MOTIE
Voorstel 2013-

De raad van de gemeente Houten in vergadering bijeen op 21 januari 2014.
Onderwerp: Spuitvrije zone Tuurdijk in ’t Goy.
Overwegende dat:
- volgens de voorschriften van het huidige bestemmingsplan Buitengebied voor boomgaarden
een minimale afstand van 25 meter tot woningen moet worden aangehouden;
- de toelichting op de voorschriften afstanden voor spuitzones van 25 meter van woningen en
50 meter van de bebouwde kom noemt;
- de veiligheid voor burgers een zo belangrijk goed is, dat het moeilijk te verantwoorden is dat
de omwonenden aan de Tuurdijk in ’t Goy gezondheidsrisico’s lopen;
- deze onzekere situatie dient te worden beëindigd;
Spreekt als nadrukkelijke wens uit dat het college met omwonenden en de fruitteler in overleg treedt
om samen te zoeken naar een bevredigende oplossing, in de geest van de motie beheersverordening
Buitengebied van 23 mei 2013, en de raad over de resultaten daarvan binnen zes weken rapporteert.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam indiener(s):
namens fractie ITH
Gerard Zandbergen.
Toelichting.
De fruitteelt is een belangrijke sector binnen onze gemeente. Om kwalitatief hoogwaardig fruit te
kunnen leveren wordt gebruik gemaakt van chemicaliën en groeistoffen, die schadelijk zijn voor
mensen. Die situatie is aan de orde wanneer in de nabijheid van woonhuizen gespoten wordt. In dat
kader zal voor alle nieuw aan te leggen boomgaarden vanaf inwerkingtreden van de
beheersverordening een spuitgrens gelden van 50 meter, met alleen de mogelijkheid hiervan af te
wijken als de veiligheid voor de omgeving op andere wijze voldoende gewaarborgd wordt.
In zijn beleid ten aanzien van de boomgaard aan de Tuurdijk heeft het college onvoldoende aandacht
gegeven aan de volksgezondheid van de omwonenden. Door niet of te laat met omwonenden te
communiceren en op hun vragen en klachten in te gaan, zijn door de gemeente fouten gemaakt. Het
ingezette overgangsrecht kon niet van toepassing zijn, vergunningen waren wel nodig, handhaving
diende wel te geschieden en de voorschriften van het huidige bestemmingsplan bevatten geen
afstanden voor fruitboomgaarden.
Overleg tussen gemeente, omwonenden en fruitteler moet leiden tot een bevredigende oplossing, in
de geest van de motie van 23 mei 2013. Zo nodig met inschakeling van een mediator. Over de
resultaten van dat overleg dient het college de raad binnen zes weken te rapporteren.

Begripsomschrijving:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken,
zonder dat daaraan rechtgevolgen zijn verbonden.
Wijze tot het indienen van een motie:
een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. (art. 34, tweede
lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

