-vraagstuk en behandel dat dan ook 
als zodanig. Dat kost meer moeite en vraagt meer kennis en inzicht én het kost meer tijd maar 
dat laat zich ruim uitbetalen aan het einde van de rit. En RO is nu juist het spoor waar de 
gemeente echt handelend kan optreden. 
Draag dus zorg voor een bestemmingsplan buitengebied waarin sprake is van evenwichtige 
bescherming van omwonenden en wettelijke bescherming van natuur.  


 
Weliswaar is er sprake van een legale, bestaande, historisch gegroeide situatie maar toch kan 
worden gemotiveerd dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De kwantiteit van 
de teelten groeit voortdurend; de grenzen van toelaatbaarheid en hinder zijn inmiddels al lang 
overschreden.  







 


 


 
 
 


Ten aanzien van omwonenden bestaat er strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens dat toeziet op eerbiediging van het privéleven, familie- en gezinsleven. De 
overheid verzaakt ervoor te zorgen dat deze rechten kunnen worden genoten.  
Tevens is er sprake van strijd met de Wet bodembescherming, het in artikel 13 opgenomen 
voorzorgprincipe.  
Ook het gestelde in artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden houdt een 
verplichting voor de gemeente in. 


 
Met name door de groei van het volume van de teelten is het laten voortbestaan van deze 
historisch gegroeide situatie nu in strijd geworden met een goede ruimtelijke ordening. De 
nadelige gevolgen van het bestaande legale gebruik zijn zó groot zijn dat deze in redelijkheid niet 
langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. 


 
Op termijn kan de overlast worden verminderd dan wel beëindigd door een aanlegvergunningen-
stelsel conform artikel 3.2.2 Bro. Dit leidt tot herschikking van de gronden in gebruik bij de 
intensieve sierteelten. Hetzelfde artikel 3.2.2 Bro biedt de mogelijkheid bestaand gebruik dat in 
strijd moet worden geacht met de Wet natuurbescherming per direct te doen beëindigen.  


 
Het inmiddels door de raad goedgekeurde bestemmingsplan 2018 biedt ontwikkelingsmogelijk-
heden die in strijd zijn met de voornoemde wettelijke bepalingen. Dit plan komt voor vernietiging 
in aanmerking.  


 
De gemeente dient er met spoed zorg voor te dragen dat een nieuw ontwerp bestemmingsplan 
wordt ontwikkeld waarin deze strijdigheden niet meer aanwezig zijn.  
Door de toepassing van de wisselteelten zal dit zelfs al op een termijn van enkele jaren leiden tot 
een herschikking van de betrokken teelten.  
Een eerste begin is het starten van overleg met partijen om verschillende alternatieven te 
ontwikkelen. Vervolgens het laten vervaardigen van een MER, waarin begrepen een passende 
beoordeling van het voorkeursalternatief. 


 
 
2. Neem de omwonenden serieus. Binnen Meten=weten is veel kennis en kunde aanwezig op de 


terreinen van RO, ecologie, bodembeheer, landbouw, etc. Een van de aanbevelingen van 
Uitgesproken is om aan ‘joint fact finding’ te doen. Welnu: M=W heeft al een ruim begin gemaakt 
met het boven water krijgen van feiten; maak daar gebruik van en steun M=W in dezen zoals het 
college ROL blijkbaar steunt in onderzoek naar resistentie van gewassen.  


 
 
3. Duurzame landouw is een container begrip. Maak een heldere visie vanuit gemeentelijk 


perspectief wat dat inhoudt. Welke landbouw en welk landschap willen we hier in Westerveld?  
 


Binnen de gemeente Westerveld zijn al ettelijke ondernemers actief op dit vlak (en met succes!). 
Organiseer en regisseer deze groep en breng samen met ‘gangbare’ ondernemers en start bijv. 
een studieclub waarin kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. 


 
 







 


 


 
 
4. Netwerk. M=W heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van hoogleraren en kennisinstituten. 


Akkers waar bollen hebben gestaan zijn sterk verontreinigd met bestrijdingsmiddelen en 
minerale olie. Het is niet de vraag óf dat effect heeft op bodemleven en in het kielzog daarvan op 
insecten, natuur en omwonenden, maar wélk effect dat heeft. Bodemleven is de basis voor een 
gezonde landbouw en gezond voedsel. Maak gebruik van ons netwerk en help mee o.a. deze 
effecten in kaart te brengen (fact finding). 


