Verslagslotsymposium voorbeeldproject

Gifvan de straat

'Onkruidbestrijding zonder of met zeer
weinig gif is geen illusie meer, dat hebben
de resultaten van het voorbeeldproject in
Eindhoven immers aangetoond.' Met deze
conclusie beëindigde de dagvoorzitter drs.
R. Scheeres, voorzitter van de Commissie
VEWIN Milieuplan, het symposium
'Gif van de straat' dat werd gehouden op
26 maart jl. in Eindhoven.
De VEWIN en de gemeente Eindhoven
organiseerden dit symposium ter afsluiting
van een voorbeeldproject, dat in het kader
van het VEWIN-project Diffuse Lozingen
in 1995 is opgezet. In dit voorbeeldproject
is gedurende twee jaar hard gewerkt aan de
uitvoering van een door het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
ontwikkeld reductieprogramma voor
chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Het definitieve reductieprogramma
met de resultaten van het onderzoek in
Eindhoven werd op 26maart jl. aangeboden
aan alle gemeenten in Nederland.
De heer H.A.P.M.Pont, directeur-generaal
van het ministerie van VROM, hoopte dat
het symposium zou bijdragen aan het
verbannen van bestrijdingsmiddelen en er
toe zou leiden dat namen van stoffen zoals
simazine, diuron en glyfosaat uiteindelijk
werden vergeten. De DG vertelde dat op
deze middag in Nijmegen een bestuursovereenkomst over de reductie van bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen werd
ondertekend door de minister van LNV
namens de rijksoverheden met onder meer
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), de Unie van Waterschappen en de
Groenraad. Gemeenten gebruiken nog
steeds veel bestrijdingsmiddelen in het
openbaar groen. De heer Pont concludeerde
dat dit symposium aangaf dat de gemeenten
zich inzetten hun koers op dit gebied te
wijzigen.
Waarom het gebruik van minder bestrij-

dingsmiddelen noodzakelijk is, werd
duidelijk gemaakt door drs. G. J. van
Nuland, voorzitter van de VEWIN-projectgroep Diffuse Lozingen en directeur van
NV Waterleidingbedrijf 'Noord-WestBrabant'. Bestrijdingsmiddelen op verhardingen spoelen gemakkelijk af naar het
oppervlaktewater en dit levert problemen
op voor de drinkwaterbereiding.
Allereerst voor de volksgezondheid, maar
bestrijdingsmiddelen zorgen ook voor een
forse stijging van de productiekosten.
Er moeten kostbare extra zuiveringstechnieken worden toegepast om het
water te zuiveren tot een goede kwaliteit
drinkwater. De kosten worden uiteindelijk
doorberekend naar de consument. De heer
Van Nuland benadrukte het belang van de
bestrijding van de verontreiniging aan de
bron. 'De kosten voor de consument zijn
vele malen hoger, als de verontreiniging
pas bij de drinkwaterproductie wordt
verwijderd.' Onder het motto 'Bestrijdingsmiddelen zijn diffuus, maar niet ongrijpbaar' pakt de VEWIN de diffuse lozingen
met succes aan door samen met verschillende doelgroepen te werken aan concrete
voorbeeldprojecten in een samenhangend
stroomgebied.
Integrale aanpak van onkruidbestrijding
Vervolgens interviewde de heer J. B. Wildschut van de Stichting Dialoog ir. J. L.
Sluijsmans, projectmanager bij het
IBN-DLO, over het reductieprogramma.
Het reductieprogramma biedt een structuur
om een op maat gesneden plan van aanpak
op te stellen voor het duurzaam terugdringen van het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Het bestaat uit drie sporen:
ontwerp, beheer en communicatie. De heer
Sluijsmans vertelde dat aan deze aanpak

Onder leiding van eendiscussieleiderwerden tijdens deze ronde-lafeldiscussie verschillende vragen op de wethouders afgevuurd.
V.l.n.r. A. Cremers, wethouder Maastricht, H. Volkers, wijkwethouder Buitcnveldert,
J. B. Wildschut, stichting Dialoog en H.Janssen, wethouder Zwolle.

