
   
 

Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:  

 

Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan 

het Dagelijks Bestuur over gebruik glyfosaat op gronden Brabantse Delta. 
 

Algemeen 

 

Op 5 maart 2020 (1) werd bekend dat Groen Ontwikkelfonds Brabant/Provincie Noord Brabant in de 

pachtovereenkomsten die zij sluit met pachters van haar landbouwgronden, tóch een verbod op het 

gebruik van glyfosaat mag opnemen. De Centrale Grondkamer heeft hiermee ingestemd. 

De provincie heeft pachters verboden Roundup en andere middelen met glyfosaat te gebruiken (‘het 

glyfosaatverbod’).  

 

Op 31 maart 2020 (2) volgde een besluit van eenzelfde strekking voor gemeenten in Nederland. 

Gemeente Gilze en Rijen (o.a.) had hiertoe een zaak aangespannen en instemming gekregen van de 

Centrale Grondkamer. Ook in dit geval geldt dat het verbod op glyfosaat houdende middelen 

(waarvan Roundup de bekendste is) bij kortdurende pachtcontracten, voorlopig van één jaar, 

verboden mag worden. 

 

De reden dat overheden massaal naar de Centrale Grondkamer stappen om glyfosaat te verbieden is 

het feit dat deze stof mogelijk kankerverwekkend is, en in ieder geval slecht voor mens, dier en 

milieu. 

 

Waterschap Brabantse Delta is ook een overheid die pachtgronden beheert en uitgeeft. Bovendien 

heeft Brabantse Delta onlangs tevens het Deltaplan Biodiversiteit ondertekend, waarmee ze toont de 

zorg voor de natuurlijke leefomgeving op eigen gronden serieus te nemen. Gezien deze 

uitgangssituatie stellen wij het Dagelijks Bestuur dan ook een aantal vragen. 

 

Wij vragen het Dagelijks Bestuur antwoord op de volgende vragen: 

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving in de pers over het gebruik van glyfosaat op 

pachtgronden van overheden? 

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?  

 
1 https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/verbod-op-glyfosaat-toch-goedgekeurd 
2 https://www.ed.nl/tilburg/gilze-en-rijen-en-andere-gemeenten-mogen-glyfosaat-roundup-toch-
verbieden~a33b07d8/?referrer= 

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/verbod-op-glyfosaat-toch-goedgekeurd
https://www.ed.nl/tilburg/gilze-en-rijen-en-andere-gemeenten-mogen-glyfosaat-roundup-toch-verbieden~a33b07d8/?referrer=
https://www.ed.nl/tilburg/gilze-en-rijen-en-andere-gemeenten-mogen-glyfosaat-roundup-toch-verbieden~a33b07d8/?referrer=


   
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? 

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. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,         

 

Wieke Bonthuis      Peter von Meijenfeldt 

Karin van den Berg     
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