
AMENDEMENT 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 8 juli 2013 

 

 

Agendapunt: 5 jaarverslag 2012 

 

 

Onderwerp:  Onkruidbestrijding 

 

 

Ondergetekenden stellen voor: 

 

 Een nieuw beslispunt 9 toe te voegen luidende: “ Euro 100.000 van het resultaat 

2012 te bestemmen voor het bekostigen van het bij de onkruidbestrijding in 2014 

overschakelen van het gebruik van RoundUp op een niet-giftig alternatief”; 

 Het oorspronkelijke beslispunt 9 om te nummeren in beslispunt 10 en te wijzigen 

in: “Euro 918.844,27 van het resultaat 2012 te storten in de algemene reserve”;  

 Het oorspronkelijke beslispunt 10 om te nummeren in beslispunt 11. 

 

 

Toelichting:  

 

 Het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp van chemie-international Monsanto is 

jarenlang, zowel door overheden als door particulieren, gebruikt voor de 

bestrijding van onkruid. Het middel staat echter bekend om zijn giftigheid, zowel 

voor de mens als voor het (aquatisch) milieu. Het toepassen van het middel 

brengt risico’s met zich mee voor zowel degene die het middel toepast 

(particulieren en werknemers), als voor degene die er verder mee in kontakt kan 

komen (bijv. spelende kinderen, huisdieren). Verder ruïneert het middel het 

bodemleven en besmet het middel het grondwater en het oppervlaktewater. 

Waterleidingbedrijven hebben grote moeite het middel uit het drinkwater te 

houden. 

 Na jarenlange discussie is het uiteindelijk door een motie van GroenLinks kamerlid 

Grashoff tot een verbod op het gebruik van RoundUp gekomen. 

 Het College heeft ervoor gekozen pas vanaf 2015 extra middelen in de begroting 

op te nemen  om de transitie naar niet-giftige alternatieven gestalte te geven. 

 Het is geboden gezien de nadelen van het gebruik van RoundUp het inzetten van 

alternatieven zo snel mogelijk te doen plaatsvinden en wel vanaf 2014. 

 Gezien het feit dat de kosten vanaf 2015 al in de begroting zijn opgenomen vergt 

het invoeren in 2014 een extra incidentele inspanning van Euro 100.000. Deze 

kan gezien het incidentele karakter gevonden worden in het resultaat van de 

jaarrekening 2012. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

GroenLinks: Rob in ’t Veld 

CDA: Nico van Jaarsveld 

 
 


