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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 

en wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 307, agendapunt 5 C, inzake vaststelling 

Programma begroting 2014 en kennisname meerjarenperspectief 2015-2017; 

 

constateert dat: 

- chemische bestrijdingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid; 

- glyfosaat aantoonbaar schadelijk is gebleken voor de gezondheid van mens en dier;  

-  het gebruik van glyfosaat met ingang van 2018 wettelijk verboden is; 

- in diverse andere gemeenten reeds een verbod op gebruik van glysofaat geldt; 

- Ridderkerk reeds zeer terughoudend is met het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen, maar met name het middel glyfosaat wel wordt toegepast; 

- er veiligere alternatieve bestrijdingsmiddelen zijn; 

 

is van mening dat: 

- veiligheid en gezondheid voor onze inwoners, gebruikers en dieren zeer belangrijk is; 

- voorkomen van ziekte vooraf beter is dan genezen achteraf; 

- het niet wenselijk is mensen onnodig bloot te stellen aan potentieel gevaarlijke 

bestrijdingsmiddelen; 

- de eventuele extra kosten niet opwegen tegen de gezondheidsrisico’s en de daarmee 

gepaard gaande extra kosten op de langere termijn; 

- van inwoners mag worden gevraagd, dat zij een “eigen” stukje openbare ruimte in de 

nabijheid van hun woning onkruidvrij kunnen houden; 

- een actief ontmoedigingsbeleid ten aanzien van chemische bestrijdingsmiddelen dient 

te worden gevoerd; 

- de eventuele extra kosten voor een meer arbeidsintensievere manier van onkruid 

bestrijden kunnen worden gecompenseerd door minder frequent onkruid te wieden; 

 

verzoekt het college dan wel de burgemeester, 

- het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vóór 1 mei 2014, volledig te staken; 

- andere gebruikers in de gemeente te verzoeken dit voorbeeld te volgen; 

- het toepassen van andere chemische bestrijdingsmiddelen structureel nog verder te 

beperken dan nu reeds het geval is;   

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

 

 



P. Boertje (VVD)     P. Meij (CDA) 

 

 

B. Ros (D66 GL)     A. Ripmeester (PvdA) 

 

 

M. Japenga (ChristenUnie)    P. van Nes-de Man (groep Koppes) 

 

 

B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk) 

 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  

Voor 27: CDA, VVD, CU, d66GL, gK, PvdA, LR, SGP 

Tegen 0:  

 

Afgedaan in commissie Samen wonen d.d. 13 maart 2014 middels brief d.d. 5 maart 2014 

met kenmerk 41434 

 

 


