
Van: Poort, Ruud 
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2017 8:33 
Aan: Statenleden; Niet-Statenleden 
CC: Bekedam, Stefan 
Onderwerp: RGW: schriftelijke beantwoording rondvraag PvdA Glyfosfaat  
  
Geachte dames en heren, 
  
Hierbij een schriftelijk antwoord van GS op de rondvraag van de PvdA in de commissie RGW van 
maandag jl. over glyfosfaat. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ruud Poort 
Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 
06-18300527 
Ruud.poort@provincie-utrecht.nl 
  
  

 
       Rondvraag PvdA RGW 23/10/2017: 

Het Europese Parlement wil korte metten maken met de onkruidverdelger glyfosaat, in 
Nederland beter bekend onder de merknaam Roundup. Het product moet voor huishoudelijk 
gebruik meteen van de markt en voor gebruik in de landbouw tegen eind 2020. Een en ander 
blijkt uit een artikel in het AD van 19 oktober 2017 (zie bijgaande link). Kan het college 
aangeven wat dit besluit betekent voor de provincie zelf en zo mogelijk ook in de relatie met 
Utrechtse gemeenten/landbouworganisaties. En vwb dat laatste de vraag of vooruitlopende op 
2020 pro-actief al afspraken gemaakt kunnen worden om Roundup niet langer te gebruiken. 
  
Antwoord : 
Het mogelijke besluit om in 2020 de toelating voor glyfosaat in de landbouw te beëindigen, 
heeft geen directe gevolgen voor de provincie. Het is bekend dat glyfosaat  en ook andere 
chemische bestrijdingsmiddelen nadelige effecten kunnen hebben op omgeving. Wat betreft 
de toelating van bestrijdingsmiddelen hebben wij geen rol (dat doet het Rijk) , maar in onze 
voorlichting naar gemeenten en particulieren in grondwaterbeschermingsgebieden en  in ons 
stimuleringsbeleid voor de landbouw besteden wij wel aandacht aan reductie van gebruik en 
emissies  van bestrijdingsmiddelen. In de landbouw  subsidiëren wij projecten om minder 
met bestrijdingsmiddelen te spuiten en meer in te zetten op natuurlijke plaagbestrijding en 
mechanische onkruidbestrijding. In de grondwaterbeschermingsgebieden doen wij 
bewustwordingscampagnes voor particulieren en voeren wij projecten uit gericht op 
alternatieven voor chemische onkruidbestrijding. Wij hebben geen mogelijkheden om de 
landbouw al vóór 2020 te verplichten om te stoppen met glyfosaat 
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