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       Telnr. 020-6643282 

Stadsdeel Zuid 
Raadsvoorzitter mw.  F. Roos- Meijer 
Pres. Kennedylaan 923 
1079 MZ  Amsterdam 
Per mail aan de raadsgriffier mw. Spier verzonden. 
 
Geachte Mevr.  Roos-Meijer,  voorzitter van de Stadsdeelraad Zuid, 
 
 
Op grond van artikel 30, Reglement van Orde,ontvangt u  hierbij tijdig een verzoek  tot interpellatie, 
inzake Duurzaam Onkruidbeheer met het onkruidbestrijdingsmiddel  Glyfosaat Round Up Evolution. 
 
Interpellatie met separaat een amendement/motie aan het Dagelijks Bestuur over het niet willen 
verbieden van het zeer giftige onkruidbestrijdingsmiddel Round Up. 
 
De wijkpartij heeft  per interpellatie een korte samenvatting en stelt een drietal vragen. 
Zo nodig dient de wijkpartij  na gelang de beantwoording van het DB op de vragen van ZPB en het 
gevoelen van de raad over het toestaan van deze  interpellatie een amendement / motie in. 
 
De Tweede Kamer heeft onlangs de motie Grashoff aangenomen die het middel RoundUp voor het 
gebruik bij niet commerciële diensten  nationaal verbiedt.  
Vanwege de inspraakreacties op het Nationaal Actieprogramma Gewasbescherming neemt de 
staatssecretaris binnenkort een definitief besluit tot een verbod. 
Bijna alle stadsdelen en de centrale stad hebben inmiddels besloten om het middel Glyfosaat- Round Up 
Evolution voor de onkruidbestrijding te verbieden, met uitzondering van stadsdeel Zuid. 
 
Vraag 1: Is de wethouder van Openbare Ruimte, gezien de gezondheidsrisico’s voor haar burgers en 
het afwijzen van dit middel door de diverse gremia, zich bewust van de verantwoordelijkheid  en de 
consequenties voor de burgers, om dit middel, op basis van een resterend budget van 
 €. 200.000,- , nog langer te gebruiken? 
 
Vraag 2: Waarom hanteert U, meneer Blaas, het betredingsverbod voor vegers van de reiniging en 
stelt u de bewoners en hun kinderen ten minste wel 1 week langer bloot aan dit gif? 
 
Vraag 3: Waarom verlaat U meneer Blaas het systeem van integraalbestuur van alle stadsdelen en het 
centrale gezamenlijk overleg op dit punt.? Waarom blijft u  toch volharden om het gif te gebruiken, 
omdat de milieuvriendelijke methode wellicht iets duurder is? 
U verdient al zoveel aan reclame op afvalcontainers en steigers,  dat hiervoor toch al een potje bestaat? 
 
 
Bijgaand: 
 
Amendement/motie bij interpellatie over de noodzaak van een onmiddellijk  verbod op het 
gebruik van Round Up als onkruidbestrijdingsmiddel. 
 

                        



 

  Voorzitter van de Stadsdeelraad, stadsdeel Zuid, t.a.v. mevr. F. Roos-Meijer. 

 

Horende bij het interpellatieverzoek van de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen, 
ingevolge artikel 30 Reglement van Orde Stadsdeelraad Zuid, inzake Roud Up. 
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Amendement/ motie 

 
 
 
naar aanleiding van een door de Stadsdeelraad Zuid ingewilligd interpellatieverzoek over het 
gebruik van Round Up, onder agendapunt nr. 5, voor een te houden interpellatie door de 
wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen, gericht aan de leden van het Dagelijks Bestuur. 
 