 
 
5. Overheid – Markt – Burgers. Het oude adagium is dat overheid en markt ‘alles regelt’. Dat is nog 


steeds volop aan de orde. Hier in Westerveld maar ook in ‘Den Haag’ en ‘Assen’. In het licht van 
de nieuwe Omgevingswet wordt de rol van burgers groter. Uiteindelijk is de uitdaging om de 
gemeentelijke processen zodanig te organiseren dat er een driehoek Overheid – Markt – Burger 
ontstaat. De gemeente, het landschap, onze leefomgeving is immers datgene wat we met elkaar 
delen en gemeenschappelijk in gebruik hebben. Dat vraagt een andere visie op economie en 
verdienmodellen. Dit is een van de essenties van de aanbeveling uit uitgesproken:  
.... een grote aandacht voor de onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid en 
samenlevingsopbouw) op het platteland. 


 
 
Met vriendelijke groet, 
 


 
 
Rob Chrispijn, 
voorzitter Meten=Weten 
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Onderwerp

Informeren Raad inzake duurzame landbouw en gewasbeschermingsmiddelen.

Geachte Raadsleden,

Als gemeente Westerveld zijn wij, mede namens de VDG, actief betrokken bij de samenwerking
van de overheden rondom het thema gewasbeschermingsmiddelen.

Op dit moment nemen vier overheidslagen deel aan de bestuurlijke tafel van de samenwerking te
weten; LNV, twee gedeputeerden van de Provincie Drenthe, één gedeputeerde van de provincie
Overijssel, één bestuurder van het waterschap WDOD en de voorzitter van de VDG aangevuld met
de betrokken wethouders uit de gemeenten Westerveld, Hardenberg en Ommen.
Zoals bekend heeft op 4 juli 2079 de eerste plenaire terugkoppeling plaatsgevonden op het
provinciehuis in Assen naar aanleiding van het RIVM rapport blootstellingsonderzoek
omwonenden. Op dat moment is aangegeven, dat de overheden samen stappen willen maken
rondom het thema gewasbeschermingsmiddelen.

Op dit moment vindt een (ambtelijke) verkenning plaats naar de mogelijk te nemen stappen op

basis van de aanbevelingen in het rapport Uitgesproken en de visie van minister Schouten. Dit doen
wij gezamenlijk maar ieder vanuit zijn eigenbevoegdheden (blz. 14 van het rapport uitgesproken,
zieb1lage). De resultaten van deze verkenning worden eind januari 2020 besproken met de

bestuurders en daar zullen keuzes worden gemaakt in de te nemen vervolgstappen. Te denken valt
aan bijvoorbeeld een overeenkomst, onderzoeken, subsidiëren van bv. bloemrijke akkerranden of
andere teelten als bufferzones, welke bijdragen aan het duurzaam verminderen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en bijdragen aan een evenwichtige samenleving. Het ministerie wil
kijken of met concrete maatwerkoplossingen op lokaal niveau toch een oplossing te vinden is.

Provincie Drenthe heeft zich opgeworpen om daar met het ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit, de Drentse gemeenten en de waterschappen een proefgebied voor aante wijzen.
Naar verwachting zal er infebruarí/maart2\2\ wederom een plenaire terugkoppeling worden
georganiseerd waar naast de uitkomst van het rapport Uitgesproken de vervolgstappen zullen
worden toegelicht.

De gemeente Westerveld heeft binnen haar eigen bevoegdheid besloten opdracht te geven voor het
starten van een onderzoek naar resistentere rassen in samenwerking ROL (Regionaal Onderzoek
Lelies).

Bezoekadres: Raadhuislaan 1,7981 EL Diever Postadres: Postbus 50,7970 AB Havelte
T 14 0521 lF (0521) 349 499 E info@gemeentewesterveld.nlil www.gemeentewesterveld.nl @gem_westerveld
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Omdat het waagstuk rondom deze teelt het grootst is en omdat er mogelijkheden lijken te liggen
om te komen tot oplossingen wordt binnen dit onderzoek de gevoeligheid van gangbare rassen

onderzocht. Uitgangspunt biruren het voorgestelde onderzoek is om te onderzoeken welke rassen

minder of niet hoeven worden gespoten. De keuze voor deze meer resistente soorten op percelen in
de buurt van bewoning kan voor alle betrokken partijen een win-win situatie opleveren.