De heer G.J. van Nuland en de heerA.F. P. AI. Scherf
ritsengezamenlijk het decor open en lonen het tevoorschijn
gekomen reductieprogramma 'Gif van destraat' aan de
aanwezigen.

het gangbare milieuprincipe ten grondslag
ligt dat in eerste instantie moet worden
gezocht naar preventieve maatregelen en
in tweede instantie naar curatieve maatregelen, waarbij het gebruik van milieuschadelijke bestrijdingsmiddelen zoveel
mogelijk moet worden voorkomen.
In Eindhoven is deze aanpak geslaagd. Het
is Eindhoven gelukt om per 1januari 1997
geen diuron meer te gebruiken, terwijl het
gebruik in 1994 nog 1.700 liter bedroeg.
Zoals milieuwethouder van de gemeente
Eindhoven, de heer A. F. P. M. Scherf
aangaf, hangt er wel een prijskaartje aan
het verbannen van het gif. De kosten voor
onkruidbestrijding in Eindhoven zijn
toegenomen van drie ton naar iets meer
dan een miljoen gulden per jaar. Maar naar
verwachting zullen deze kosten in de
toekomst dalen door het toepassen van

Twee reportersin dezaal snellen toe als éénvan deaanwezigen wil reagerenop de
discussie.

357

H 2 0 (30) 1997,nr. 11

onkruidwerende verhardingen zodat er
geen bestrijding meer nodig is en door het
met communicatie verkregen draagvlak
voor het gewijzigde straatbeeld bij de
bevolking. Overigens zijn in het nieuwe
budget ook de kosten voor communicatie
opgenomen.
Rol van de overheid
Nadat de heer Van Nuland en de heer
Scherf gezamenlijk de put op het decor
hadden opengeritst en het daaruit tevoorschijnkomende reductieprogramma
'Gif van de straat' symbolisch hadden
aangeboden aan de gemeenten A t/m Z,
vonden er drie ronde-tafeldiscussies plaats.
Voor de eerste discussie schaarden de heer
Van Nuland, de heer Scherf en de heer
Sluijsmans zich samen met de heer Wildschut rond de tafel. In de zaal, gevuld met
250 aanwezigen, liepen twee reporters
rond die alert reageerden op een ieder die
verbaal of non-verbaal reageerde op de
discussie. Op de vraag of het niet de taak
van de rijksoverheid is om gemeenten het
spuiten te verbieden, liet de heer Van
Nuland weten dat het in ieder geval een
taak van VROM is om in het kader van
het College van Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) een scherper beleid te
voeren over welke bestrijdingsmiddelen op
de Nederlandse markt mogen verschijnen.
Bovendien vond de heer Van Nuland dat
er genoeg reden is om een heffing op
bestrijdingsmiddelen in te stellen.
De heer Sluijsmans zei dat het goed zou
zijn als de rijksoverheid een stok achter de
deur zet bij het bestuur van gemeenten.
Als het moet ontkomt het bestuur er niet
aan extra middelen in te zetten. De bereidwilligheid om milieuvriendelijker te werken
is bij de beheerder in ieder geval aanwezig.
De heer Scherf benadrukte het belang van
een mentaliteitsombuiging in het bestuur
van de gemeente. Het milieu moet op de
politieke agenda komen. Belangrijk hierbij
is dat de partijen met elkaar over het
probleem blijven praten. Binnen het
ambtelijke apparaat, maar ook met het
bedrijfsleven dat in Eindhoven zeker
zoveel bestrijdingsmiddelen als de
gemeente gebruikt.
Aansluitend op de eerste discussie, gaf
ir. J. L. Guldemond een toelichting op het
Praktijkvoorbeeldenboek onkruidwerende
verhardingen.
Geen gifmeer
De tweede discussiegroep bestond uit de
heer A. Cremers, voorzitter taakgroep Maas
van de Vereniging van Riviergemeenten
Nederland (VNR) en wethouder Maastricht, de heer H. Volkers, wijkwethouder
Buitenveldert en H. Janssen, wethouder
Zwolle. Op de vraag van de heer Wildschut

