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Motie - vreemd aan de orde van de dag Onderwerp: Gemeente Langedijk blijft chemievrij werken in de
openbare ruimte
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 26 januari
2021
Constaterende dat:
 Sinds 2016 het gebruik van chemische middelen bij
onkruidbestrijding op verhardingen in de openbare ruimte niet
meer was toegestaan en sinds 2017 een volledig verbod op
gebruik in de openbare ruimte van kracht was;
 Dit voortkwam uit een landelijk verbod;
 Op 24 november 2020 een gerechtelijke uitspraak een einde
heeft gemaakt aan dit verbod;
 In de beantwoording van technische vragen over het beleid
van de gemeente Langedijk ten aanzien van de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen geantwoord wordt dat de
gerechtelijke uitspraak in principe ruimte laat om te
heroverwegen of toch weer gebruik gemaakt zou kunnen worden
van bestrijdingsmiddelen bij de bestrijding van onkruid. Dit
vraagstuk is echter nog niet aan de orde geweest;
 Door zeer velen, na vele jaren wedijveren voor het verbod,
met verbijstering gereageerd is op de gerechtelijke
uitspraak;
 Wij deze verbijstering delen;
Overwegende dat:
 Inzet van chemische middelen bij onkruidbestrijding in de
openbare ruimte ongewenste risico’s voor mens, dier en milieu
met zich meebrengt (zoals teruglopende biodiversiteit,
negatieve invloed op de bodemkwaliteit, uitspoeling in
oppervlaktewater);
 Gemeente Langedijk reeds meerdere jaren volledig is
overgeschakeld op alternatieve vormen van onkruidbestrijding;
 De ruimte die de gerechtelijke uitspraak biedt om chemische
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw in te zetten
geen reden is het beleid van de gemeente Langedijk dat het
gebruik van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op
geen enkele wijze is toegestaan te heroverwegen;
 Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland het op zich heeft
genomen om alle gemeenten die de chemievrije weg blijven
bewandelen, op een landelijke kaart zichtbaar te maken;
 Langedijk niet op deze kaart mag ontbreken;
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Verzoekt het college:
 Vast te blijven houden aan de werkwijze om lokaal geen
chemische middelen te gebruiken voor onkruidbestrijding en de
inzet van deze middelen uit te (blijven) sluiten in de
bestekken voor groenonderhoud, ondanks het nu ontbreken van
een landelijk verbod;
 Er zorg voor te dragen dat dit namens de gemeente Langedijk
via de landelijke kaart van Koninklijke Vereniging Stadswerk
Nederland kenbaar wordt gemaakt.
En gaat over tot de orde van de dag.
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