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MOTIE – Onderzoek naar mogelijkheden voor het  
via bestemmingsplannen Gentechvrij verklaren van Stichtse Vecht 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 december 2015, 
 
OVERWEGENDE  DAT: 

• De zorg over het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen in het buitengebied van 
Stichtse Vecht reëel is en er te weinig concreets bekend is over de economische, 
gezondheidstechnische, recreatieve, sociale en milieutechnologische gevolgen; 

• Betrokken inwoners van Stichtse Vecht hun bezorgdheid uiten over deze vorm van gentech   
(het sleutelen' aan gewasDNA), de toepassing ervan, evenals het patenteren van zaden, zoals 
ook besproken tijden een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad op 16 juni jl.; 

• Genetisch gemanipuleerde gewassen door oncontroleerbare verspreiding een onuitroeibare 
bedreiging is voor gangbare teelten en processen, en de natuurlijke flora en fauna; 

• Er ook signalen zijn omtrent gezondheidsrisico’s van mensen en dieren; 
• Raad en college ambities en verplichtingen hebben op het gebied van biodiversiteit en om 

inwoners meer invloed te geven op het gemeentebeleid daaromtrent; 
• Er inmiddels ruim 450 grote regio’s en 4700 gemeenten in Europa besloten hebben 

‘Gentechvrij’ te zijn, en de keuze om gentechvrij te blijven door de Raad van Europa juist bij 
eerste overheden is gelegd; 

• Onderzoek vanuit de Wereldbank aangeeft dat duurzame en biologische landbouw een 
goede oplossing kan zijn voor de wereldwijde voedselcrisis; 

• Biologische gewassen besmet raken door gentech (ggo) gewassen in de omgeving en 
hierdoor het certificaat kwijtraken: biologische en gentechlandbouw kan niet samengaan in 
kleinschalige landbouwgebieden;  

• De biologische (voedsel-)markt een sterk groeiende afzetmarkt is en er een tekort dreigt aan 
grondcapaciteit voor het telen van biologische producten; 

• We de locale agrarische economie een blijvende vrijheid van handelen dienen te bieden door 
de groene ondernemers te faciliteren in een mogelijk biologische bedrijfsvoering; 

• Gentechvrij onder andere concreet gemaakt kan worden door bij aanpassingen en 
actualisatie van bestemmingsplannen op te nemen dat het telen en toepassen van genetisch 
gemanipuleerde gewassen niet is toegestaan. 

SPREEKT UIT DAT: 
• Stichtse Vecht duurzaamheid en ecologisch groenbeheer hoog in het vaandel heeft staan; 
• Er discussie/ onderzoek/ kennisontwikkeling wenselijk is hoe Stichtse Vecht op verantwoorde 

wijze met gentechnologie kan omgaan;  
• We een aanspraak doen op het voorzorgbeginsel in het democratisch bestel; 
• 'Gentechvrij’ een signaalfunctie heeft : boeren èn natuur willen beschermen; 
• Er keuzevrijheid moet blijven voor alle groene en agrarische ondernemers, en dezen met een 

geloofsovertuiging; 

EN VERZOEKT HET COLLEGE OM:  
• In overleg met betrokken inwoners een voorstel uit te werken om Stichtse Vecht op een 

verantwoorde wijze met gentechnologie te laten omgaan; 
• Deze visie uit te dragen en dit thema ook op de agenda te brengen in de provincie Utrecht; 
• In Stichtse Vecht een moratorium van 10 jaar in te stellen waarin geen ggo’s mogen worden 

toegepast in afwachting van een behoorlijke discussie over de veilige teelt en toepassing,  



  

en gaat over tot orde van de dag. 
 
Namens de fractie van GroenLinks,   Piet Paul 
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