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Inleiding 
Naar aanleiding van de aangenomen Motie 49 Ecologisch Bermbeheer heeft het college de opdracht van de motie 
uitgewerkt.  
 
De vraag uit de motie luidt:  
De consequenties te onderzoeken van het kostenbewust en duurzaam afvoeren van maaisel.  
 
Methoden van onderzoek  
De vraag die de raad heeft gesteld is op de volgende manier onderzocht:  
•           Bureauonderzoek naar de varianten in ecologisch bermbeheer;  
•           Marktonderzoek naar de kosten voor de verschillende beheermethoden uit het bureauonderzoek;  
•           Areaal analyse, omvang potentieel voor maaien en afvoeren;  
•           Analyse huidig beheer en recente veranderingen in het beheer.  
 
In deze beantwoording informeren wij u over de resultaten.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Resultaten onderzoek en analyse  
De motie vraagt om alle grassen in de gemeentebermen af te voeren. Kostenbewust en op een duurzame manier. 
Hiervoor hebben wij eerst gekeken welke bermen nu niet op deze wijze worden onderhouden.  
 
Totaal gaat het om een oppervlak van 1.191.509 m² die nu nog worden geklepeld (maaisel blijft liggen). De meerkosten 
voor een are maaien en afvoeren, met verschillende maaimethoden, bedraagt gemiddeld € 9/are (0,09 €/m²). Om 1,2 
mln./m² extra ecologisch te beheren is een structurele verhoging van het exploitatiebudget nodig van circa € 108.000,- per 



jaar. Het totale grasonderhoud zonder deze wijziging is op dit moment € 552.224,- (incl. vat).  
Met het huidige budget is in de laatste jaren gewerkt aan het coalitieakkoord waarin verbetering van de ecologie een 
opgave is. Figuur 1 geeft inzicht in de verandering naar ecologisch beheer grassen van 2018 tot heden.  
 

  
Figuur 1: verandering grasbeheer gemeente Woerden tussen 2018 en 2021. Oppervlakte wijzigingen in onderhoud zijn 
niet 1 op 1, er vinden ook areaal uitbreidingen en omvormingen plaats die invloed hebben op de hoeveelheid en 
samenstelling.  
 
Naast de verhoging van het exploitatiebudget is een aanpassing van de lopende contracten (2 percelen) nodig waarvoor 
eenmalig € 30.000,- nodig is. Daarnaast adviseren wij dat het effect van het aangepaste beheer meerjarig onderzocht 
gaat worden. Dit achten wij nodig om aan te kunnen tonen dat ecologisch beheer ook meetbare positieve effecten heeft 
op de ecologie en dat deze in een substantiële verbetering van de lokale ecologie resulteert. Het zal antwoord kunnen 
geven op de vraag: wanneer vindt de raad het een succes?  
 
Vooraf is een heldere doelstelling van de raad nodig om onderzoek en monitoring te kunnen inrichten. Om onderzoek te 
kunnen doen moet expertkennis worden ingekocht omdat de gemeente niet beschikt over ecologen. Hiervoor gaan wij uit 
van een jaarlijkse bijdrage voor monitoring- en onderzoekkosten van € 18.000,-. Dit kan afwijken afhankelijk van de 
uiteindelijke onderzoeksopzet die samenhangt met een definitieve opdracht vanuit de raad. Op basis van onze ervaring 
vraagt een wijziging in onderhoud van de ‘groene ruimte’ goede en uitgebreide communicatie. Hiervoor is geen capaciteit 
beschikbaar en zal moeten worden uitgebreid. Hiervoor ramen wij voor de eerste vier jaar vanaf invoering € 8.800,- per 
jaar.  
Om alle (ruige) bermen in de gemeente ecologisch te maaien en te beheren is een aanvullend exploitatiebudget groen 
nodig van € 164.800,- in het eerste jaar. Daarna structureel jaarlijks   
€ 134.800,- (minus eenmalige aanpassing onderhoudscontracten). Het is niet zeker of dit ecologische winst oplevert. Om 
dit aan te tonen is een goede nulmeting en meerjarige monitoring van de ontwikkeling t.o.v. de nulmeting nodig. Dit is in 
de raming meegenomen middels onderzoek die direct in het eerste jaar start. 
 
Consequenties en overwegingen  
Als de raad besluit het bermbeheer aan te passen naar volledig of grotendeels ecologisch beheer dan heeft dit een aantal 
consequenties en overwegingen die het college wil meegeven.  