De zaal zingt luidkeels het schoon water lied van deperformer J. l.uijmers mee.

waarom Buitenveldert nog steeds spuit,
terwijl de overheid eigenlijk het goede
voorbeeld zou moeten geven, antwoordde
de heer Volkers dat het in vijfjaar gelukt is
90% van het gifgebruik terug te dringen.
De laatste 10% is erg lastig. De kosten voor
die laatste procenten zijn, volgens hem,
zo hoog dat dat geld beter ergens anders
besteed kan worden waar het meer rendement voor het milieu oplevert. De heer
Cremers was het hier niet mee eens.
Hij vindt dat de doelstelling moet zijn:
helemaal geen gif meer. 'Al is het laatste
restje lastig, het gaat erom hoe wij met
onze ruimte omgaan.' Zwolle gebruikt al
langere tijd helemaal geen gif meer.
Dit is heel normaal geworden, vertelde de
heer Janssen. Volgens hem moet bij de
kosten van nu naar de toekomstige kosten
van diffuse bronnen worden gekeken.
Die kosten zijn nu te voorkomen.
Communicatie belangrijk
Dat communicatie met de inwoners van
belang is bij het succes van het verbannen
van het gif van de straat beaamde ook de
heer Cremers. De gemeente zal het samen
met haar inwoners voor elkaar moeten
krijgen.
In de gemeente van de heer Cremers heeft
een aantal inwoners zich verenigd tot een
milieugroep die zich inzet voor een gifloze
wijk. Eén van de iniatiefnemers is mevrouw
L. Boetje, die deelneemt aan de derde
ronde-tafeldiscussie, samen met de heer
H. de Vaan, manager stedelijke activiteiten
Breda, de heer R. van der Riet, wethouder
Haarlemmermeer en de heer P. Strack van
Schijndel, communicatie-adviseur bij de
gemeente Eindhoven. Mevrouw Boetje gaf
aan hoe belangrijk voorlichting is bij het
bewustmaken van het gifprobleem: 'Pas als
je goed de voor- en nadelen van iets kent,

kan je een overwogen keuze maken.'
In Haarlemmermeer is de samenspraak
tussen de gemeente en de inwoners heel
belangrijk. De heer Van der Riet vertelde
dat de inwoner hier bepaalt hoe de openbare ruimte eruit moet zien. In het kader
van buurtbeheer is anderhalfjaar geleden
een contracten-systeem met de inwoners
opgezet. Degemeente brengt vernieuwingen
in de buurt aan en in ruil daarvoor onderhouden de inwoners de buurt. In Eindhoven is het aantal klachten over onkruid
in de proefwijken toegenomen. De heer
Strack van Schijndel liet weten dat communicatie langere tijd moet worden ingezet
om het gewenste effect te bereiken.
Aanvankelijk stijgt het aantal klachten
omdat de inwoners geattendeerd worden
op een probleem dat zij eerder niet
opmerkten. Communicatie kost wel geld.
Tegenwoordig is in Eindhoven communicatie ook opgenomen in het budget voor
onkruidbestrijding. Zoals heer De Vaan liet
weten is dit ook het geval in zijn gemeente.
In Breda wordt al sinds heel wat jaren de
actie Grote ofwel Rode Pimpernel tegen gif
op verhardingen gevoerd. Met name in het
begin bleken de kosten voor communicatie
hoog te zijn. Als het nieuwe beleid is
ingeburgerd kunnen de kosten weer omlaag.
En met deze conclusie eindigde de laatste
ronde-tafeldiscussie. De dagvoorzitter, de
heer Scheeres, nam een kraan met zo'n
250 handtekeningen in ontvangst.
De aanwezigen hadden massaal getekend
voor schoon drinkwater. Tot slot zong het
hele gezelschap uit volle borst een speciaal
schoon water lied dat door de performer
Johan Luijmers gemaakt was en uitgevoerd
werd.
Drs. M. H. H. Betist,
VEWIN