 
De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 20 maart 2013.  
 
 
constaterende, 
dat vrijwel alle stadsdelen en de Centrale Stad gestopt zijn met het gebruik van Glyfosaat, vanwege de 
toxische- en neurotoxische werking op mens en dier,  
-dat verstoorde bodemsystemen, hormoonverstorende effecten de ontwikkeling van de ziekte van 
Parkinsson en kanker kunnen veroorzaken, alsmede de moeilijk te bestrijden besmetting van het 
oppervlaktewater, 
-dat daarmee het drinkwater, opname in de voedselketen als gevolg van compostering door vergiftigd  
loof,  het gif niet- of nauwelijks valt te verwijderen uit het milieu, wat direct de bestaanszekerheid van 
de gehele biologische wereld op termijn op het spel zet, 
 
eveneens constaterende,  
dat het middel Glyfosaat in geheel Zuid-Amerika is verboden, nadat er bij gebruik van dit middel 
tientallen doden te betreuren waren, 
  
alsook constaterende,  
dat, vanwege de inspraak op het Nationaal Actieplan Gewasbescherming, het middel door 
staatssecretaris Atsma niet aanstonds op de nationale verbodslijst werd gezet, omdat eerst de 
verscheidenheid aan  inspraakreacties bestudeerd moesten worden, 
-dat in het eerste kwartaal van 2013 hierover een definitieve beslissing zou worden genomen, -dat van 
uitstel naar 2018 beslist geen sprake is!! 
 
vernemende, 
dat de verspreiding van het gif glyfosaat via het z.g. Duurzame Onkruid Beheer DOB 
gepaard is gegaan met langdurige gifdampen, 
-dat de z.g. drift langs de gevels van de huizen en via de voordeurkieren zelfs in de woningen is 
doorgedrongen, 
-dat de ongewone kleine gele buggy’s spelende kinderen aantrok, waarop de verspreider zat die dit gif 
langs de plinten van de gevels spoot, 
-dat straatvegers speciale instructies krijgen om met vegen een week te wachten, voordat zij het 
vergiftigde loof mogen verwijderen,                                                                                            
                                                                                                                                                  ZOZ 
 
 
 



 
 
-dat het voorgeschreven betredingsverbod ter voorkoming van besmetting hier blijkbaar niet geldt voor 
burgers, 
-dat bewoners en hun kinderen hierbij 7x 24 uur extra gevaar lopen, doordat het giftige loof verzameld 
en gecomposteerd kan worden, waardoor het in de voedselketen belandt, 
 
van mening zijnde, 
dat wethouders gehouden zijn om de wet naar behoren uit te voeren en alle belangen zorgvuldig  af te 
wegen, voordat zij een omstreden besluit implementeren,  
-dat dit niet het geval is, aangezien de verspreiding van het onkruidverdelgingsmiddel van Glyfosaat, 
Round Up Evolution op zo’n groot oppervlak als het stadsdeel Zuid groot is, plaatsvindt, 
-dat steeds meer van dit niet afbreekbare gif gestapeld in het milieu terecht komt via een 
onverantwoorde- en risicovolle verspreidingsmethode,  
-dat het betreffende middel met onmiddellijke ingang voor geheel Zuid, inclusief niet commercieel 
gebruik, vanwege gemeentewege, verboden verklaard dient te worden, 
 
 
 
Besluit:  
het Dagelijks Bestuur opdracht te geven, gezien bovenstaande overwegingen om: 
-alle onkruidbestrijdingsmiddelen die het chemische middel glyfosaat bevatten voor 
onkruidbestrijding in stadsdeel Zuid uit te sluiten, 
-deze bestrijdingsmiddelen bij de gespecialiseerde afvalverwerking voor chemische producten in 
te leveren of aan de fabrikant te retourneren, 
-tevens dient in overleg met Tuincentra en bedrijven, zoals de Makro afgestemd te worden om dit 
giftige middel niet meer tegen dumpprijzen in containers aan te bieden of te verkopen,  gezien het 
gezondheidsgevaar voor onwetende klanten en derden, 
 
_____________________________________________________________________________ 
Toelichting: 
verspreiders van dit gif dienen voor gebruik, vanwege de commissie voor Gewasbescherming, nota 
bene gecertificeerd te zijn!!  
 

Ondertekening en naam:                                                                         
 
het raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen,                     Theo Keijser 
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