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Onderwerp:

Bollenteelt

De Raad van de gemeente Ommen, in vergadering bijeen op 24 september 2020;
Kennis genomen van





De maatschappelijke onrust in Ommen omtrent de effecten van het toestaan van bollenteelt,
c.q. lelieteelt in grondwaterbeschermingsgebieden;
De constatering van de minister van LNV in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 dat de
wetenschappelijke benadering van de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen als basis voor het voldoen aan een wettelijke norm niet voldoet om die zorgen weg te
nemen;
Het advies van de gezondheidsraad van 29 juni 2020 inzake de schadelijke gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen voor boeren en burgers en de oproep aan de overheid
het ‘voorzorgsbeginsel’ in acht te nemen;

Constaterende dat






Het in de afgelopen jaren gevoerde restrictieve beleid van de gemeente Ommen ten aanzien
van bollen- en lelieteelt in grondwaterbeschermingsgebieden tot heden kon rekenen op brede maatschappelijke en politieke steun;
De vernietiging in 2017 door de Raad van State van het besluit van de gemeente Ommen om
dit beleid beter in haar ruimtelijk beleid vast te leggen slechts ziet op de gebrekkige onderbouwing van dit besluit en onvoldoende overleg met belanghebbenden;
Recent wetenschappelijk onderzoek en rapporten van adviesorganen van de rijksoverheid in
toenemende mate de schadelijke langetermijneffecten van excessieve gewasbescherming in
het bijzonder bij bollen-/lelieteelt hebben aangetoond;
Het na 2017 ingang gezette proces van overleg met drinkwaterbedrijf Vitens en de telers niet
heeft geresulteerd in een sluitende garantie dat lelieteelt het grondwater niet via uitspoeling
zal vervuilen, niet duidelijk is welke middelen in welke combinaties en hoeveelheden en met
welke frequentie zullen worden toegepast en er evenmin sprake is van een gebied specifieke
monitoring;








Het college in de tussenliggende periode geen overleg heeft gevoerd met andere belanghebbende maatschappelijke groeperingen over een mogelijke opheffing van de beschermde status van grondwaterbeschermingsgebieden in de gemeente;
Dit onrust teweeg brengt bij omwonenden en zorgt voor een toename van spanningen tussen telers en burgers;
Overheden volgens geldend Europees en Nederlands recht gehouden zijn bij twijfel over milieu- en gezondheidsschade het ‘voorzorgsbeginsel’ toe te passen;
De Gezondheidsraad in haar rapport van Juni 2020 de overheid heeft opgeroepen dit beginsel toe te passen waar het gewasbescherming betreft;
De gemeente niet gaat over het regelen van gebruik en toepassing van bestrijdingsmiddelen,
maar wel over het bestemmen van gronden;

Overwegende dat













De gemeente Ommen in de unieke positie verkeert om de drinkwaterwinning in haar gebied
te vrijwaren van schadelijke inwerking van bestrijdingsmiddelen op het grondwater in de bestaande grondwaterbeschermingsgebieden;
De toenemende verdroging leidt tot schaarste en conflicterende claims op schoon grondwater;
De bollen- en lelieteelt door de aard van de teelt een grootgebruiker is van grondwater;
De Raad van State de beschermde status van de grondwaterbeschermingsgebieden bij haar
uitspraak in 2017 als zodanig niet heeft veroordeeld en de gemeente maar haar slechts heeft
opgedragen een beter onderbouwd besluit te nemen;
Er inmiddels een veelheid aan recente studies en rapporten voorhanden is waarmee de gemeente haar besluit tot handhaving van de beschermde status van grondwaterbeschermingsgebieden kan onderbouwen;
Het overleg met telers en Vitens niet heeft geleid tot afdoende en sluitende veiligheidsgaranties;
Er buiten de grondwaterbeschermingsgebieden binnen de gemeente Ommen ruim voldoende mogelijkheid zijn voor telers om hun teelt uit te oefenen en handhaving van de beschermde status van grondwaterbeschermingsgebieden hen niet benadeelt;
De overwegingen die de commissie Remkes in haar onderzoek naar de stikstofproblematiek
hebben geleid tot de conclusie “Niet alles kan overal”, ook van toepassing zijn op de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen;
Het zogenaamde ‘Hardenbergse model’ alleen standhoudt wanneer grondwaterbeschermingsgebieden gevrijwaard worden en blijven van bollen- en lelieteelt;
Er bij maatschappelijke groeperingen bereidheid is om met de landbouwsector en telers in
overleg te treden over een duurzame toekomst van de landbouw in de gemeente Ommen;
De dreigende toename van spanningen tussen telers en bewoners in de gemeente over de
toepassing van beschermingsmiddelen dient te worden voorkomen;

Is van mening dat
Het in het belang van zowel burgers, boeren en bollentelers is dat de gemeentelijke overheid
het publieke belang van volksgezondheid voorop stelt en met telers én belanghebbende
maatschappelijke groeperingen in overleg treedt over verduurzaming van de landbouw, in
het bijzonder de bollen- en lelieteelt.
Verzoekt het college

Onder handhaving van het bestaande restrictieve beleid ten aanzien van grondwaterbeschermingsgebieden in overleg te treden met de landbouwsector en maatschappelijke groeperingen over een duurzame toekomstbestendige visie op de landbouw in de gemeente
Ommen;
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