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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 

Vragen ex artikel 33 RvO 
 

Van : Rolien Bekkema, PvdA Gooise Meren 

   

Datum indiening : 18 december 2017 
   

Betreft : Aanpak onkruidbestrijding in Gooise Meren 

    
   

Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

 o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   

Datum toezending 
antwoord 

: 1 februari 2018 

 
Vragen: 

 

Edelachtbaar College, 
 

Enige tijd geleden heeft de Europese Unie helaas  besloten het gebruik van glyfosaat de komende 5 
jaar alsnog toe te staan. Dit glyfosaat (round-up) werd in veel Nederlandse gemeentes gebruikt als 
bestrijdingsmiddel tegen onkruid, al is dat volgens de geldende richtlijnen vanaf maart 2016 
verboden. Nu de Europese richtlijn hier vooralsnog helaas meer ruimte in lijkt te gaan bieden, kan 
dat een nieuwe mogelijkheid betekenen voor het gebruik van dit gif. 
 
Mijn fractie heeft de volgende vragen: 

1. Kunt u ons aangeven hoe de gemeente Gooise Meren momenteel de onkruidbestrijding 
aanpakt? 
 
Zowel voor de onkruidbestrijding in het groen als op bestrating maken we in Gooise Meren geen 
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen.  

 
Van welke middelen wordt gebruik gemaakt en brengen deze middelen het milieu schade toe? 
 

In het groen wordt onkruid  met hand verwijderd (geschoffeld). We richten plantvakken zodanig 
in, dat onkruidgroei beperkt blijft. Onkruid op verharding is lastiger. Ervaring leert dat 
combinatie van technieken, onkruid borstelen/branden,  het beste resultaat oplevert.  
Ook hiervoor geldt dat voorkomen het beste is. Bij het ontwerp proberen we daar ook zoveel 
mogelijk rekening mee te houden.  

 
2. Hoe staat de gemeente Gooise Meren tegenover het besluit van de Europese Unie om 

glyfosaat de komende 5 jaar nog toe te staan? Is de gemeente van plan om de 
onkruidbestrijding door deze uitspraak anders aan te gaan pakken in de nabije toekomst? En 
zo ja, hoe en waarom? 
 
De gemeente Gooise Meren heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ook in het beheer 
van de openbare ruimte. We gebruiken als Gooise Meren geen onkruidbestrijdingsmiddelen in 
het beheer van de openbare ruimte. Ook in de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en 
Bussum werd al geruime tijd geen glyfosaat gebruikt. 
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Is het College het met onze fractie eens dat het gebruik van glyfosaat als 
onkruidbestrijdingsmiddel niet alleen achterhaald maar dus ook uitgesloten is?  

  
Glyfosaat gebruiken we meerdere jaren niet meer in beheer van openbare ruimte in Gooise Meren.  

Op verschillende locaties in Nederland, ook in Gooise Meren, hebben we last van invasieve exoten.  
Dit zijn planten die van oorsprong hier niet voorkomen. Ze kunnen een bedreiging voor inheemse 
soorten, de biodiversiteit aantasten  en schade veroorzaken aan gebouwen, dijken en watergangen. 

De  Japanse duizendknoop is zo’n exoot. Afgelopen jaar is een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit is naar 
voren gekomen dat deze soort zich ook verspreid in Gooise Meren. In voorkomende gevallen is/wordt een 
aparte afweging gemaakt voor de vorm van bestrijding.  Bij het Muizenfort is er het afgelopen jaar 
bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van glyfosaat. 

 
 
 

Ik zie uw antwoorden graag tegemoet, 
 

Rolien Bekkema 

PvdA Gooise Meren 


