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Motivering Agendaring Ris 9595 brief verplaatsing Tarragrond

Geachte leden van het presidium,
De fractie van LEF! heeft de brief met de beantwoording van het college inzake
verplaatsing grond geagendeerd.
Wij maken ons grote zorgen over dit transport. Inmiddels is gebleken dat er wratziekte is
aangetroffen. Als deze is aangetroffen is het ontzettend belangrijk dat verspreiding van dit
schadelijk organisme te voorkomen. Tarragrond is een restproduct van oa de
aardappelverwerkende industrie, grond met een verhoogd risico’s op besmettingen. Het is
van belang dit vooraf goed te regelen.
De fractie van LEF! vindt ondanks dat volgens de gemeente aan alle wettelijke
verplichtingen is voldaan het een gemiste kans dat er niet met meerdere autoriteiten sneller
de handen ineen is geslagen. De NVWA is pas in november 2019 gaan bemonsteren terwijl
de LTO in mei 2019 al hun zorgen hierover heeft uitgesproken bij de gemeente. De NVWA
geeft ook aan in een telefonisch gesprek met de fractie van LEF! dat het zo kan zijn dat alle
wettelijke verplichtingen kloppen maar het toch juist in dit soort situaties (grond betrekken
van buitenlandse aardappelverwerkende industrie) snel de handen ineen te slaan om
desastreuse gevolgen te voorkomen.
Er wordt in de brief gesteld dat er afstemming is geweest met de NVWA en ILT dit betrof
echter volgens de NVWA alleen het opvragen van informatie wat iets anders is dan
afstemming. De weergave in de brief van het college geeft een ander wellicht vertroebeld
beeld.
Evenals de weergave dat de LTO heeft aangegeven dat de gemeente juist heeft gehandeld
ook hier ontstaat een beeld dat de LTO vindt dat de gemeente zich juist heeft opgesteld.
Ook alle overleggen met de LTO en mailcontacten met de gemeente krijgt de fractie van
LEF! een heel ander beeld.
Als iedereen blijft hameren op het feit dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen en
dat vergunningen juist zijn afgegeven dan slaan de autoriteiten de plank mis volgens de
fractie van LEF!. De grond heeft geruime tijd open en bloot gelegen Doordat meldingen bij
de gemeente binnen zijn gekomen en de gemeente de functie heeft deze door te leiden naar
de RUDD en andere autoriteiten is het toch gebeurd dat de grond gedurende maanden open
en bloot (niet afgedekt) gelegen waar de wind vrij spel heeft gehad om omliggende
percelen te kunnen besmettingen.
Wij zijn benieuwd naar de meningen van andere fracties in deze kwestie:

1. Tarragrond afnemen bij de aardappelverwerkende industrie vraagt om nauwe
samenwerking tussen verschillende autoriteiten, vindt u dat dit in deze kwestie
zorgvuldig en tijdig gebeurd is?
2. De gemeente is niet verantwoordelijk voor fyto-sanitaire risico’s maar is niet
onwetend t.a.v. de risico’s van tarragrond. Het is een gemiste kans dat er niet eerder
de handen ineen zijn geslagen met meerdere autoriteiten. Bent u het met de LEF!
fracties eens dat de gemeente de zorgen vanuit onder andere de LTO sneller of
effectiever had moeten doorzetten naar de NVWA?
3. De fractie van LEF! zou graag van u willen weten of u ook vindt dat gemeente
Emmen hier alert op moet zijn en eventueel een toelichting moet opnemen in de
vergunning om verspreiding van aardappelziekte te voorkomen?

