Groen zomerakkoord
Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, Stadswerk en NCO staan
voor een gezonde leefomgeving. Duurzaam beheer van de openbare
ruimte is hiervoor het vertrekpunt. Belangrijk voor
volksgezondheidsaspecten, maar ook voor bodem- en waterkwaliteit. Het
gebruik van chemische middelen voor onkruidbestrijding is in de
afgelopen jaren sterk gereduceerd, met positieve gevolgen voor de
waterkwaliteit. Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, Stadswerk
en NCO willen doorpakken en werken naar duurzaam, chemievrij beheer
van de openbare ruimte. Deze ondertekenaars van het 'groen
zomerakkoord' vragen staatssecretaris Atsma en Kamerleden zich ook
hiervoor in te spannen door onderstaande voorstellen te realiseren.
1. Snel duidelijkheid
De praktijk, gemeentes, uitvoerende ondernemers en machinefabrikanten,
willen graag snel weten waar ze aan toe zijn. Plannen maken, budgetten
reserveren, werk aanbesteden of inschrijven op aanbestedingen is lastig bij de
huidige onduidelijke situatie die is ontstaan over de precieze uitwerking van de
motie Grashoff (32372, nr. 65) en het uitstellen van de Nieuwe Nota Duurzame
Gewasbescherming/ Nationaal Actieplan. Opstellers van het ‘groen
zomerakkoord’ verzoeken uiterlijk 14 juni 2012 duidelijkheid te verschaffen
over het aangekondigde verbod voor chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
die toegepast worden in de openbare ruimte.
2. Toekomstbestendig investeren
Ondernemers worden voor aangenomen werk op verhardingen momenteel
nog gedwongen te investeren in het behalen van een certificaat terwijl met het
aangekondigde verbod zij liever investeren in innovatie. Ondernemers willen
toekomstbestendig investeren. Opstellers van het ‘groen zomerakkoord’
verzoeken de certificatieplicht voor het toepassen van glyfosaat op verharding
te laten vervallen.
3. Overgangstermijn
Voor het afschrijven van machines en materieel is een overgangstermijn
vereist. Bij het vaststellen van een datum waarop een verbod ingaat kunnen
uitvoerende ondernemers, gemeentes en machinefabrikanten voorbereidingen
treffen. Opstellers van het ‘groene zomerakkoord’ stellen 1 november 2015
voor als ingangstermijn van het verbod op glyfosaatgebruik voor particuliere en
openbare terreinen.

4. Praktijkproof verbod
Voorkomen van milieuschade valt of staat met vakkundig gebruik. Een verbod
voor een middel dat professioneel wordt toegepast, zoals glyfosaat, zal dan
ook te allen tijde gelijk op moeten lopen met een verbod voor particulieren. Nu
voor professionals met opleiding (bewijs van vakbekwaamheid) een verbod
ingesteld wordt is het niet acceptabel als middelen in tuincentra, bouwmarkten
en andere plekken volop verkrijgbaar blijven. De kans op misbruik is hiermee
te groot. Opstellers van het ‘groen zomerakkoord’ verzoeken het verbod in te
stellen voor professionals en particulieren.
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Branchevereniging VHG: Branchevereniging VHG, de branchevereniging
voor ondernemers in het groen, vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn als
hovenier, groenvoorziener, boomverzorger, interieurbeplanter en dak- en
gevelbegroener.
CUMELA Nederland: CUMELA Nederland, de brancheorganisatie voor
ondernemers in groen, grond en infra.
Stadswerk: Stadswerk is de vereniging voor professionals op het gebied van
de fysieke leefomgeving. Leden zijn organisaties (met name gemeentes) en
individuele professionals.
NCO: Stichting NCO vertegenwoordigt de belangrijkste leveranciers van nietchemische methoden en technieken van onkruidbestrijding in Nederland.

