Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:2013-97
Datum: 19 december 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Spuitvrije zones
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1)

In het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied' staat dat de te hanteren

afstand voor een spuitzone 30 - 50 meter is. Daarnaast wordt aangegeven dat

gemotiveerd kan worden afgeweken van deze afstanden. Diverse fruittelers zitten te
springen' om een kleinere spuitzone. Betekent het gemotiveerd afwijken'
concreet dat er een spuitzone van bijvoorbeeld 10 meter mogelijk is? Zijn er zelfs
mogelijkheden om helemaal geen spuitzone te hanteren? Spuittechnieken worden
immers steeds beter en (milieu)eisen van bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap
worden toch ook steeds scherper?
2)

Diverse fruittelers maken zich zorgen om de in het Voorontwerp' genoemde

bestemmingsgrens'. Het voornemen is om vanaf de bestemmingsgrens de 30
meter c.q. de spuitzone te gaan bepalen terwijl dit voorheen gebeurde vanaf de gevel.
Waarom is in het Voorontwerp' het meten vanaf de bestemmingsgrens ingevoerd?
Bent u het met de telers en de PCG eens dat meten vanaf de bestemmingsgrens
nadelig is voor de telers? Dit betekent toch dat er bij nieuwe aanplant aanzienlijk
minder boompjes kunnen worden geplant? Is het voor u een optie om het
Voorontwerp' op dit onderdeel aan te passen zodat in het nieuwe bestemmingsplan
het meten vanaf de gevel weer het uitgangspunt wordt?
3)

Blijven bestaande situaties met betrekking tot de spuitzones in het nieuwe

bestemmingsplan buiten schot'? Kan bijvoorbeeld een nieuwe manier van het
bepalen van de spuitzone gevolgen hebben voor bestaande boomgaarden?

Toelichting:
Het spuitzonebeleid heeft de afgelopen jaren al heel wat pennen en tongen in
beroering gebracht. Het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied' brengt het
onderwerp opnieuw tot leven'. Diverse telers grijpen het Voorontwerp' aan om
opnieuw te pleiten voor een kleinere spuitzone. Dit aantal lijkt te groeien… Daarnaast
lijkt het erop dat het spuitzonebeleid in het Voorontwerp' strakker wordt dan
momenteel het geval is. In het Voorontwerp' lees ik het volgende: Deze spuitvrije
zone is ter bescherming van de gezondheid van personen die zich in of rond
woningen en bedrijven bevinden. Op een afstand van 30 meter of minder vanaf de
bestemmingsgrens
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bestemmingsgrens, maar de gevelgrens het uitgangspunt is. Het maakt nogal wat uit
of er vanaf de gevel of vanaf de perceelgrens 30 meter wordt gemeten. Als er
opeens' vanaf de perceelgrens wordt gemeten wordt de spuitzone een stuk groter
dan nu het geval is! Hier zitten de telers niet op te wachten en ook de PCG is hier
absoluut geen voorstander van. De
PCG wil juist een kleinere spuitzone… Hoe zit het nu precies? De PCG wil in het
belang van de fruittelers graag volstrekte helderheid!
Hans Marchal/PCG

