
 

 

Waarom komt er geen meldpunt? 

Aan het begin van deze raadsperiode (voorjaar 2018)  stelden wij vanuit PW dat er snel 

een duidelijk en goed vindbaar meldpunt voor overlast van bestrijdingsmiddelen moest 

komen. 

Dit werd herhaaldelijk toegezegd. Hoe staat het er nu (zomer 2020) voor?  

Stel, er wordt op zeg 15 meter naast je huis met chemische bestrijdingsmiddelen 

gespoten. Je vindt dit wel erg dichtbij en maakt je zorgen over je gezondheid, en over de 

groentes in je tuin. 

Je hebt in de pers vernomen dat er in de gemeente een overeenkomst over het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen is gesloten. Ondertekend door gemeentebestuur, de 

boeren organisaties LTO en  KAVB , leveranciers van de middelen en individuele boeren 

en inwoners. Hierin staat onder andere dat er niet gespoten zal worden binnen 20 meter 

van een woning. 

Er was een hoop heisa over deze overeenkomst omdat juist de groepen georganiseerde 

inwoners, die al jaren met kennis van zaken kritisch staan tegenover het steeds maar 

groeiend areaal bestrijdingsmiddel intensieve teelten in de gemeente, bij het opstellen 

van deze  overeenkomst ontbraken. 

Toch denk je : er is tenminste een overeenkomst waar ik een beroep op kan doen. 

Je gaat zoeken op de gemeentelijke website hoe je je klacht kan indienen. 

Je gaat naar de website van de gemeente en tikt in: “melding klacht 

gewasbeschermingsmiddelen”. 

je komt dan bij vier “zoekresultaten”  : die gaan allemaal over begrotingen e.d. Niet waar 

je nu naar zoekt.  Je probeert iets anders : “meldpunt gewasbeschermingsmiddelen”. Dat 

lijkt er meer op. Je klikt het tweede item aan en vervolgens het kopje “Meldpunten 

gewasbeschermingsmiddelen” . Hieronder wordt je gevraagd of je melding gaat over één 

van de volgende onderwerpen: 

1. Oppervlaktewater , hier wordt je gelinkt naar een site van het waterschap over 

beregening 

2. Gezondheid , hier adviseert de  GGD je direct naar je huisarts te gaan en je schoenen 

uit te trekken 

3. Gewasbeschermingsmiddelen, hier vind je algemene voorlichting van de rijksdienst 

NVWA 

4. De natuur Drents Friese Wold, hier vind je o.a. een meldpunt milieuklachten van de 

provincie 

5. Openbare orde, wegen, weggebruik, houtopstanden, grondverzet, archeologie, overige 

vragen                       

Je vindt het vreemd dat geen enkel item je naar de gemeente leidt. Die gaat toch over 

de naleving van de afspraken in zo’n overeenkomst zou je denken. 

Je kunt toch niet bedenken dat je juist op punt 5 moet klikken om bij het item 

“gewasbeschermingsmiddelen, melding doen” te komen .. Hier kun je, met 

gebruikmaking van je digiD,  een melding doen. Een medewerker van de gemeente 

neemt dan contact met je op ,staat er. 



Om te kijken of je niet eerder bij dit meldpunt had kunnen uitkomen tik je bij de 

zoekfunctie van de website in : “gewasbeschermingsmiddelen, melding doen”, maar tot 

je verbazing krijg je dan de mededeling “geen resultaten”. 

Als raadslid wordt je er best wel eens moedeloos van als een relatief simpele zaak als 

een goed werkende website op dit onderwerp er na ruim twee jaar nog steeds niet is. 

 

Overigens is het antwoord van de gemeente als je vraagt de afspraken in de 

Overeenkomst Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen na te komen of te dóen nakomen, 

dat het slechts afspraken zijn die geen wettelijke basis hebben en dus niet te handhaven 

zijn. En je krijgt nog meer argumenten te horen waarom de gemeente er niks aan kan 

doen als er in strijd met die afspraken binnen 20 meter van je woning gespoten wordt. 

Degene die de bespuiting uitvoert is bijvoorbeeld geen ondertekenaar van de 

overeenkomst, of geen lid van de LTO of KAVB, de verhuurder van de grond is niet 

aanspreekbaar op het gedrag van de huurder, het gaat niet om bollen maar om een 

ander gewas (weliswaar wel met de zelfde middelen bespoten ..).  

Ik zei dat je er moedeloos van kan worden, maar gelukkig prikkelt het daarnaast ook je 

strijdbaarheid. We gaan er weer een heel politiek jaar progressief tegen aan. 

 

Wilfred Beets 

 

 

 


