
Voorzitter, 

 

Uit de technische vragen tijdens de commissievergadering blijkt dat hier en daar de 
kwaadaardigheid van glyfosaat wordt bestreden. En toegegeven: er is geen 
eenduidig wetenschappelijk bewijs. Er zijn onderzoeken die bevestigen dat glyfosaat 
niet deugt en er zijn ook onderzoeken waaruit zou blijken dat het allemaal wel 
meevalt.  

Wat wel zo goed als zeker is: veelvuldig en langdurig gebruik van deze 
gewasbescherming in combinatie met andere middelen is slecht voor milieu en 
gezondheid.  

Hart heeft zich verdiept in de pro’s en contra’s. We publiceerden zelfs over een 
deskundige die beweert dat glyfosaat slecht is, maar dat het nóg slechter is het niet 
te gebruiken. Omdat enerzijds er dan ander en nog enger gif nodig is en anderzijds 
omdat dan de voedselproductie daalt en er nog meer landbouwhectaren nodig zijn.  

Voorzitter, wij van Hart zijn geen revolutionaire, hemelbestormende 
fanatiekelingen die de strijd aanbinden met de agrarische sector. Echt niet.  

We snappen dat agrariërs hun toevlucht nemen tot glyfosaat en we denken echt niet 
dat die boeren dat doen omdat ze hun middelvinger opsteken tegen milieu, natuur, 
duurzaamheid en gezondheid.  

De werkelijkheid is zoals zo vaak, genuanceerder. Vergelijk het met het 
voorgenomen besluit om windturbines te plaatsen. Die leveren te weinig wind op in 
Noordoost-Brabant, vindt de één. Weinig wind is beter dan geen wind, vindt de 
ander. Slagschaduw is vreselijk, vindt de één. Fossiele brandstoffen zijn vreselijker, 
vindt de ander. 

Maar, voorzitter, in deze motie gaat het niet over wat de gemeente oplegt aan 
inwoners of boerende ondernemers. In deze motie gaat het over de gemeente als 
eigenaar van akkers. In de rol van lokale overheid stelt de gemeente dat elke boer, 
zolang het wettelijk mag, glyfosaat mag gebruiken – maar de grondeigenaar 
gemeente besluit het voor de eigen akkers te verbieden. 

Voorzitter, het College denkt er precies zo over. Het College schreef een concept van 
de omgevingsvisie en daarin wordt ervoor gekozen om, ik citeer, ‘te werken zonder 
het chemisch gewasbeschermingsmiddel glyfosaat’. Het bracht onze fractie ertoe 
om bij de beantwoording van zowat alle technische vragen te verwijzen naar dit 
door het College voorgestelde beleid.  

Hart weet natuurlijk best dat die visie is teruggetrokken. Dat gebeurde echter niet 
vanwege dat ene zinnetje. En dat terugtrekken neemt niet weg dat het College met 
wethouders van PvdA, VVD, Hier en CDA bij het schrijven van de visie toch echt het 
voornemen hadden om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. Hart vertrouwt 
erop dat de fracties die dit College stutten hun wethouders nu niet in de steek laten.  

Ten overvloede, voorzitter: met dit voorstel maken we Meierijstad niet glyfosaat-
vrij. De motie zegt niets over het gebruik ervan door particulieren en agrariërs. Dit 



voorstel gaat over hoe de gemeente met haar eigen akkers omgaat. Over hoe we onze 
eigen landbouwgrond willen beheren en overdragen aan volgende generaties. En 
het voorbeeld dat de overheid, die feitelijk van en voor ons allemaal is, geeft aan 
80.000 inwoners die piekeren hoe ze de paardenbloemen en brandnetels in de eigen 
tuin zullen bestrijden. Verder gaat deze motie, voorzitter, vooral over het door de 
christendemocratie geclaimde rentmeesterschap. 

 


