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Soest, 25 september 2019 

 

Betreft:  Gebruik van bestrijdingsmiddel “Glyfosaat” in de gemeente Soest.  

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

 

Geacht college, 

De Japanse Duizendknoop is een woekerende plant waarvan de bestrijding nodig wordt geacht. De 

gemeente Soest kiest er in een aantal gevallen voor om dit te doen met behulp van het vergif 

Glyfosaat (zie: niet nader aangeduid krantenartikel van 20-9, in de knipselkrant van 20-9).  

1. Heeft het college kennis genomen van de berichten waarin ten minste het vermoeden wordt 

uitgesproken dat Glyfosaat (ook bekend onder de naam RoundUp van de fabrikant 

Monsanto) kankerverwekkend is? 

2. Is het college er van op de hoogte dat meermalen door de landelijke overheid is voorgesteld 

(het gebruik van) Glyfosaat, vanwege het omstreden zijn van het product, te verbieden en 

dat het middel in België en Oostenrijk is verboden en in Frankrijk en Duitsland zal worden 

verboden? 

3. Is het college er van op de hoogte dat gebruik van Glyfosaat leidt tot resistentie tegen het 

middel juist van de planten die men er mee wil bestrijden?  

4. Is het college bekend wat de effecten van gebruik van Glyfosaat zijn op de biodiversiteit? 

5. Acht het college het gebruik van Glyfosaat bij de bestrijding van bepaalde plantensoorten 

niet in strijd met het beleid dat in de gemeente Soest geen vergif wordt gebruikt? 

6. Waarom zou naar de mening van het college niet worden kunnen volstaan met regelmatige 

mechanische verwijdering (eventueel branden) van als hinderlijk ervaren planten?  

7. Is het college bereid af te zien van het voornemen om gebruik te maken van Glyfosaat? 

In afwachting van uw antwoorden, 

Namens Gemeentebelangen Groen Soest, 

Tim de Wolf 

 

Bijlage: Lijst relevante websites: 
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Bijlage: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glyfosaat 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wederom-kleuren-nederlandse-akkers-oranje-geel-

door-gebruik-van-het-omstreden-middel-glyfosaat~b74c696a/ 

https://www.nu.nl/tag/Glyfosaat 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/26/bayer-wint-slag-in-strijd-om-onkruidverdelger-glyfosaat-

a3968342 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/04/duitsland-gaat-bestrijdingsmiddel-glyfosaat-verbieden-

a3972162 

https://www.ad.nl/wonen/oostenrijk-verbiedt-als-eerste-land-onkruidverdelger-

glyfosaat~a4673db2/ 

http://nvlv.nl/index.asp?menu=030103 
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