
In en rond de raadsvergadering van 26 oktober jl. stelde de LLB-fractie vragen over spuitzones. 
De beantwoording vergde wat uitzoekwerk, maar inmiddels is de beantwoording gereed. 
 
Vraag 1 – Kan het college aangeven of en zo ja hoeveel problemen er worden gemeld over het 
spuiten van bestrijdingsmiddelen in de buurt van woningen in West Betuwe? 
In de periode vanaf 2019 is spuitzonering in 3 dossiers aan de orde geweest: 

- Bestemmingsplan Slotstraat Opijnen: op 21 december 2021 ligt een herstelbesluit bij de raad 
voor om de gebreken in de planregels te repareren en een spuitonderzoek van Adromi toe te 
voegen. 

- Rijksstraatweg Buurmalsen: in juli 2021 is vergunning verleend voor een spuitzone van 20 
meter. Tegen deze vergunning loopt nog hoger beroep; 

- Vergunning Dreef ongenummerd Ophemert: Vergunning voor een kortere afstand dan 50 meter 
is in bezwaar niet in stand gebleven. 

 
Vraag 2 – Hoeveel agrariërs maken gebruik van hagen die de drift tegenhouden waardoor afstand tot 
woningen korter mag zijn? 
Er is geen registratie van het aantal situaties waarbij een windhaag is toegepast om een kortere afstand 
tot woningen te kunnen hanteren. 
 
Vraag 3 – Zijn bij het college problemen met deze hagen bekend, bijvoorbeeld hagen die niet worden 
onderhouden of hagen die nooit geplant of aanwezig zijn geweest, maar waar wel wordt gespoten? 
Er zijn twee locaties bekend waar een windhaag aan de orde is of is geweest: 

- Rijksstraatweg Buurmalsen: in de in juli 2021 verleende vergunning voor een spuitzone van 20 
meter is de voorwaarde opgenomen dat er een windhaag ingeplant moet worden. Deze 
voorwaarde geldt op het moment dat de vergunning onherroepelijk is. Dat is op dit moment nog 
niet het geval, door het ingestelde hoger beroep. 

- Basil Scarfflaan Herwijnen: in 2020 is een klacht over het niet voldoende zijn van de windhaag 
afgehandeld. De windhaag was niet hoog genoeg en vormde geen gesloten geheel meer, door 
uitval van struiken. De windhaag is hersteld en daarmee is de klacht verholpen. 

 
Vraag 4 – Er is momenteel veel discussie over onderzoeken die gaan over het toestaan van 
spuitzones van minder dan 50 meter vanaf de dichtstbijzijnde woning. Heeft dat gevolgen voor de 
besluiten over spuitzones die in de gemeente West Betuwe worden genomen? 
De ontwikkelingen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 16 december 2020 in een 
procedure over een spuitzone in een bestemmingsplan in de gemeente Neder-Betuwe worden op de 
voet gevolgd. Deze ontwikkelingen zullen steeds meegenomen worden in de bestemmingsplannen die 
aan de raad worden voorgelegd waarin het thema spuitzones aan de orde is. 
 
Om de gevolgen van de uitspraak van 16 december 2020 in een brede kader te schetsen is meer 
onderzoek en onder andere het definitieve advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor 
Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) nodig. De STAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige 
van de Raad van State. Een inhoudelijk antwoord op die vraagt volgt later. 

 


