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‘Blootstellingsonde
CDA-raadslid Gerrit van den Berg hoopt dat telers en omwonenden in zijn gemeente Hardenberg er in slagen afspraken te
maken over de gewasbescherming in de lelieteelt. Lukt dat niet
dan zal de gemeente zelf in actie moeten komen. Wachten op
een jaren durend blootstellingsonderzoek, zoals voorgesteld in
het rapport van de Gezondheidsraad, is in zijn ogen geen optie.
‘Dat duurt te lang.’

GERRIT VAN DEN BERG, KANDIDAATRAADSLID CDA HARDENBERG

Tekst:
Gerrit Wildenbeest
Fotograﬁe: René Faas
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e afgelopen weken kwam
de lelieteelt weer in de
kantlijn van het nieuws
voorbij. Aanleiding was het rapport van de Gezondheidsraad
over de mogelijke risico’s van de
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden en het aangekondigde debat
daarover in de Tweede Kamer.
Een van de regio’s waar deze thematiek speelt, is de gemeente Hardenberg. Een tiental telers teelt
hier zo’n 400 hectare lelies. In de
geruchtmakende uitzending van
het tv-programma Zembla uitten omwonenden uit de gemeente hun zorgen over de toepassing
van gewasbeschermingsmiddelen
in de lelies en de mogelijke risico’s
voor hun gezondheid.

de bewoning, recreatieve bewoning en Natura 2000-gebieden
uit het bestemmingsplan buitengebied verdween. Dat terwijl de
betrokken CDA-wethouder Douwe Prinsse dit aanvankelijk een
‘goede maatregel’ noemde. Van
den Berg vindt dat de zorgen van
omwonenden meer gebaseerd
zijn op emoties dan op feiten. Dat
neemt niet weg dat hij en zijn partij hun zorgen serieus neemt. “Het
CDA is er voor alle burgers in de
gemeente”, zegt Van den Berg, in
het dagelijks leven pluimveehouder en sinds vier jaar voor het
CDA lid van de Hardenbergse
gemeenteraad. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
is hij door zijn partij als vijfde op
de lijst geplaatst.

Huidig CDA-raadslid, en CDAkandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart,
Gerrit van den Berg (49) kent de
discussie van haver tot gort. Als
raadslid met een agrarische achtergrond en voormalige bestuurslid van de plaatselijke LTO-afdeling, heeft hij korte lijntjes met de
agrarische achterban. Zijn partij, met elf raadszetels verreweg
de grootste fractie in de Hardenbergse gemeenteraad, zorgde er
samen met de VVD-fractie voor
dat de vijftig meter spuitvrije zone
met betrekking tot aangrenzen-

Kunt u nog eens in het kort uitleggen hoe die spuitvrije zone
uit het bestemmingsplan buitengebied is verdwenen?
“In het voorstel van het College
van B&W was aanvankelijk een
spuitvrije zone van vijftig meter
opgenomen. (Op verzoek van de
Stichting Natuur en Milieu Overijssel; in de eerste versie van het
bestemmingsplan waren geen
beperkende maatregelen opgenomen - gw). In een oriënterende raadsdiscussie hebben wij toen
de juridische houdbaarheid en de
noodzaak van zo’n zone betwij-

erzoek niet afwachten’
feld. Dat mede naar aanleiding
van achtergrondinformatie van
LTO. Op basis daarvan is de vijftig meter spuitvrije zone uit het
bestemmingsplan verwijderd. Het
gewijzigde bestemmingsplan is op
1 oktober vorig jaar met een raadsmeerderheid, waaronder het CDA,
aangenomen.”
Daarmee zal de discussie niet
verstommen. Het rapport van
de Gezondheidsraad laat ruimte voor twijfel, de actiegroep
BollenBoos vraagt om concrete
maatregelen…
“In Hardenberg zijn de kritische
volgers van de bollenteelt verenigd in de Werkgroep Bollenteelt
Hardenberg. Wij als CDA zijn er
voor alle burgers. Daarom hechten wij zeer aan de afsluiting van
een convenant waarin telers en
bezorgde omwonenden samen
tot een oplossing komen. Ik heb
van wethouder Prinsse begrepen
dat de betrokken partijen wellicht
binnen drie weken zo’n convenant
voor het nieuwe teeltseizoen gaan
ondertekenen.”
Welke richting gaat dit convenant op?
“Ik heb daar geen inzage in maar
nogmaals: wij als CDA vinden het
belangrijk dat lelietelers en omwonenden er gezamenlijk uitkomen.
Het is bijvoorbeeld een kleine
moeite voor telers om buren te
informeren wanneer er gespoten
gaat worden. De bollentelers adviseer ik sowieso terughoudend te
zijn met bestrijdingsmiddelen en
alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en technische mogelijkheden op het gebied van spuittechniek en driftregulering in acht te
nemen. Als het gaat om percelen
in de buurt van scholen of bebouwing, is het een goed idee om een
zone in te zaaien met maïs. Dat
gewas wordt drie meter hoog en
biedt prima bescherming tegen
eventuele verwaaiing.”