  De IBOR exploitatie begroting zal met tenminste € 146.800,- (met communicatie maar zonder onderzoek en 
monitoring) in het eerste jaar worden opgehoogd. Met onderzoek en monitoring € 164.800,-.  

o In het 2e Jaar en verder structureel met € 116.800,- (excl. onderzoek, indexatie en areaaluitbreiding). 
Met onderzoek en monitoring gaat het om € 134.800,- (excl. jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding). 

  De verhoging van de exploitatiebegroting IBOR strookt niet met de afspraken uit de financiële heroriëntatie 2020 
en heeft negatieve gevolgen voor het resultaat daarvan. 

  Grootschalige zichtbare veranderingen in de buitenruimte liggen gevoelig bij inwoners en bedrijven. Ecologisch 
beheer in bermen is zeer zichtbaar en een goede communicatie is daarom belangrijk en essentieel voor een 
succesvolle uitvoerbaarheid.  

  Ecologisch bermbeheer vormt een risico voor grondeigenaren, wanneer ondoordacht doorgevoerd, denk bijv. 
aan uitzaaiingen ongewenste soorten op agrarische percelen. Hier is een goed beheerplan, een 
onderhoudsplan in participatie en een heldere communicatie bij nodig om de risico’s te beperken en draagvlak 
te realiseren.  

  Wanneer vindt de raad ecologisch beheer een succes? Hoe wil de raad geïnformeerd worden en op welke KPI’s 
wil de raad het college aanspreken? Een scherpe opdracht is nodig voor scherpe verantwoording en heldere 
communicatie aan inwoners en bedrijven.  

  Ecologisch beheer maakt de kans op het voorkomen van beschermde soorten groter, uiteraard een doel. 
Consequentie is dat beschermde soorten vallen onder de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat bij aanleg 
en onderhoud rekening moet worden gehouden met ontheffingen en vrijstellingen bijv. bij ontwikkelingen op 
locatie waar of in directe nabijheid beschermde soorten aanwezig zijn. Dit heeft impact op de looptijd, de duur 
en kosten van projecten. 

 
 
   
 
Financiën 
N.a.v. de motie M-49 LTA is alleen onderzocht wat nodig is om de motie uit te voeren en wat de consequenties/effecten 
kunnen zijn van de wijzigingen in beheer zoals in de motie voorgesteld. Er is nog geen besluit genomen om het beheer 
aan te passen. Er zijn dan ook nog geen begrotingsconsequenties op dit moment. 
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n.v.t. 
 
   
 
Bijlagen 
1. 19i.03249, Motie-49 Ecologisch beheer bermen. 
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M2-05
Motie ecologisch beheer bermen

De gemeenteraad van Woerden bijeen op 31 oktober 2019,

Constaterende dat:

1. Bijna alle bermen in Woerden jaarlijks worden geklepeld;
2. Klepelen voor de vegetatie, de insecten en de biodiversiteit een zeer destructieve 

maaimethode is;
3. Bij het klepelen het maaisel blijft liggen waardoor de bermen voedselrijk blijven met een 

eenzijdige begroeiing tot gevolg.

Overwegende dat:

1. Bij ecologisch beheerde bermen de soortenrijkdom aan planten toeneemt met meer 
bloeiende bloemen voor insecten;

2. Bloeiende bermen zoals langs de Steinhagenseweg en op andere plaatsen in onze 
gemeente, zeer worden gewaardeerd door onze inwoners;

3. Bij ecologisch beheerde bermen het maaisel moet worden afgevoerd;
4. Het noodzakelijk is voor het af te voeren maaisel een nieuwe bestemming te vinden, 

waardoor opbrengsten worden gegenereerd om uitbreiding van ecologisch beheer van 
bermen te bekostigen;

5. De Europese Unie en wellicht ook andere instanties financiële middelen beschikbaar 
stellen om onderzoek te doen naar een nieuwe bestemming van het maaisel;

6. Er reeds uit onderzoeken is gebleken dat een nieuwe bestemming van het maaisel 
mogelijk is.

Verzoekt het college:

1. De consequenties te onderzoeken van het kostenbewust en duurzaam afvoeren van het 
maaisel;

2. De gemeenteraad over de resultaten binnen een halfjaar te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jaap van der Does, LijstvanderDoes 
John Boere, CDA 
Tom Boersma, D66 
Wilma de Mooij, SP
Marguerite Boersma, Progressief Woerden

19İ.03249

Aldus besloten door de raad van de 
zijn openbare vergadering, gehouden

e griffier,

oerden in 
ktober 2019

drs. M.J.w Tobeas V.J.H. Molkenboer
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