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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het RvO van de gemeenteraad gesteld door de
heer Hoogeveen van de Fractie van D66 over Milieuvriendelijk beheer openbare ruimte
Beantwoording van de vragen:

Vraag 1. Is het college inderdaad per november 2015 gestopt met het toepassen van glyfosaat?
Antwoord: Wij zijn per 1 januari 2016 gestopt met het toepassen van glyfosaat. Het verbod op het
professioneel gebruik van glyfosaat op verhardingen is niet per 1 november ingegaan maar door
het Rijk uitgesteld naar 31 maart 2016. Op 31 december 2015 liep de overeenkomst af die wij met
een externe partij hadden over onkruidbestrijding. De bestrijding is overigens begin november al
nagenoeg gestopt omdat daarna nauwelijks meer aangroei van onkruid plaatsvindt. Er zal geen
nieuw gebruik van glyfosaat plaatsvinden.
Vraag 2. Vindt het beheer van de openbare ruimte per 2016 geheel of gedeeltelijk op milieuvriendelijke
wijze plaats c.q. op welke wijze geeft het college op dit moment invulling aan milieuvriendelijk
beheer van de openbare ruimte en de besteding van de extra middelen daarvoor, en hoe denkt
het college dat in de komende periode verder in te vullen?
Antwoord: Ja. Zowel in de plantsoenen als op de verhardingen wordt het onkruid met alternatieve
methoden bestreden (schoffelen resp. stomen/branden/borstelen). Rondom obstakels wordt het
onkruid verwijderd met een bosmaaier. Doordat deze wijze van onkruidbestrijding alleen het
bovengrondse deel vernietigt, keert het onkruid snel terug en zal het beeld 'vergroenen'.
Daarnaast is deze werkwijze duurder dan chemische onkruidbestrijding. Dit betekent dat het
gewenste kwaliteitsbeeld in 2016, ondanks de beschikbaar gestelde 6 200.000, nog niet zal
worden gehaald. Met de voor 2017 toegekende extra middelen (C 400.000, onderdeel van het
MOP) kan toegewerkt worden naar kwaliteitsniveau B, eveneens volledig chemievrij.
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Aan het College
Aan de Raad
Bijgaand treft u aan twee series vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van D66.
1.
2.

Milieuvriendelijk bermbeheer
Operatie Steenbreek

De vragen dienen conform RvO door het college binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten
vóór 6-7-2016.
Met vriendelijke groet,
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D66
Woerden, 5 juni 2016
Betreft: artikel 40-vragen milieuvriendelijk beheer openbare ruimte

Geacht college,
In het coalitieakkoord is voor 2016 een bedrag van C 2 0 0 . 0 0 0 ^ opgenomen voor milieuvriendelijk
beheer van de openbare ruimte, en C 4 0 0 . 0 0 0 ^ voor de jaren daarna. Fracties die niet t o t de coalitie
behoren (CDA, Lijst van der Does) hebben zich daarna nog op dezelfde wijze uitgesproken. Het
college schrijft op 17 maart 2015 dat gemeenten per november 2015 verplicht zijn om over te
stappen op niet-chemische onkruidbestrijding en de extra toegekende gelden daarvoor in te zetten.
Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van D66 de volgende vragen:
1)

Is het college inderdaad per november 2015 gestopt met het toepassen van glyfosaat?

2)

Vindt het beheer van de openbare ruimte per 2016 geheel of gedeeltelijk op
milieuvriendelijke wijze plaats c.q. op welke wijze geeft het college op dit moment invulling
aan milieuvriendelijk beheer van de openbare ruimte en de besteding van de extra middelen
daarvoor, en hoe denkt het college dat in de komende periode verder in te vullen?

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.
M e t vriendelijke groet,
namens de fractie van D66,

Heerd Jan Hoogeveen

