
 

 

 

 

Motie “ geen glyfosaat op provinciegrond ” 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 oktober 2022 

Constateren dat: 

• De provincie eigen grond geeft in tijdelijk gebruik aan agrariërs. Hierbij wordt slechts 

in een deel van de gevallen als eis gesteld dat geen gewasbeschermingsmiddelen 

worden gebruikt (binnen natuurnetwerken bij biologische landbouw op de percelen). 

• De Centrale Grondkamer op 5 maart 2020 heeft uitgesproken dat het toegestaan is 

om in eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst een glyfosaatverbod op te 

nemen. De centrale Grondkamer op 11 november 2021 heeft uitgesproken dat het 

toegestaan is om in driejarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten een 

glyfosaatverbod op te nemen. De Centrale Grondkamer op 24 maart 2022 heeft 

uitgesproken dat het toegestaan is om in zesjarige geliberaliseerde 

pachtovereenkomsten een glyfosaatverbod op te nemen. 

• Het Waterschap Scheldestromen onlangs nog concludeerde in de 

voortgangsrapportage van het regionaal waterbeheer dat de emissie van 

gewasbeschermingmiddelen een blijvend knelpunt vormt. 

• Bewezen is dat veelgebruikte glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen 

schadelijke effecten hebben op insecten en de WHO stelt dat deze 

kankerverwekkend zijn. 

• De provincies Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland daarom een verbod ingesteld 

hebben op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen op provinciale gronden. 

 

Overwegen het volgende dat: 

• Ook de provincie Zeeland een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan het 

terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. 

• Het verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende stoffen een flinke stap kan zijn 

in het beperken van gewasbeschermingsmiddelen. 

• Door glyfosaathoudende stoffen in toekomstige pachtcontracten op provinciegrond 

te verbieden geen agrarische bedrijven in hun huidige bedrijfsvoering geraakt 

worden. 

• Glyfosaathoudende stoffen de biodiversiteitsdoelstelling van de provincie voor haar 

gronden in de weg staan. 
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• Glyfosaathoudende stoffen niet bijdragen aan het behalen van de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) doelen. 

Dragen GS op: 

• Een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen in te stellen bij het 

aangaan van nieuwe geliberaliseerde pachtovereenkomsten. 

• Bij het verlengen c.q. opnieuw overeenkomen van geliberaliseerde 

pachtovereenkomsten een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende 

stoffen op te nemen. 

• In overleg te gaan met de pachters van bestaande pachtovereenkomsten en 

hen wijzen op de gevaren van het middel voor o.a. het watermilieu, om zo 

mogelijk het gebruik van glyfosaathoudende stoffen op vrijwillige basis terug te 

dringen. 

 

Van de leden Eddy Heerschop (PvdA), Gerwi Temmink (GroenLinks), Trees Janssens (PvdD) 

 


