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Geachte heer Bom, 

Hierbij de beantwoording van de Artikel 40 vragen over het maaien van beschermde planten: 

1. Hoe is het mogelijk dat deze, bij de gemeente bekende, beschermde planten toch zijn 
gemaaid? 
Dit jaar is onder andere het maaiwerk opnieuw aanbesteed en heeft een nieuwe aannemer het werk 
uitgevoerd. In het bestek staat de locatie aan de Harzstraat genoemd onder maaien kruidachtige 
vegetatie 1 x tussen 1 en 16 september. Bij de uitvoering van het maaiwerk is door de aannemer 
een fout gemaakt en is de strook toch eerder gemaaid. Toen de signalen binnenkwamen dat dit aan 
de orde was is de opzichter nog snel naar de locatie gereden om het werk stil te leggen. 
Helaas was de hele strook toen al gemaaid. 

2. Hoe kan het dat signalen en informatie van betrokken bewoners zo terzijde kunnen worden 
gelegd? 
Door bewoners is in het verleden melding gemaakt dat er orchideeën in deze strook voorkwamen. 
Door deze signalen en de constatering van de bijzondere planten is het maaibeleid op deze locatie 
aangepast. Het is zeker niet de bedoeling dat de signalen van betrokken bewoners terzijde worden 
gelegd. Het betreft hier een ongelukkige samenloop van omstandigheden wat wij ook zeer 
betreuren. 
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3. Wat zijn de sancties voor de gemeente bij het overtreden van de Flora en Faunawet? 
De gemeente riskeert een boete. Over de hoogte van een eventuele boete kan op dit moment niks 
gezegd worden. Een eventuele boete kan door de gemeente worden verhaald op de aannemer. 

4. Wat is de status van het ecologisch bermbeheer in de Gemeente Woerden in de 
planvoorbereiding, uitbesteding, uitvoering en controle daarop? 
Het bermbeheer Woerden is vastgelegd in de Notitie Bermen Buitengebied Gemeente Woerden in 
het jaar 2000. De notitie had een looptijd van 10 jaar en is derhalve verlopen. De projecten zoals 
afgesproken in de notitie zijn uitgevoerd. De bermen in het buitengebied worden sinds 2009 
onderhouden conform de door het College en de Raad vastgestelde IBOR kwaliteitsnormen. Door 
de bezuinigingen op IBOR is er beperkt of ander beheer voor het onderhoud. Maar los daarvan 
kunnen er natuurlijk situaties zijn waarop de bescherming van de Flora en Fauna Wet van 
toepassing is. Als er dus FFW soorten in het veld worden opgemerkt zullen deze altijd beschermd 
moeten worden. Dit doen we door de locaties te beschrijven en in het beheersysteem vast te leggen 
en de beheermaatregelen daarop aan te passen. Zo moet het verdwijnen van deze soorten op die 
specifieke plekken voorkomen worden. De beheermaatregelen staan dan ook als zodanig 
beschreven in de onderhoudsbestekken zodat de uitvoerder hiervan op de hoogte is. Toch blijkt nu 
dat het in de praktijk toch nog kan misgaan. Dit betreuren wij ten zeerste. We zullen dan ook extra 
maatregelen nemen (buiten opname in het bestek) om deze misstanden in de toekomst te 
voorkomen. 

5. Op welke manier zal de door u aangebrachte schade worden hersteld? 
De schade kan niet kunstmatig hersteld worden. Het maaibeleid van eenmaal per jaar maaien zal in 
stand gehouden worden waarmee de planten in de gelegenheid worden gesteld zich te herstellen. 

6. Op welke wijze garandeert het college dat het ecologisch bermbeheer en de Flora en 
Faunawet in het bijzonder in de toekomst worden gerespecteerd? 
Alle bermen die op dit moment vallen onder ecologisch beheer, zijn verwerkt in de bestekken die 
door de aannemers worden uitgevoerd. Medewerkers van de gemeente zullen de aannemers bij de 
contractbespreking nadrukkelijk wijzen op hun verantwoordelijkheden aangaande deze locaties en 
dit ook nogmaals schriftelijk vastleggen. Hiermee hopen we dat dergelijke fouten in de toekomst niet 
meer voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 

C.P.M, van Eiteren mr. H.W. Schmidt * 
adjunct-secretaris burgemeester 
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