Daamaast verkennen wij samen met de andere overheden en de betreffende stakeholders of wij het
inrichten van akkerranden kunnen stimuleren bij de agrariërs om tegemoet te komen aan de wens
van omwonenden.

Ook onderzoeken wij de mogelijkheden met de betreffende partijen om te komen tot een

overeenkomst zoals is aanbevolen in het rapport Uitgesproken. De verwachting is dat wij begin
2020hiewan de resultaten kunnen delen.

Tevens zalbij het ministerie van LNV vanuit de samenwerking van de overheden aandacht worden
gewaagd voor het gebruik van middelen (met ontheffing). . Het gaat hierbij om middelen die
minder milieu belastend zijn, vaak ook biologisch van aard en qua effectiviteit vergelijkbaar met
middelen die gebruikt worden in de zogenaamde groene teelten.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 74 0521 en

via info @gemeentewesterveld.nl .

en wethouders,

de Haas

\



 

Secretariaat: Tolweg 18 

7991 TC Dwingeloo 

Tel: 0521 592297 

metenwetenwesterveld@gmail.com 

www.metenweten.com 
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7 januari 2020 
 
Geachte Raad en College, 
 
Wethouder De Haas heeft een brief geformuleerd waarin hij de Raad informeert over (de voortgang) 
“duurzame landbouw en gewasbeschermingsmiddelen”. Meten=Weten nam op de valreep, dat wil 
zeggen vlak voor de raadsvergadering van dinsdag 7 januari, kennis van deze brief.  
We constateren dat tot nu de stakeholders op gebied van natuur, milieu en bestrijdingsmiddelen, die 
wel zijn betrokken bij het rapport ‘Uitgesproken’, niet door de gemeente zijn gevraagd mee te 
denken over invulling van de pilot. In ieder geval zijn Natuur Milieufederatie Drenthe, Milieudefensie 
Westerveld, Stichting Bollenboos en Vereniging Meten=Weten hiervoor niet benaderd. 
 
Wij gaan hieronder in op de inhoud van de brief van wethouder De Haas en maken kenbaar hoe 
Meten=Weten meent dat oplossingsrichtingen gekozen zouden kunnen en moeten worden.  
 
De wethouder meldt in de brief dat er een ‘ambtelijke verkenning plaatsvindt’ naar ‘mogelijke 
stappen op basis van de aanbevelingen uit het rapport Uitgesproken’.  
Ter verduidelijking citeren wij hier uit de samenvatting van het rapport Uitgesproken: 

De gezamenlijke overheden zijn aan zet. Gevraagd wordt een helder en consistent beleid en 

maatregelen op het snijpunt van landbouw, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Dit moet 

gepaard gaan met een grote aandacht voor de onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid 

en samenlevingsopbouw) op het platteland. 

Voor de korte termijn beveelt het rapport zeer vele zaken aan maar op de eerste plaats: 
Maak een stappenplan met duidelijke doelen en termijnen. Als de landbouw in 2030 duurzaam 

moet zijn, ook wat betreft middelengebruik, moet je nú beginnen. Sta borg voor een consistent 

beleid. 

 
De brief aan de raad meldt verder dat de resultaten van deze ambtelijke verkenning eind januari 
worden besproken met de bestuurders om dan keuzes te maken over de te nemen vervolgstappen.  
In de brief worden vervolgens enkele zeer algemene zaken genoemd: 

 Overeenkomst (wat voor soort overeenkomst, tussen wie en wie en waarover?) 

 Onderzoeken (wat voor een onderzoeken, met welk doel, met welke strategie?) 
en een concretere: 

 Het subsidiëren van akkerranden of bufferzones  
met als argument dat randen en buffers bijdragen aan vermindering van gebruik bestrijdings-
middelen en bijdragen aan een evenwichtige samenleving.  

Nergens blijkt hoe deze punten passen in een uitgewerkte of uit te werken strategie of stappenplan. 
Overeenkomsten en onderzoeken zijn ongedefinieerd.  
 
De vraag is dus welk stappenplan en welke strategie (refererend aan het rapport Uitgesproken) de 
wethouder voor ogen heeft en hoe dat bijdraagt aan een helder en consistent beleid.  
 