LTO-bestuurder Joris Baeke
stelt in een officiële LTO-reactie dat ‘het oppervlaktewater
.. nu beter beschermd (is) dan
omwonenden.’ Hij doet de suggestie om de spuitvrije zones
die voor sloten gelden ook toe
te passen bij gevoelige objecten
als woningen en recreatieterreinen. U lijkt het daarmee eens
te zijn..
“Een verplichte spuit- en teeltvrije zone van anderhalve meter
past in het vergroeningsbeleid van
het nieuwe GLB dat medio 2015
ingaat. Ik zou daar niet tegen zijn.”
Stel het lukt de telers en omwonenden niet om tot overeenstemming te komen via een
convenant, vindt u dan dat de
gemeente alsnog van bovenaf
maatregelen moet nemen?
“Ik heb er alle vertrouwen is dat
het convenant er komt. Mocht
dat niet lukken, ja dan vind ik dat
we met maatregelen niet moeten
wachten op de uitkomsten van het
blootstellingsonderzoek dat de
Gezondheidsraad voorstelt. Dat
kan wel drie of vier jaar duren, dan
moet de gemeente zelf met maatregelen komen.”
“Dat je per definitie niet zou moeten willen dat een luxeproduct
als bloembollen geteeld wordt
met behulp van in potentie giftige gewasbeschermingsmiddelen, gaat mij te ver. De bollenteelt
brengt in dit gebied werkgelegenheid met zich mee. En de sierteelt
is een van de steunpilaren van de
BV Nederland.”
Lelieteler Henk Kelder, en echtgenoot van collega-raadslid
Annie Kelder van de lokale partij OpKoers.nu, doet in de Zembla-uitzending de uitspraak dat
omwonenden maar moeten
verhuizen, als ze het niet eens
zijn met hoe de agrariërs werken..

“Dat is geen verstandige opmerking, ik zou die uitspraak niet
doen. Als er onrust binnen de
gemeente is, is het beter daar naar
te luisteren en proberen er wat
aan te doen.”
Welke andere zaken spelen in
het buitengebied waar het CDA
zich voor inzet?
“Wij hebben weten te voorkomen dat er in het kader van de
Ecologische Hoofdstructuur een
zogenaamde robuuste verbindingszone zou komen met alle
beperkingen voor de landbouw
vandien. Ook maken we ons sterk
voor een betere bereikbaarheid
van de gemeente en - samen met
LTO - voor het weren van zwaar
verkeer uit het centrum van Hardenberg.”
Waarom vindt u dat de kiezer
op 19 maart op het CDA moet
stemmen en dan nog speciaal
op u?
“Het CDA hecht aan het omzien
naar elkaar, zoals dat ook tot uiting
komt in het begrip noaberschap.
We zijn er voor alle burgers, maar
als je ook graag wilt dat de agrarische belangen goed vertegenwoordigd worden, stem dan op
nummer vijf van de lijst, mijn persoon dus.”

De vijftig meter spuitvrije
zone blijven in het bestemmingsplan wel gelden voor
de laanboomteelt en fruitteelt, omdat bij deze teelten
de kans op verwaaiing van
middelen groter zou zijn. Volgens kritische volgers van de
bollenteelt is dit een beperking zonder inhoud omdat
deze teelten nauwelijks voorkomen in de gemeente. De
gemeente Hardenberg is
soepeler voor de bollenteelt
dan de naburige gemeente Ommen, waar de bollenteelt verboden is in grondwaterbeschermingsgebied en
‘Agrarisch gebied met landschappelijke waarden’. Dit
zijn gebieden langs de Vecht
en Beneden Regge die behoren tot het essen- en kampenlandschap. Volgens LTO
zijn dat juist de beste gebieden voor leliebollenteelt. LTO
Noord heeft bij de gemeente aangegeven meer ruimte
te willen voor bollenteelt dan
het bestemmingsplan buitengebied nu toestaat.

Hardenberg (circa 60.000 inwoners ) is een gemeente in het noordoosten van Overijssel met een oppervlakte van 317,24 vierkante
kilometer. De huidige gemeente is na een gemeentelijke herindeling in 2001 ontstaan uit de voormalige gemeenten Hardenberg ,
Avereest en Gramsbergen. Het College van B&W bestaat naast burgemeester Peter Snijders (VVD) uit de wethouders Douwe Prinsse
(CDA), Jannes Janssen (ChristenUnie) en René De Vent (PvdA).De
huidige gemeenteraad is sinds 2010 als volgt samengesteld: CDA:
11 zetels, ChristenUnie 7 , PvdA 5, VVD 3 , GroenLinks 2, OpKoers.nu
2 , Liberaal Hardenberg 1 (totaal 31 zetels)
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