
 

 

Inbreng Progressief Westerveld in debat van 21 april over het organiseren 

van debatavonden rondom het thema ‘vermindering gewasbeschermings-

middelengebruik richting 2030’ 

Inleiding 

Op 10 maart j.l. debatteerde de raad van de gemeente Westerveld over hoe nu verder met het 

vraagstuk van het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de gemeente. Dit debat heeft 

Progressief Westerveld de volgende waarnemingen opgeleverd: 

• Raadsbreed is er ondersteuning voor het organiseren van gesprekken tussen de raad 

en de diverse partijen betrokken bij het vraagstuk 

• Deze gesprekken moeten worden gericht op een bijdrage aan het streven van de 

huidige minister van Landbouw te komen tot kringlooplandbouw in 2030 

• Vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt in dat streven 

een prominente plaats in 

• De gesprekken zouden moeten resulteren in een stappenplan gericht op vermindering 

van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

Door het organiseren van deze debatavonden neemt deze raad en de gemeente Westerveld 

nadrukkelijk medeverantwoordelijkheid voor dit vraagstuk. 

 

Onze fractie dankt het college voor het aangeleverde voorstel voor het organiseren van de 

debatavonden. Progressief Westerveld kan zich in grote lijnen vinden in de daar 

gepresenteerde opzet. De notitie is in onze fractie bestudeerd en besproken. Dat leverde de 

volgende discussiepunten op die wij graag met de raad willen delen. Het gaat om: 

• De rol van de gemeente  

• De doelformulering 

• De formulering van de themavragen 

• De uit te nodigen partijen 

• Het vervolg 

 

De rol van de gemeente en gemeenteraad 

Door de agendering  van dit thema door PvdA en VVD, het debat hierover op 10 maart en het 

voorstel tot het organiseren van debatavonden impliceren dat voor de gemeente een taak is 

weggelegd in de oplossing van dit vraagstuk. Bij de uitvoering van de avonden heeft de raad  

een  prominente rol. Twaalf  raadsleden zullen bij de debatavonden aanwezig zijn. Elke 

fractie benadrukte op 10 maart dat er op grond van de resultaten van de debatavonden een 

vervolg wordt georganiseerd.  

 



Wij onderscheiden een twee fasen aanpak:  

1. De uitvoering van de debatavonden georganiseerd door het college met als resultaat 

een eindrapport met de opzet voor een stappenplan voor het vervolg 

2. Uitvoering van het stappenplan. Als dit onder verantwoordelijkheid van de raad wordt 

georganiseerd is het instellen van een raadswerkgroep wellicht een optie. 

 

De doelformulering 

Het uiteindelijke streven van de minister van landbouw is toewerken naar een 

kringlooplandbouw. Daarbinnen is één van haar doelen een aanzienlijke vermindering van het 

gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen gericht op nul emissie van deze middelen in 2030. 

In de notitie wordt ook verwezen naar deze doelstelling, maar in de notitie missen we een 

duidelijke doelformulering voor deze fase. Naar ons wint de notitie aan scherpte als we 

duidelijk formuleren wat de debatavonden moeten opleveren. Het resultaat van deze fase is 

bepalend voor het al of niet slagen van fase 2. 

Onze suggestie is om het volgende doel aan de notitie toe te voegen:  

‘Het doel van het organiseren van de debatavonden is om standpunten, ideeën en 

suggesties te verzamelen voor de invulling van een actieve rol van de gemeente 

Westerveld bij het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. 

Op basis van de voorstellen en suggesties kan een stappenplan kan worden opgesteld zoals 

gesuggereerd in het rapport ‘Uitgesproken’. 

 

De uit te nodigen partijen 

We zijn het eens met de uit te nodigen partijen zoals in de notitie beschreven. We missen in 

het rijtje de toeristische sector. Wij denken dan aan de ondernemers en organisaties in horeca 

en (verblijf)recreatie.  

 

De themavragen 

De themavragen zijn erg gericht op oplossingen. De stap om kennis te nemen van de visie van 

onze gesprekspartners op het vraagstuk slaan we over. Ook verwachtingen van partijen van 

elkaar en met name van de gemeente missen we. Wij pleiten voor een meer open vraagstelling 

waarin we onze gesprekspartners de ruimte geven. Hieronder enige suggesties voor zo’n meer 

open vraagstelling: 

• Wat is uw visie op het vraagstuk? Wat zijn naar uw idee oorzaken en gevolgen? Hoe 

ziet u de ontwikkeling van het vraagstuk in de toekomst? 

• Wat ziet u als oplossingen? Wat kunt u zelf daaraan bijdragen? Welke bijdrage heeft 

u al geleverd? Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van de andere partijen? 

Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van de rol van de gemeente? 

Vanzelfsprekend zal de definitieve vraagstelling worden vastgesteld in overleg met de 

facilitator. 

 

Het vervolg 

Progressief Westerveld vindt dat dit proces een stappenplan, zoals voorgesteld in het rapport 

‘Uitgesproken’, moet opleveren voor de bijdragen van de gemeente Westerveld aan het 

verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij maken we 



onderscheid in acties waarbij de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de gemeente ligt en 

acties waarbij verantwoordelijkheden elders liggen. In het eerste geval levert dit 

besluitvorming op in deze raad. In het andere geval beperken de acties van de gemeente zich 

tot het actief aanspreken van anderen met suggesties en voorstellen.  

 

 