Vervolgens is in de brief sprake van ‘een aan te wijzen proefgebied’. Gaat dit over de gemeente 
Westerveld? Dat wordt nergens duidelijk.  
 

mailto:metenwetenwesterveld@gmail.com
http://www.metenweten.com/


 

 

 
 
 
In de brief komt daarna als een ‘duveltje uit een doosje’ een opdracht aan de Stichting Regionaal 
Onderzoek Lelieteelt Noord- en Oost-Nederland (ROL) van € 10.000 voor onderzoek naar de 
resistentie van bestaande lelierassen. Dat is opmerkelijk omdat het allerminst een armlastige sector 
betreft en er jaarlijks al ettelijke tonnen EU-subsidie naar deze bedrijven gaan. Het is verder des te 
opmerkelijker omdat het college hier een concreet spoor bewandelt dat kennelijk wel met de 
(vertegenwoordigers van) de telers is besproken maar niet met de andere stakeholders.  
Vervolgens maakt de brief (nogmaals) melding van ‘het verkennen van het inrichten van akker-
randen’ om ‘tegemoet te komen aan de wens van omwonenden’. Meten=Weten als belangen-
vertegenwoordiger van omwonenden heeft deze wens nooit kenbaar gemaakt en is niet gekend in 
dit voornemen van het college.  
 
De brief gaat verder met de mededeling dat het college met de ‘betreffende partijen’ de mogelijkheid 
onderzoekt om ‘te komen tot een overeenkomst’ zoals vermeld in het rapport Uitgesproken. In het 
rapport Uitgesproken is echter nergens sprake van een ‘overeenkomst’.  
Wat betreft Meten=Weten: wij weten van niets en het is onduidelijk wie ‘de betreffende partijen’ zijn.  
 
Meten=Weten ziet graag concretere stappen van het college in het licht van de conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport Uitgesproken. Maar voordat er überhaupt verder gegaan kan worden 
is er een strategie nodig die de aard en omvang van de problematiek dekt. Daar is tot heden op geen 
enkele manier sprake van. Sterker: in de weinige gesprekken die wij hebben gevoerd met provincie 
en gemeente bleek dat beide partijen geen idee hebben welke kant het op zou moeten gaan. Dan is 
het uitermate bevreemdend dat het college nu deze brief stuurt én subsidie toekent zonder dat 
duidelijk is welke lijn gevolgd gaat worden.  
 
Dat er uiteindelijk weer een ‘plenaire’ terugkoppeling wordt georganiseerd waar naast de uitkomst 
van het rapport Uitgesproken de vervolgstappen zullen worden toegelicht lijkt op zich mooi. Maar 
net als de brief van wethouder De Haas ervaren wij dit alles slechts als eenrichtingverkeer. Terwijl we 
graag met u als overheid in dialoog willen omdat u via de regelgeving kunt zorgen voor verbetering 
van de situatie van omwonenden. 
 
Daarom reikt Meten=Weten u graag aan welke vervolgstappen in onze ogen nodig zijn en welke 
wensen we hebben ter verbetering van de situatie van omwonenden van intensieve teelten:  
 
 
1. Kom met een helder RO-spoor. Dit is het eerste en belangrijkste op dit moment en op de korte 

termijn. De hele problematiek is voor een groot deel een RO-vraagstuk en behandel dat dan ook 
als zodanig. Dat kost meer moeite en vraagt meer kennis en inzicht én het kost meer tijd maar 
dat laat zich ruim uitbetalen aan het einde van de rit. En RO is nu juist het spoor waar de 
gemeente echt handelend kan optreden. 
Draag dus zorg voor een bestemmingsplan buitengebied waarin sprake is van evenwichtige 
bescherming van omwonenden en wettelijke bescherming van natuur.  

 
Weliswaar is er sprake van een legale, bestaande, historisch gegroeide situatie maar toch kan 
worden gemotiveerd dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De kwantiteit van 
de teelten groeit voortdurend; de grenzen van toelaatbaarheid en hinder zijn inmiddels al lang 
overschreden.  



 

 

 
 
 

Ten aanzien van omwonenden bestaat er strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens dat toeziet op eerbiediging van het privéleven, familie- en gezinsleven. De 
overheid verzaakt ervoor te zorgen dat deze rechten kunnen worden genoten.  
Tevens is er sprake van strijd met de Wet bodembescherming, het in artikel 13 opgenomen 
voorzorgprincipe.  
Ook het gestelde in artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden houdt een 
verplichting voor de gemeente in. 

