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Zoals u wellicht bekend Is, heeft de Tweede Käme op 15 september 2011 een mo ks aangenomen over 

het verbod op het gebruik van Roundup In 'niet ca ̂ r^^ëWdoe*e1nder»V«i8É he bestrijden van 

onkruid op de straat en particulier gebruik. Staats «Cretans Atsma' omarmde dit i iltiaöef van de Kamer 

bereidt een wetsvoorstel voor. Zoals hij zelf z© it is het spuiten mt tmlddeifenz «Is Roundup 'binnen 

enkele jaren' verboden» Vooruitlopend op dit aanstaande verbod, wil ik u een aantal wagen stellen 

risico's 

De noodzaak van het aanstaande verbod is evident; het spulten met gif zorgt voor prof» proMemmm. Zo 

komt glyfosaat - de werkzame stof In Roundup - veelvuldig voor In het Nederlandse oppervlaktewater en 

dit hindert gezonde drinkwaterwinning. Daarnaast wijzen wetenschappers in recent onderzoek2 op veel 

andere risico's van glyfosaat: 

- Het middel wordt in verband gebracht met het ontstaan van verschillende soorten kanker, 

zenuwaandoeningen en andere grote risico's voor de menselijke gezondheid; 

• Roundup Is slecht voor de biodiversiteit Het leidt bijvoorbeeld tot schade bij reptielen en amflbieën. 

Bovendien zijn er in de praktijk bewezen gifvrije alternatieven zoals borstelen, branden of behandelen 

met heet water. 

Een fpifvrlj! 

Inwoners van össeistein maken zich zorgen om de risico's van het middel Roundup en de stof glyfosaat. 

Mijn vraag aan u: Wat Is het beleid van uw gemeente m.b.t. onkruidbestrijding op bestratingen? 

Wordt er gespoten, of maakt u al gebruik van gifvrije alternatieven? Als u het gebruik van gif 

ondersteunt, wanneer gaat u dit beleid wijzigen? U hoeft immers niet te wachten tot het verbod van 

kracht is met het overstappen op milieuvriendelijke gifvrije onkruidbestrijding. Hoe sneller hoe 

beter. Deskundigen benadrukken dat gifvrije methodes dezelfde financiële kosten hebben als behandeling 

met gif. De inwoners van uw gemeente zullen een gifvrije omgeving voor hen en hun kinderen van harte 

ondersteunen. 

Ik zie graag uw reactie (zo spoedig mogelijk} tegemoet, 

Mw. C. van de im§mtmt<lZ jy4JL**fkJL Dhr. FJ. M. 

Ook cc. Verstuurd aan de wethouder De Jong van Dsselstein 

Zie ook het antwoord vai 
verbod giyfosaathoudende | 

Atsma van 25 oktober 2011: Reactie motie Grashoff, 

2 Voor een compleet overzicht van actuele en onafhankeBJke studies naar de gevaren van Roundup 
verwijs ik u naar het rapport 'Herbicidetoleranoe and GM crops' van Greenpeace: 
nnp-,•• www.greenpeace. w.» »-Mttm . . Ook een Nederlandstalige 
samenvatting van het rapport is op deze website te vinden Voor Greenpeace is de atermerende 
hoeveelheid studies die op risico's wijzen zo groot dat gevraagd wordt om een snels herbeoordeling van het 
middel Roundup en de stof glyfosaat. 

http://www.greenpeace

