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Ommen, 28 augustus 2020
Vragen inzake pilot bollenteelt tijdens raadsinformatiebijeenkomst 3 september
2020
Politieke vragen
In de commissievergadering van de oktober 2019 heeft het college toegezegd dat bij
voortgezette behandeling van de zogenaamde pilot bollenteelt de tekst van een
convenant van de telers en Vitens ter tafel zou liggen dat - ik citeer de wethouder –
“dat antwoord zal geven op al uw vragen”. Wij zijn nu bijna een jaar verder.
1. Waar is de tekst van het convenant?
De telers hebben in hun presentatie op 23 november 2017 over de zogenaamde pilot
bollenteelt toegezegd – ik citeer – “een lijst van niet toegestane middelen wordt
transparant opgesteld volgens afgesproken criteria.” We zijn nu bijna drie jaar verder.
2.
3.
4.
5.

Waar is de lijst met toegestane middelen?
Waar is de lijst met afgesproken criteria?
Door wie zijn die criteria opgesteld op basis van welke afspraken?
Op basis van welke onafhankelijke deskundigheid zijn de lijst en de criteria
opgesteld?
6. Waarom ligt deze lijst hier nog steeds niet op tafel?
De telers hebben in de geciteerde presentatie toegezegd dat er sprake is van een –
ik citeer – “Onafhankelijk monitoringprogramma voor meten resultaten pilot.” We zijn
inmiddels bijna drie jaar verder.
7. Waar is het monitoringprogramma?
8. Wat zijn de criteria voor de monitor?
9. Hoe wordt er gemeenten?
10. Hoe is de (wetenschappelijke) onafhankelijkheid gewaarborgd?
11. Waarom ligt het monitorprogramma hier niet op tafel?
12. Waarom zijn voor deze informatiebijeenkomst geen onafhankelijke
deskundigen van bij bijvoorbeeld het RIVM en het Planbureau voor de
Leefomgeving uitgenodigd?
In de uitnodiging van deze bijeenkomst staat dat wij geïnformeerd zullen worden over
de juridische aspecten van de pilot bollenteelt.
13. Wie zijn de onafhankelijke juridische deskundigen die ons hierover kunnen
informeren?

Volkspartij Ommen Vooruit
Fractie
Gerrit de Jonge. fractievoorzitter
Torenvalk 60
7731LB Ommen
Email: gerrit.dejonge@ziggo.nl
Website: www.vov-ommen.nl

In de uitnodiging van deze bijeenkomst staat dat – ik citeer – “het college en de
andere stakeholders willen graag de bevindingen van de gemeenteraad over het
voorstel van de pilot vernemen”.
14. Welke stakeholders zijn dat?
Het fatsoenlijke Nederlandse woord voor stakeholder is “belanghebbende”.
15. Zijn in de ogen van het college de Vitens, KAVB, de LTO en telers de enige
stakeholders?
16. Zijn de burgers in Ommen geen “stakeholder”.
17. Zijn de klanten van Vitens geen belanghebbenden?
18. En wat vinden maatschappelijke organisaties in Ommen hiervan?
19. Is er hier sprake in uw mening sprake van raadinformatiebijeenkomst of een
college-informatie-bijeenkomst?
Een raadsbijeenkomst is in onze optiek, om de raad te informeren en het is
geen forum voor een opiniepeiling ten behoeve van het college.
De discussie behoord in onze optiek in een raads(commissie) vergadering plaats te
vinden. En daarin kunnen raadsleden, op democratische wijze hun bevindingen
weergeven. Daar krijgt het college wat, volgens de raadsleden, in het openbaar, te
horen wat de kaders zijn.

Ik kijk hier even naar de collega raadsleden. Er is hier sprake van een wel heel
eenzijdige informatiebijeenkomst (propagandabijeenkomst?). Wordt het niet de
hoogste tijd dat wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen en onze eigen
informatievoorziening in dit dossier gaan organiseren door te gaan praten met alle
belanghebbenden en echte onafhankelijk deskundigen? Misschien is ook een
raadsexcursie naar de gemeente Westerveld behulpzaam, waar men al veel langer
dan Ommen worstelt met het bollendossier en waar ook vertegenwoordigers uit de
bevolking heel veel deskundigheid hebben gemobiliseerd op dit gebied.
Er resten nog tijd voor het onderwerp een een openbare commissievergadering
behandeld zullen worden, daar kunnen raadsleden deze pilot en voorwaarden.
20. Vindt het college niet dat raadsleden en ook belanghebbende burgers
ruimschoots de tijd en de gelegenheid moeten krijgen om zich op de
behandeling van deze voorstellen voor te bereiden?
21. Op welke percelen zou de pilot moeten plaatsvinden ?
22. Hoe worden omwonenden geraadpleegd?
Burgers van Ommen worden als afhankelijk consumenten van het drinkwater van
Vitens en worden direct geraakt in hun belang.
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23. Hoe gaat het college invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid om burgers
van de gemeente Ommen te raadplegen over de voorgenomen pilot en de
bescherming van hun vitale belangen?
Inhoudelijke vragen
24. Hoeveel teelten zijn er per jaar en welke?
25. Hoeveel wisselteelt vindt er plaats en met welke frequentie?
26. Hoe vaak wordt de bodem ontsmet?
27. Hoe vaak wordt per teelt gewasbescherming (insecticiden en fungiciden)
toegepast?
28. Hoeveel gewasbeschermingsmiddel per hectare wordt er jaarlijks gebruikt?
29. Welke gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast?
30. Zijn telers bereid de frequentie, de tijdstippen en de hoeveelheden toegepaste
beschermingsmiddelen bij de gemeente in een openbaar register vast te
leggen?
31. Worden er druppelsystemen voor gewasbescherming en beregening
toegepast?
32. Hoe wordt drift voorkomen?
33. Hoe wordt uitspoeling voorkomen?
34. Hoe worden drift en uitspoeling gemeten en wie doet dat?
35. Hoe worden de uitkomsten van de monitoring openbaar gemaakt voor de
burgers van Ommen?
36. Met welke frequentie worden de teelten beregend?
37. Hoeveel grondwater wordt er per keer per hectare aan de bodem onttrokken?
38. Waar worden grondwaterpompen voor beregening aangebracht?
39. Zien de telers af van schadeclaims op basis van de Waterwet wanneer in
tijden van droogte er voor hen minder of geen toegang is tot grondwater en zij
droogteschade lijden om de drinkwatervoorziening veilig te stellen?
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