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Onderwerp: artikel 60 reglement van orde vragen glyfosaat

Geachte mevrouw Pallandt

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 RvO algemeen bestuur 2008 over
glyfosaat. Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 25 juni 2019 en besloten u als volgt te
antwoorden.

Vraag:
Kent u het bericht'Geertruidenberg doet Roundup in de ban'?
Antwoord:
Ja, dit bericht ¡s ons bekend.

Vraag:
Bent u er van op de hoogte dat de provincie Noord-Brabant een verbod op glyfosaat met ingang van 1

januari 2019 heeft ingevoerd voor haar eigen gronden welke ze verpacht ofverhuurt?
Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

Vraao:
Hoeveel hectare gronden verpacht c.q. verhuurt het waterschap Brabantse Delta aan agrari,ðrs?
Antwoord:
De pachtcontracten van het waterschap beslaan circa 462 hectare. Het gaat hier om zowel keringen als los
land (gronden zonder bedrijfsgebouwen).

Vraao:
Kunt u middels een overzicht op een kaart aangeven waar deze verpachte c.q. verhuurde gronden zich
bevinden? En deze aan het AB doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Als bijlage bij deze brief treft u de gevraagde kaart aan.

Vraag:
Bent u bereid om een verbod op glyfosaat in te stellen op gronden welke het waterschap verpacht c.q.
verhuurt aan agrariërs? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Erzijn verschittende vormen van pachtgronden te onderscheiden, namelíjk (1) los land (2) diikpachten (3)
ecotogische verbindingszones. Voor los land geldt dat er geen expliciet verbod voor herbiciden is opgenomen
in de pachtovereenkomsten. Voor dijkpacht (het verpachten van dijkgronden) geldt dat er enkel
'pleksgewijs', d.w.z. voor specifieke plekken in het pachtperceel gebruik van herbiciden is toegelaten. Bii
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ecotogische verb¡ndingszones is het gebruik van herbiciden verboden. Dit is ook zo opgenomen in de
pachtovereenkomst.
Gezamentijk met de Brabantse waterschappen wordt er op dit moment verkend hoe pachtgronden duurzaam
beheerd kunnen worden. Eén van de onderwerpen daarbij is het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen (waaronder gtyfosaat). Naar verwachting wordt deze verkenning nog dit jaar
âfgerond en wordt hier vervolgens verder invutting aangegeven. Het algemeen bestuur wordt hierover te
zijner tijd geînformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop worden
ovàreenkomstig artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur ook geagendeerd voor de vergadering van
het algemeen bestuur van 10 juli 2019 en op de website van het waterschap geplaatst.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,

De secreta cteur
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G.M. de Vet \ ndr. A.F.M
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