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Bij boven aangehaalde brief stelt u vragen inzake glyfosaat op grond van artikel 60 reglement van orde. 
Uw vragen zijn besproken in onze vergadering van 28 april 2020. Wij hebben besloten u als volgt te 
antwoorden.  
 
Vraag 1  
Heeft u kennis genomen van de berichtgeving in de pers over het gebruik van glyfosaat op pachtgronden 

van overheden?  
 
Antwoord: 
Ja, daar hebben wij kennis van genomen. 

 
Vraag 2 

Hoe gaat Brabantse Delta om met het gebruik van glyfosaat (Rondup) binnen haar pachtbeleid? Is het 
toegestaan of verboden en zo ja waar, of in welke situatie wel/niet? Maakt Brabantse Delta onderscheid in 
afspraken tussen kortdurende pachtcontracten en langlopende? Zo ja, hoe?   
 
Antwoord:  
In het pachtbeleid van Waterschap Brabantse Delta is het gebruik van glyfosaat niet geregeld.  
 

Vraag 3: 
Volgt Brabantse Delta, net als de collega-waterschappen De Dommel en AA en Maas, bij haar pachtbeleid 
de uitgangspunten van het Groen Ontwikkelfonds Brabant? Daar wordt immers duurzaam pachtbeleid 
voorgestaan. Wordt dus ook hier het ‘Winnend Samenwerken’ tussen de Brabantse waterschappen 
gezamenlijk vorm gegeven? Waarom wel/niet?  
 
Antwoord: 

Het huidige pachtbeleid van Brabantse Delta wijkt, op het punt van glyfosaatgebruik, af van het 
pachtbeleid van de genoemde collega-waterschappen. Winnend Samenwerken laat ruimte voor de 
partners om op details een eigen invulling te geven aangaande beleidsonderwerpen. In grote lijnen (zoals 
bijvoorbeeld de Brabantbrede Keur) worden beleidsonderwerpen in goede samenwerking afgestemd. 
 
Vraag 4: 

Als er nog geen uitgangspunten zijn geformuleerd voor een duurzaam pachtbeleid zonder glyfosaat (en 
eventuele andere afspraken), bent u dan bereid om dit z.s.m. te gaan regelen? Gezien de afspraken 
m.b.t. het Deltaplan Biodiversiteit zou dat geen grote opgave, dan wel stap moeten betekenen.  
 
Antwoord: 
Voor wat betreft de geliberaliseerde pachtgronden zijn wij bereid om het huidig beleid te heroverwegen. 
Dit wordt nog in 2020 meegenomen in het programma Klimaat en Duurzaamheid. Op deze manier wordt 

een integrale afweging geborgd.  
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Uw vragen en onze antwoorden daarop worden conform de spelregels algemeen bestuur geagendeerd 
voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 mei 2020.  
 
Hoogachtend, 

Het dagelijks bestuur, 

De dijkgraaf,                                         De secretaris-directeur, 

                   

drs. C.J.G.M. de Vet                              dr. A.F.M. Meuleman 

 


