
Motie vreemd aan de orde: Onderhoud buitenruimte 
 
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 17 december 2020. 
 
Constaterende dat: 

 het onderhoud van de gemeentelijke buitenruimte extra aandacht vraagt o.a. omdat 
er de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt kon worden van chemische of 
biologische bestrijdingsmiddelen.  

 Er situaties zijn waar onkruid moeilijk op een duurzame wijze te verwijderen is. Dit 
geldt niet alleen voor onkruid; zo is het b.v. ook lastig de overlast van de 
eikenprocessierups aan te pakken. Het is lastig om tot een natuurlijk evenwicht te 
komen,  

 Op 26 november 2020 het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep een streep 
gehaald heeft door het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten 
de landbouw. Dit omdat de wettelijke basis voor dit verbod ontbrak (arrest is als 
bijlage toegevoegd). 

 Het gefaseerde verbod van het gebruik van chemische middelen in de openbare 
ruimte sinds oktober 2016 heeft geleid tot stijgende beheerskosten.  

 Dit geen positief effect heeft gehad op het aanzicht van de buitenruimte. 
 
Is van mening dat: 

 Duurzaam en milieuvriendelijk/biologisch beheer van de openbare buitenruimte van 
belang is en blijft, maar dat deze uitspraak tot nuances of heroverwegingen van de 
bestaande integrale aanpak van bestrijding van o.a. onkruid kan leiden.  

 Per beheeronderdeel de reële prijs/prestatie verhouding van belang is.  

 Dat in bepaalde specifieke situaties het gebruik van middelen effectief bijdraagt aan 
een goede kwaliteit  van de buitenruimte.  

 
Roept het college op: 

1. De impact van bovengenoemd arrest en het wettelijk kader te heroverwegen voor wat 
betreft de aanpak en beheer van de gemeentelijke buitenruimte in de gemeente West 
Betuwe. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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