
SP fractie Breda 

www.breda.sp.nl 
 
Stadserf 1 
4811 XS Breda 
T: 076 529 43 32 
E: breda@sp.nl                                                                                                                           

 

 

 

Breda, 29 oktober 2015 
 
Betreft: Vragen ex. art. 41 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: gebruik glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen 
 
Geacht college, 
 
SP Breda is ter ore gekomen dat woningbouwcorporatie WonenBreburg in 
sommige gevallen gebruik maakt van het bestrijdingsmiddel Roundup om 
onkruid tegen te gaan. Dit ondanks de onrust die huurders daarover getoond 
hebben. Roundup is een glyfosaathoudend bestrijdingsmiddel dat 
hormoonverstorend  werkt en zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is voor 
mensen. Voor dieren is de carcinogeniteit reeds aangetoond.  
 
Per 2016 gaat er een verbod in om glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken op verharde oppervlaktes. Voor een totaalverbod voor particulieren 
was ondanks dat glyfosaat in verband wordt gebracht met verschillende 
aandoeningen, helaas geen meerderheid in de Tweede Kamer. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Wat is het standpunt en het beleid van de gemeente met betrekking tot 
glysofaathoudende bestrijdingsmiddelen en de negatieve 
gezondheidsinvloeden ervan? 

2. Gebruikt de gemeente in haar onkruidbestrijding glyfosaathoudende 
bestrijdingsmiddelen zoals Roundup? 

3. Is het college bekend met het gegeven dat woningbouwcorporatie 
WonenBreburg glyfosaathoudende middelen gebruikt? 

4. Is het college bekend met de onvrede van diverse buurtbewoners over het 
gebuikt van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen? 

5. Gebruiken ook andere woningcorporaties of aan de Gemeente Breda 
verbonden instellingen glyfosaathoudende middelen? 

 
Volgens de website van Monsanto moet Roundup geheel in de bladeren zijn 
ingetrokken voordat een behandeld  gebied weer veilig toegankelijk is voor 
kinderen en (huis)dieren. (1) 
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6. Welke maatregelen worden genomen om er voor te zorgen dat kinderen 
en huisdieren niet in aanraking komen met recent opgespoten 
glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen? Dit bij eventueel gebruik door 
de Gemeente Breda of door de woningbouwcorporaties. 

7. Hoe ziet de Gemeente Breda erop toe dat er voldoende 
veiligheidsmaatregelen worden gebruikt op het moment dat er 
glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in het 
openbaar? 

8. Indien de Gemeente Breda glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen 
gebruikt, is zij bereid om veiligere alternatieven te overwegen en te 
gebruiken? 

9. Is het college bereid om met de woningbouwcorporaties in overleg te gaan 
om tot alternatieven te komen voor glyfosaathoudende 
bestrijdingsmiddelen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
René Spiegels 
Raadslid SP Breda 
 
 

1) Zie http://www.roundup.nl/  


