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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Ekelschot van de Fractie van het CDA over Buxusmot

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1 Op grond waarv an is het College v an mening dat op de website v an de gemeente de inwoners
duidelijk en in v oldoende mate worden geïnformeerd ov er de problematiek v an buxusplanten en hoe zij
hier mee om dienen te gaan?
Antwoord: Bewoners zijn via diverse communicatie-uitingen geïnformeerd over de buxusmot. Er is
informatie geplaatst op de website (met een link naar uitgebreide informatie van het Ministerie van
LNV), op de Informatiepagina van de Woerdense Courant, op social media en in de digitale nieuwsbrief
van de gemeente.
Vraag 2. Zijn er bij het College (meerdere) v ragen of klachten binnengekomen
het aanbrengen v an aangetaste buxusplanten bij het Stadserf?
Antwoord: Op het Stadserf is één melding binnengekomen, via Facebook.

ov er onduidelijkheden

rond

Vraag 3. Kan het College nader uitleggen in hoev erre en op welke wijze de medewerkers v an het Stadserf
zijn geïnformeerd en geïnstrueerd hoe zij dienen om te gaan met inwoners die (grote) hoe
v eelheden
aangetaste buxusplanten aanbrengen bij het Stadserf?
Antwoord: Er zijn afspraken gemaakt tussen de medewerkers van alle betrokken teams: Realisatie S
Beheer, Wijkonderhoud, Communicatie en Afval S Reiniging/Milieustraat. Gezien het grote aantal
daarbij betrokken medewerkers met klantcontacten is er wellicht in de aanloopperiode niet altijd
eenduidig gecommuniceerd; het duurde overigens ook enige tijd voordat duidelijk was, vanuit
deskundigen, of aangetaste buxus bij het groenafval mocht.
Vraag 4. In de praktijk blijkt dat het v oor v eel inwoners niet bekend is op welke wijze de v uilniszakken met
buxusplanten kosteloos mogen worden aangeboden op het Stadserf. Is het College v oornemens om
deze informatie ook goed zichtbaar te maken op het Stadserf?
Antwoord: Op het Stadserf hangt informatie over de buxusmot en over de wijze van inleveren van de
buxusplanten. Inmiddels zijn extra informatieborden bij het inleverpunt voor groenafval geplaatst en
wordt daar extra toezicht gehouden om meer mondelinge toelichting te kunnen geven.
Vraag 5. Op de website v an de gemeente staat dat buxusplanten niet worden mee genomen in de zgn.
takkenroute. Gaat het College hierv oor andere mogelijkheden aanbieden en wat zijn daarbij de
overwegingen?
Antwoord: De reden dat in de takkenroute geen losse buxus opgehaald wordt is omdat dan vervuiling zou
optreden van het overige opgehaalde groen. Er zijn andere mogelijkheden:
(1) De buxus mag in huisvuilzakken aangeboden worden in de grijze minicontainers die elke twee
weken huis-aan-huis geleegd worden. De overweging daarbij is dat het restafval verbrand wordt en de
buxusmot daarmee bestreden wordt.
(2) Dichte zakken met buxus mogen gratis aangeboden worden op de Milieustraat (bij Huisvuil).
Aan mensen die de buxus daar los komen inleveren, verstrekken wij ter plaatse huisvuilzakken.
Medewerkers van de Milieustraat mogen de dichte zakken openen om te controleren of er buxus in zit
en geen overig huishoudelijk restafval.

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 17.017505
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From:
Geldorp, Erwin <geldorp.e>
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Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake Buxus mot. Conform het Reglement van Orde dient het college de
vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 21 september 2017.
Met vriendelijke groet,
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

ARTIKEL 40 VRAGEN

Buxus Mot
In diverse media , waaronder ook het NOS jourmaal, wordt de laatste tijd veel aandacht
besteed aan de Buxus Mot. De rups waaruit de uiteindelijke Mot ontstaat vormt het grootste
probleem. Deze rups eet in recordtempo de groene buxusbladeren weg. Wat overblijft zijn
dode blaadjes, kale takken en spinnenwebben in de buxus. Ook veel Woerdense tuinen met
Buxussen zijn aangetast door de Buxus Mot.
Ook op de website van de gemeente Woerden is op 16 augustus 2017 een bericht geplaatst
over dit probleem en hoe hier mee om te gaan. Geadviseerd wordt om een zwaar
aangetaste plant uit te graven of bij de grond af te knippen, niet in de groenbak te gooien,
maar in een afgesloten grijze vuilniszak (in verband met verspreiding van rupsen en
larven/eitjes) in de restafvalbak . Ook kan de vuilniszak kosteloos worden ingeleverd op het
Stadserf. Het restafval wordt verbrand en groenafval gecomposteerd en dat overleeft de
buxusmot niet.
Helaas verloopt dit in de praktijk dit niet altijd goed. Zo werd het niet toegestaan om bij het
Stadserf aangeleverde dode buxusplanten verpakt in PMD zakken bij het restafval te gooien,
zoals vermeld op de website. Deze zakken moesten geleegd worden bij het groenafval.
Ineen andere geval is gebleken dat een medewerker van het Stadserf aan inwoners
adviseert om de getroffen Buxus niet te vervoeren naar het Stadserf, maar om de planten ter
plaatse te verbranden. Dit om verspreiding van de Mot / rups te voorkomen.
De CDA-fractie komt dan ook tot de conclusie dat het beleid, zoals beschreven op de
website van de gemeente en de uitvoering niet overeenstemmen en dat dit voor veel
verwarring zorgt voor onze inwoners.
De fractie van het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het College:
1. Op grond waarvan is het College van mening dat op de website van de gemeente de
inwoners duidelijk en in voldoende mate worden geïnformeerd over de problematiek
van dode buxusplanten en hoe zij hier mee om dienen te gaan?
2. Zijn er bij het College (meerdere) vragen of klachten binnengekomen over
onduidelijkheden rond het aanbrengen van aangetaste buxusplanten bij het Stadserf?
3. Kan het College nader uitleggen in hoeverre en op welke wijze de medewerkers van
het Stadserf zijn geïnformeerd en geïnstrueerd hoe zij dienen om te gaan met

inwoners die (grote) hoeveelheden aangetaste buxusplanten aanbrengen bij het
Stadserf?
4. In de praktijk blijkt dat het voor veel inwoners niet bekend is op welke wijze de
vuilniszakken met dode buxusplanten kosteloos mogen worden aangeboden op het
Stadserf. Is het College voornemens om deze informatie ook goed zichtbaar te
maken op het Stadserf?
5. Op de website van de gemeente staat dat dode buxusplanten niet worden mee
genomen in de zgn. takkenroute. Gaat het College hiervoor andere mogelijkheden
aanbieden en wat zijn daarbij de overwegingen?

Wij hopen op uw spoedige beantwoording,

Henny Ekelschot,
CDA