 
Met name door de groei van het volume van de teelten is het laten voortbestaan van deze 
historisch gegroeide situatie nu in strijd geworden met een goede ruimtelijke ordening. De 
nadelige gevolgen van het bestaande legale gebruik zijn zó groot zijn dat deze in redelijkheid niet 
langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. 

 
Op termijn kan de overlast worden verminderd dan wel beëindigd door een aanlegvergunningen-
stelsel conform artikel 3.2.2 Bro. Dit leidt tot herschikking van de gronden in gebruik bij de 
intensieve sierteelten. Hetzelfde artikel 3.2.2 Bro biedt de mogelijkheid bestaand gebruik dat in 
strijd moet worden geacht met de Wet natuurbescherming per direct te doen beëindigen.  

 
Het inmiddels door de raad goedgekeurde bestemmingsplan 2018 biedt ontwikkelingsmogelijk-
heden die in strijd zijn met de voornoemde wettelijke bepalingen. Dit plan komt voor vernietiging 
in aanmerking.  

 
De gemeente dient er met spoed zorg voor te dragen dat een nieuw ontwerp bestemmingsplan 
wordt ontwikkeld waarin deze strijdigheden niet meer aanwezig zijn.  
Door de toepassing van de wisselteelten zal dit zelfs al op een termijn van enkele jaren leiden tot 
een herschikking van de betrokken teelten.  
Een eerste begin is het starten van overleg met partijen om verschillende alternatieven te 
ontwikkelen. Vervolgens het laten vervaardigen van een MER, waarin begrepen een passende 
beoordeling van het voorkeursalternatief. 

 
 
2. Neem de omwonenden serieus. Binnen Meten=weten is veel kennis en kunde aanwezig op de 

terreinen van RO, ecologie, bodembeheer, landbouw, etc. Een van de aanbevelingen van 
Uitgesproken is om aan ‘joint fact finding’ te doen. Welnu: M=W heeft al een ruim begin gemaakt 
met het boven water krijgen van feiten; maak daar gebruik van en steun M=W in dezen zoals het 
college ROL blijkbaar steunt in onderzoek naar resistentie van gewassen.  

 
 
3. Duurzame landouw is een container begrip. Maak een heldere visie vanuit gemeentelijk 

perspectief wat dat inhoudt. Welke landbouw en welk landschap willen we hier in Westerveld?  
 

Binnen de gemeente Westerveld zijn al ettelijke ondernemers actief op dit vlak (en met succes!). 
Organiseer en regisseer deze groep en breng samen met ‘gangbare’ ondernemers en start bijv. 
een studieclub waarin kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. 

 
 



 

 

 
 
4. Netwerk. M=W heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van hoogleraren en kennisinstituten. 

Akkers waar bollen hebben gestaan zijn sterk verontreinigd met bestrijdingsmiddelen en 
minerale olie. Het is niet de vraag óf dat effect heeft op bodemleven en in het kielzog daarvan op 
insecten, natuur en omwonenden, maar wélk effect dat heeft. Bodemleven is de basis voor een 
gezonde landbouw en gezond voedsel. Maak gebruik van ons netwerk en help mee o.a. deze 
effecten in kaart te brengen (fact finding). 

 
 
5. Overheid – Markt – Burgers. Het oude adagium is dat overheid en markt ‘alles regelt’. Dat is nog 

steeds volop aan de orde. Hier in Westerveld maar ook in ‘Den Haag’ en ‘Assen’. In het licht van 
de nieuwe Omgevingswet wordt de rol van burgers groter. Uiteindelijk is de uitdaging om de 
gemeentelijke processen zodanig te organiseren dat er een driehoek Overheid – Markt – Burger 
ontstaat. De gemeente, het landschap, onze leefomgeving is immers datgene wat we met elkaar 
delen en gemeenschappelijk in gebruik hebben. Dat vraagt een andere visie op economie en 
verdienmodellen. Dit is een van de essenties van de aanbeveling uit uitgesproken:  
.... een grote aandacht voor de onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid en 
samenlevingsopbouw) op het platteland. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Rob Chrispijn, 
voorzitter Meten=Weten 
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