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18R.00434 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Reem Bakker van de Fractie van Fractie Bakker over de gevaren van 
onkruidbestrijding 

Beantwoording van de vragen: 

1. Kan het college aangeven hoeveel incidenten zich er hebben voorgedaan bij de 
chemievrije onkruidbestrijding sinds de gemeente hierop volledig is over gegaan in 2016? 
In totaal hebben sinds 2016 zich twee incidenten voorgedaan. Zoals in de inleiding 
beschreven zijn dit de brand in de Voorstraat, 6 juni j l . , en op 18 juni j l . de val van een 
fietsster op het Sneekermeer. Verder valt wel te melden dat een enkele melding is binnen 
gekomen ten aanzien van beschadigde particuliere beplanting. 

2. Kan het college aangeven wat de aard en de ernst van deze incidenten was? 
De aard van de brand op 6 juni j l . in de Voorstraat ligt bij de onkruidbestrijding door 
middel van het branden. In het openbaar gebied, aan de achterzijde van een stenenmuur, 
werd met deze methode onkruid bestreden. Door het zeer droge weer in voorafgaande 
periode en de hitte die vrij kwam bij deze methode is een houtenbeplating aan de 
winkelzijde van de stenenmuur ontbrand. Na ontbranding is er snel gehandeld door zowel 
het winkelpersoneel als de brandweer en is daarmee meer schade voorkomen. De schade 
betreft alleen materiele schade, een beperkt stuk van de houtenbeplating. Diezelfde dag 
heeft de uitvoerende aannemer met de pandeigenaar het verzekeringswerk geregeld. 
De aard van het ongeluk op 18 juni j l . ligt bij een brandslang die over de weg was gelegd 
bij de uitvoering van de onkruidbestrijding. Een fietsster is met haar fiets tegen de slang 
aangereden, heeft daarbij haar evenwicht verloren en is daardoor ten val gekomen. 
Hierbij is lichamelijk letsel opgelopen door de mevrouw. In dit geval is de signalering, door 
middel van bebording, zwaailichten en opvallende kleding, niet voldoende geweest om 
het ongeval te voorkomen. De uitvoerende aannemer heeft na dit ongeval een bloemetje 
gebracht bij mevrouw, mevrouw heeft aangegeven tevreden te zijn met de aandacht en 
zorg van de aannemer. 
De aard van de melding ten aanzien van beschadigde particuliere beplanting ligt bij de 
bestrijding middels heet water. Wanneer de hete damp van het hete water te dicht bij de 
beplanting komt is het mogelijk dat de bladeren van de beplanting hierdoor beschadigd 
raken. De bladeren worden bruin en sterven af. De ernst hiervan is zeer minimaal, de 
beplanting hersteld hier direct weer van. De uitvoerende aannemer heeft hierop direct 
zijn personeel opnieuw geïnstrueerd om dit in de toekomst te voorkomen. 

3. Ziet het college aanleiding om de inwoners (en hun bezittingen) van de gemeente 
Woerden beter te beschermen tegen het gebruik van vuur, heet water en hete lucht bij 
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de bestrijding van onkruid? 
Door beide uitvoerende aannemers wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheid. De 
incidenten die hebben plaatsgevonden zijn door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden ontstaan. Het college ziet deze ongelukken als incidenten en ziet daarom 
geen aanleiding om de werkmethoden aan te passen. 

4. Indien het antwoord op vraag 3 ja is, op welke wijze wil het college aan deze bescherming 
invulling geven? 
Zie beantwoording vraag 3. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met ccrsanummer: 18.012234 

De secretaris, 7 n KřwfśDepgéi drs. M.H.J. van Kr be n MBA oer 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: dinsdag 19 juni 2018 12:08:31
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - gevaren inwoners door onkruidbestrijding
Attachments: art. 42 vragen - gevaren inwoners door onkruidbestrijding.pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van de fractie Bakker inzake gevaren inwoners door (chemievrije) 

onkruidbestrijding. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 19 juli 2018.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



Artikel 42 vragen met betrekking tot de gevaren voor inwoners (en hun bezittingen) door 

onkruidbestrijding. 

 

Inleiding 

In 2016 is de gemeente Woerden overgestapt op het volledig chemievrij bestrijden van onkruid. Op 

18 april 2017 is de gemeenteraad van Woerden middels een raadsinformatiebrief (17R.00239) door 

het college geïnformeerd over de evaluatie van de pilot chemievrije onkruidbestrijding op 

verhardingen. 

In het huidige bestek onkruidbestrijding van de gemeente Woerden wordt uitgegaan van bestrijding 

door middel van branden en borstelen en hete lucht en heet water. In Rib 17R.00239 wordt de 

gemeenteraad niet geïnformeerd over de gevaren van chemievrije onkruidbestrijding. 

Op 6 juni jl. was er brand in een winkel in de Voorstraat in Woerden. Kort voor deze brand zou er bij 

het betreffende pand in opdracht van de gemeente onkruid zijn bestreden door middel van branden 

en borstelen. Op 18 juni jl. viel er op het Sneekermeer (Waterrijk) een fietsster over een brandslang 

die in opdracht van de gemeente gebruikt werd voor onkruidbestrijding middels heet water. 

Vragen aan het college: 

1. Kan het college aangeven hoeveel incidenten zich er hebben voorgedaan bij de chemievrije 

onkruidbestrijding sinds de gemeente hierop volledig is over gegaan in 2016? 

2. Kan het college aangeven wat de aard en de ernst van deze incidenten was? 

3. Ziet het college aanleiding om de inwoners (en hun bezittingen) van de gemeente Woerden 

beter te beschermen tegen het gebruik van vuur, heet water en hete lucht bij de bestrijding 

van onkruid? 

4. Indien het antwoord op vraag 3 ja is, op welke wijze wil het college aan deze bescherming 

invulling geven? 

 

Reem Bakker 

Fractie Bakker 
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