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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Burgerbelangen Dinkelland, met 
betrekking tot glyfosaat (Roudup). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering d.d. 29 oktober 2019, hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze 
raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
De fractie Burgerbelangen Dinkelland heeft op 3 oktober 2019 schriftelijke vragen gesteld op basis van 
artikel 35 van het Reglement van Orde. Deze vragen hebben betrekking op het toepassen van glyfosaat 
(Roundup). Aanleiding is het besluit van de gemeente Enschede om geen glyfosaat meer te gebruiken op 
haar grondgebied. Burgerbelangen heeft de volgende vragen met betrekking tot het product Roundup. 
 
1. Bent u bekend met dit gegeven; 
 
Antwoord: Ja 
 
2. Bent u als college bereid hetzelfde beleid op de gronden van de Gemeente Dinkelland toe te passen; 
 
Antwoord: Ja. Overeenkomstig de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd door de VNG wordt er op het 
grondgebied van de gemeente Dinkelland, met uitzondering van de bestrijding van de Japanse 
Duizendknoop, al geen gebruik meer gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat. Daar 
waar het wordt toegepast voor de behandeling van de Japanse Duizendknoop worden alleen de snijranden 
aangestipt door een erkend licentiehoudend bedrijf in afwachting van een effectief alternatief. Voor het 
overige vinden wij het onwenselijk dat er op gemeentelijke gronden glyfosaat wordt gebruikt. In nieuwe 
overeenkomsten aangaande ingebruikneming van gemeentelijke gronden gaan we dit als voorwaarde 
opnemen. Bij bestaande overeenkomsten gaan we kijken of we dit alsnog kunnen gaan toevoegen dan wel 
afdwingen. 
Mocht er een effectief milieuvriendelijk alternatief zijn voor de behandeling van de Japanse Duizendknoop 
dan zullen wij die toepassen en direct stoppen met het toepassen van glyfosaat. 
 
3. Bent u ook bereid dat uit te dragen naar andere partijen als bv. LTO en andere organisaties in het kader 
van biodiversiteit; 

 



 
Antwoord: Ja, daar waar mogelijk zullen we dit onder de aandacht brengen bij onze samenwerkingspartners. 
Wij kunnen echter alleen het staken van het gebruik van glyfosaat adviseren. We kunnen het niet afdwingen. 
Wettelijk is het voor agrariërs niet verboden om bijvoorbeeld grasland met glyfosaat dood te spuiten, of voor 
particulieren om onkruid op verharding te bestrijden met glyfosaat. Het is ook gewoon nog te koop. 
Daarnaast zullen wij, daar waar wij gemeentelijke gronden in gebruik geven aan derden, voor zover mogelijk, 
afspraken maken over het niet meer toepassen van glyfosaat. 
 
4. Is uw college bekend met alternatieve producten? 
 
Antwoord: Ja. Zoals al is aangegeven onder punt 2 wordt er op het grondgebied van de gemeente 
Dinkelland uitsluitend nog een chemisch bestrijdingsmiddel toegepast ter bestrijding van de Japanse 
Duizendknoop. Voor het bestrijden van onkruid in de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van borstelen 
of branden. Voor het bestrijden van de invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop, wordt er in 
praktijk door verschillende organisaties volop geëxperimenteerd met alternatieve middelen. Zo wil het 
Waterschap Vechtstromen ook elektriciteit (elektrolyse) gaan toepassen. De effectieve werking daarvan is op 
dit moment nog niet bekend, maar het is wel het meest actueel benoemde alternatief. Daarnaast zijn er nog 
alternatieve producten, zoals: 
- heet water 
- staminjectie met natuurlijke bestrijdingsmiddelen 
- afgraven 
- afdekken 
Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de werking daarvan. Bij een gebleken effectieve werking 
zullen wij uiteraard daar ook gebruik van gaan maken. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
E.M. Grobben 

 
 
 
 
J.G.J. Joosten 


