RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00633
Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

27 augustus 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Openbare Ruimte

Contactpersoon :

V. Reintjes

Tel.nr.

:

8512

E-mailadres

:

reintjes.v@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Mevr. T. van Soest
van de Fractie van CDA
over Maak van Kruiden geen Onkruiden

Beantwoording van de vragen:
1.
Op welke manier geeft het college vorm aan de provinciaal en/of landelijk geldende verordeningen
die gelden voor het bestrijden van ongewenste kruiden?
Antwoord: in gemeente Woerden houden wij ons aan de provinciale distelverordening. Bij grote
brandhaarden van de akker- en akkermelkdistel zullen wij deze haarden verwijderen.
Invasieve soorten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop worden actief bestreden.
Daarnaast spreken wij perceeleigenaren met deze soorten op hun percelen proactief aan en informeren wij
ze over de mogelijkheden van en noodzaak van bestrijding. In het geval van percelen van andere
(semi-)overheden, Rijkswaterstaat, ProRail, HDSR, etc., doen wij hiervan melding bij deze
perceeleigenaren.
2.
Wat kunnen inwoners doen als zij geconfronteerd worden met niet wenselijke kruiden in hun directe
leefomgeving?
Antwoord: inwoners kunnen hierover een melding bij de gemeente indienen.
Bijlagen: 1
De ingekomen brief met corsanummer: 19.085526
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
vrijdag 9 augustus 2019 12:02:52
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Gemeentehuis
Subject:
Artikel 42 vragen CDA inzake maak van kruiden geen onkruiden
Attachments: art. 42 vragen cda inzake maak van kruiden geen onkruiden.pdf

Aan het college
Cc raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van CDA inzake maak van kruiden geen onkruiden. Conform het RvO dient het
college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 8 september a.s.), het is echter mogelijk dat de beantwoording
vanwege het reces langer duurt, zie ook de brief van het college van 22 juli.
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Art42 vragen: Maak van kruiden geen onkruiden
De gemeente Woerden doet sinds een aantal jaren aan ecologisch bermbeheer. De resultaten
daarvan waren niet meteen zichtbaar, maar afgelopen voorjaar werd (eindelijk) duidelijk dat
ecologisch bermbeheer de biodiversiteit van wegbermen ten goede komt. In bermen in het
buitengebied van Woerden was een prachtige keur aan verschillende kruiden en bloemen te
ontdekken. Echter, naast alle zeer gewenste planten die er groeien en bloeien zijn er ook een aantal
waar de CDA fractie iets minder gelukkig mee is. Hierbij valt te denken aan distels en/of
reuzeberenklauw die bij opeten of zelfs alleen maar aanraking schadelijk zijn voor mens en dier. Het
is wat de CDA fractie betreft niet wenselijk als deze onkruiden in de toekomst in grote getalen in de
gemeente zullen opduiken. Om die reden heeft zij de volgende vragen:

1. Op welke manier geeft het college vorm aan de provinciaal en/of landelijk geldende
verordeningen die gelden voor het bestrijden van ongewenste kruiden?
2. Wat kunnen inwoners doen als zij geconfronteerd worden met niet wenselijke kruiden in hun
directe leefomgeving?
Namens de CDA fractie
Toos van Soest

Toelichting:
Het is niet de bedoeling van de CDA fractie om een aantal kruidensoorten uit te roeien, ook nietgewenste kruidensoorten hebben tenslotte een functie in het Nederlandse ecosysteem. Doel van de
vragen is duidelijk te hebben op welke manier de gemeente en inwoners kunnen voorkomen dat
bepaalde kruiden die nu in Woerden groeien nauwelijks nog te beheersen onkruiden worden.

