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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Heerd jan Hoogeveen 
van de Fractie van D66 
over milieuvriendelijk bermbeheer 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Is het college het met de fractie van D66 eens dat het uitstel van het verbod zoals daar in Den Haag toe is 
besloten, voor de inzet van het college in Woerden geen enkel effect heeft (en in het bijzonder niet voor de 
invoeringsdatum)? 

Antwoord 

Ja, daar is het college het mee eens. 

Vraag 2 
Is het college van plan om gebruik te maken van laag-risico middelen bij de invulling van milieuvriendelijk 
bermbeheer, of worden ook die middelen gemeden? 
Antwoord 
Bij het bermenbeheer wordt geen gebruik gemaakt van milieuonvriendelijke middelen als chemische 
bestrijdingsmiddelen. Bij verhardingen wel. 

Vraag 3 
Is het college van plan of bereid om de raad te informeren over de wijze waarop invulling het college 
invulling geeft of gaat geven aan het principe van milieuvriendelijk bermbeheer? 

Antwoord 
Ja dat zijn wij. Graag zouden wij de Raad in september willen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst 
waarin wij uitleg zullen geven over het overige beheer zoals de wegen, het groen en water, het riool en de 
speel- en sportvelden. 

Bijlagen: Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.003080 
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Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: dinsdag 17 februari 2015 14:57 
Aan: raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: TWEE series schriftelijke vragen ex art. 40 RvO inzake gebruik glyfosaat openbare 

ruimte / milieuvriendelijk bermbeheer 
Bijlagen: d66 inzake milieuvriendelijk bermbeheer.pdf; lijstvanderdoes inzake gebruik 

glyfosaat in de openbare ruimte.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan een tweetal schriftelijke vragenseries ex artikel 40 RvO. 
1. Fractie D66 inzake milieuvriendelijk bermbeheer 
2. Fractie LijstvanderDoes inzake gebruik glyfosaat in de openbare ruimte 

Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten vóór 19 maart 
2015. 
Ter informatie: Vanwege het verschil in invalshoek kiezen vragenstellers ervoor om beide vragenseries naast elkaar 
in te dienen. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
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Woerden, 16 februari 2015 
Betreft: artikel 40-vragen milieuvriendelijk bermbeheer 

Geacht college, 

Onlangs is de raad bevraagd naar de inzet op milieuvriendelijk bermbeheer. Daarbij werd er 
op gewezen dat staatssecretaris Mansholt in december heeft besloten om het verbod op het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen (c.q. glyfosaat), uit te stellen tot 
begin 2016. De discussie over laag-risico middelen is nog niet afgerond. In Woerden is in het 
coalitieakkoord een belangrijke omslag voorzien in de richting van milieuvriendelijk 
bermbeheer, met ingang van 2016. Naar aanleiding van deze berichtgeving en de vragen die 
richting de raad zijn gesteld, heeft de fractie van D66 de volgende vragen: 

1. Is het college het met de fractie van D66 eens dat het uitstel van het verbod zoals 
daar in Den Haag toe is besloten, voor de inzet van het college in Woerden geen 
enkel effect heeft (en in het bijzonder niet voor de invoeringsdatum)? 

2. Is het college van plan om gebruik te maken van laag-risico middelen bij de invulling 
van milieuvriendelijk bermbeheer, of worden ook die middelen gemeden? 

3. Is het college van plan of bereid om de raad te informeren over de wijze waarop 
invulling het college invulling geeft of gaat geven aan het principe van 
milieuvriendelijk bermbeheer? 

Wij verzoeken het college de vragen te voorzien van een adequate toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

Heerd Jan Hoogeveen 
Fractievoorzitter D66 


