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Westervelds college drijft tegenstellingen op de spits 

 

De fractie van Progressief Westerveld heeft in een brief een dringend beroep gedaan op het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld om af te zien van het sluiten van 

een convenant uitsluitend tussen college, telers, landbouworganisaties en leveranciers van 

bestrijdingsmiddelen, waarbij bewoners(groepen), milieuorganisaties en raadsleden buitenspel zijn 

gezet. 

Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter: “Dit onzalige voorstel zal onze Westerveldse 

samenleving verder verscheuren dan nu al het geval is en bijdragen aan verharding en langdurige 

polarisatie”. 

De raad zou op 25 februari a.s. praten over ‘het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 

gemeente Westerveld’, met als belangrijk doel het herstel van vertrouwen tussen omwonenden en 

telers. Van de Kasteelen: “Dit debat lijkt weinig zin meer te hebben nu het college eenzijdig heeft 

besloten om een convenant met de agrarische sector sluiten. Erger nog is het feit dat het college 

mensen en organisaties, waar al zes jaar mee gesproken wordt, zonder meer aan de kant schuift.” 

 

 

 

 

Bijgevoegd de brief, zoals deze vandaag is verzonden. 
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Bijlage 

 

  

Westerveld, 11 februari 2020 

 Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld 

  

Geacht college, 

Via uw publicatie op IBabs hebben wij kennis genomen van het voornemen van uw college om een 

overeenkomst 1) rondom het gebruik gewasbeschermingsmiddelen te sluiten. Hoewel het voorstel 

staat te lezen onder de rubriek “B&W besluiten ter informatie”, is het ons niet duidelijk of het hier 

een genomen besluit betreft, of een voorstel dat nog in uw vergadering vastgesteld moet worden. 

Wij doen een dringend beroep op uw college om het voorstel af te wijzen, dan wel in te trekken.  

Ondertekening van het convenant verscheurt de samenleving verder dan nu al het geval is. Niet voor 

niets staat in het rapport Uitgesproken te lezen(pagina 10): “In gemeenten met een convenant van 

uitsluitend telers en gemeente ontbreekt het gesprek met de omwonenden. De preventieve werking 

voor het onderling begrip valt daar weg.” 

In plaats van de rol van objectieve bemiddelaar en wegbereider van gezamenlijk gedragen 

landbouwbeleid in te vullen, kiest het college de kant van de telers.  

De bewonersvertegenwoordiging die al sinds 2015 op verzoek van de gemeente meepraat,  is 

buitenspel gezet. Dat geldt ook voor de partijen die eveneens op verzoek van de gemeente al die 

jaren al meepraten: Bollenboos, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Nieuw 

ontstane bewonersgroepen, als Meten=Weten of de bewonersgroep Noordlheederes zijn evenmin 

betrokken. 

 Het college heeft ervoor gekozen om de gesprekken aan te gaan met heel veel landbouwpartijen en 

met een niet nader gespecificeerde groep niet georganiseerde bewoners. Al die bewoners en 

organisaties die zich zorgen maken over de bollenteelt maar zich de afgelopen jaren, op verzoek van 

het college, ingespannen hebben om met elkaar in gesprek te blijven, zijn met dit voorstel in de kou 

gezet. Ze worden wel gewaarschuwd in het convenant 2). Als ze ongewenst gedrag vertonen, zal de 

burgemeester ingrijpen. Het voorstel rept ook nog van een formulier op de website van de 

gemeente, waarin mensen het convenant mee kunnen ondertekenen. Er kan niet meegepraat of 

gedacht worden. Tekenen bij het kruisje is de enige optie. Met welk doel? Om te laten zien dat er 

inwoners zijn die het convenant steunen? Dat is mooi, maar hoe kunnen al die inwoners die zich 

zorgen maken en die iets anders van het college verwachten dat kenbaar maken? 

College, doe het niet, sluit al die betrokken en bezorgde bewoners niet uit. 

Op 25 februari staat het voorstel van VVD en PvdA op de politieke avond geagendeerd, waarin 

gesproken zou worden over de opdracht aan het college voor het opstellen van een nieuw 



convenant;  hoe het gevoel van onveiligheid bij omwonenden weg te nemen en hoe de 

communicatie tussen telers en omwonenden weer mogelijk te maken. 

Dit olifant-in-de-porselein-kast-convenant maakt die hele discussie zinloos en zet de boel onnodig op 

scherp. 

Onze fractie had willen praten over het instellen van een bewoners/begeleidingsgroep om mee te 

praten en te denken over o.a. de pilot, over hoe te komen naar kringlooplandbouw in 2030 in onze 

gemeente, over maatregelen die met behulp van provincie en rijk tot vermindering van de overlast 

kunnen leiden. Een begeleidingsgroep die in gezamenlijkheid met alle partijen zou kunnen werken 

aan een schonere toekomst. Op die wijze hoopten we iedereen aan tafel te krijgen.  

Dit convenant dreigt een eind te maken aan de gesprekken met verontruste, betrokken bewoners, 

organisaties van bewoners, milieuorganisaties en gemeenteraadsleden.  

We verzoeken het college nogmaals om het convenant af te wijzen dan wel in te trekken. Zet de 

bewoners, de bewonersorganisaties, de milieubeweging en raadsleden niet opzij.  

 

Met vriendelijke groet, 

Fractie van Progressief Westerveld 

 

Michiel van de Kasteelen 

Anke Oosterhuis 

Wilfred Beets 

Hans de la Mar 

Hans van Teijlingen 

Georg Kreuzberg 

 

 

 

 

1) De voorgestelde overeenkomst betreft een convenant tussen college, telers, LTO Noord, 
KAVB Kring Noord- en Oost-Nederland en drie leveranciers van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het voorgestelde convenant is een afgezwakte vorm van de 
overeenkomst die in 2015 tussen telers en de raadleden Langenkamp (PW), Doeven (DSSW) 
en Kreike (SW) werd overeengekomen. Zo ontbreken in de nieuwe versie bijvoorbeeld 
afspraken over bescherming van waterwingebieden en Natura 2000 gebieden. Er wordt een 
spuitvrije zone voorgesteld rondom woningen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, 
scholen en recreatieterreinen van 20 meter vanaf de gevel. Die zone eindigt zodoende 
meestal in de eigen tuin, onder de luifel of op het schoolplein. 

2) Convenant 3.1 derde aandachtspunt 
  



 

 


