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Geachte heerBom,
Hierbij debeantwoording vandeArtikel40vragenover het maaienvan beschermde planten:
1. Hoeis het mogelijk dat deze,bijdegemeente bekende, beschermde planten toch zijn
gemaaid?
Ditjaar isonder andere het maaiwerkopnieuwaanbesteed en heeft een nieuwe aannemer het werk
uitgevoerd. Inhet bestek staat delocatie aande Harzstraat genoemd onder maaien kruidachtige
vegetatie 1 xtussen 1en 16september. Bijde uitvoeringvan het maaiwerk isdoor de aannemer
eenfout gemaakt en isdestrook tocheerder gemaaid.Toendesignalen binnenkwamen datdit aan
deordewas isde opzichter nogsnel naar delocatie gereden om hetwerk stilteleggen.
Helaas wasde helestrook toenalgemaaid.
2. Hoe kan hetdatsignalen en informatie van betrokken bewoners zoterzijde kunnen worden
gelegd?
Door bewoners is in hetverleden meldinggemaakt daterorchideeën indezestrook voorkwamen.
Door deze signalen endeconstatering vandebijzondere planten is hetmaaibeleidop deze locatie
aangepast. Het iszeker nietde bedoelingdatdesignalen van betrokken bewoners terzijde worden
gelegd. Het betreft hier eenongelukkige samenloop vanomstandigheden wat wij ook zeer
betreuren.
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3. Watzijn desancties voordegemeente bijhetovertreden vandeFlora en Faunawet?
Degemeente riskeert een boete.Over dehoogte van eeneventuele boete kan op dit moment niks
gezegdworden. Eeneventuele boete kandoordegemeenteworden verhaald opde aannemer.
4. Wat isdestatus van hetecologisch bermbeheer in deGemeenteWoerden in de
planvoorbereiding, uitbesteding, uitvoering encontrole daarop?
Het bermbeheer Woerden isvastgelegd indeNotitie Bermen Buitengebied GemeenteWoerden in
hetjaar 2000.Denotitiehadeenlooptijdvan 10jaar en isderhalveverlopen.De projecten zoals
afgesproken indenotitiezijn uitgevoerd.Debermen inhet buitengebied worden sinds 2009
onderhouden conform dedoor het Collegeende Raadvastgestelde IBORkwaliteitsnormen. Door
debezuinigingen op IBOR iserbeperktofander beheer voor hetonderhoud. Maar los daarvan
kunnener natuurlijk situatieszijnwaarop debescherming vande Flora en Fauna Wet van
toepassing is.Als erdus FFWsoorten inhetveldworden opgemerktzullen deze altijd beschermd
moetenworden.Ditdoenwedoordelocaties te beschrijven en inhet beheersysteem vast te leggen
en debeheermaatregelendaarop aantepassen.Zo moet hetverdwijnen vandeze soorten op die
specifieke plekken voorkomenworden.Debeheermaatregelen staandan ook als zodanig
beschreven indeonderhoudsbestekken zodatde uitvoerder hiervan opde hoogte is.Toch blijkt nu
dathetindepraktijk toch nogkanmisgaan.Dit betreuren wijtenzeerste.Wezullen dan ook extra
maatregelen nemen(buitenopname inhetbestek) omdeze misstanden indetoekomst te
voorkomen.
5. Opwelke manierzaldedoor uaangebrachte schadeworden hersteld?
Deschade kan niet kunstmatig hersteldworden.Hetmaaibeleidvaneenmaal perjaar maaien zal in
standgehoudenwordenwaarmeedeplanten indegelegenheid worden gesteld zichte herstellen.
6. Opwelkewijzegarandeert hetcollege dat het ecologisch bermbeheer ende Flora en
Faunawet inhet bijzonder indetoekomstworden gerespecteerd?
Alle bermen dieopdit moment vallenonder ecologisch beheer, zijn verwerkt inde bestekken die
doordeaannemers worden uitgevoerd.Medewerkers vandegemeentezullen de aannemers bijde
contractbespreking nadrukkelijk wijzenophunverantwoordelijkheden aangaande deze locaties en
ditook nogmaals schriftelijk vastleggen.Hiermee hopenwe dat dergelijkefouten inde toekomst niet
meervoorkomen.
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