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Schriftelijke vragen chemische 
onkruidbestrijding 

Geachte mevrouw Koetsenruijter, 

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen betreffende chemische onkruidbestrijding doen 
wij u onderstaande de antwoorden toekomen. 

1. Bent u op de hoogte dat recent weer gespoten is met het omstreden middel Roundup? 

Wij zijn hiervan op de hoogte. Binnen het huidige contract voor woonomgevingsonderhoud is 
aangegeven dat de verharding in bepaalde mate vrij gemaakt moet worden van onkruiden. De 
aannemer bepaalt de voor hem meest efficiënte methode binnen de kaders die door de 
gemeente zijn voorgeschreven. Er zijn geen kaders opgenomen die het gebruik van Roundup 
(glyfosaat) onmogelijk maken. Het middel dient uiteraard wel binnen de wettelijke regelgeving 
te worden toegepast, daarnaast dient volgens de richtlijnen van DOB (Duurzaam Onkruid 
Beheer op verhardingen) te worden gewerkt. Dit betekent ook dat de aannemer nauwkeurig 
registreert wanneer, op welke locatie met hoeveel werkzame stof (glyfosaat) wordt gewerkt. 
Hierover wordt (op verzoek) gerapporteerd aan controlerende instanties en de opdrachtgever 
(gemeente Leusden, afd. Dienstverlening). 

2. Is een nieuwe aanbestedingsprocedure inmiddels in werking is gezet en wat is of wordt in 
het bestek opgenomen om te voorkomen dat met Roundup of andere, eveneens 
schadelijke, stoffen gewerkt gaat worden? 
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Momenteel wordt er gewerkt aan het nieuwe bestek. In principe behoeft hieraan niets te 
worden veranderd. Net als voorheen wordt de beeldkwaliteit omschreven waaraan de 
onkruidbeheersing op verharding moet voldoen. Hierbij moet binnen wettelijke kaders worden 
gewerkt. 

Dit betekent vanzelfsprekend dat er na de ingangsdatum van het verbod op het gebruik van 
Roundup in de openbare ruimte, op een andere manier moet worden gewerkt om de vereiste 
beeldkwaliteit te realiseren. We denken nu na over de nieuwe- en/of aanvullende kaders die 
passen binnen de gemeentelijke ambitie, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd. 

3. Heeft u onderzoek gedaan naar omliggende gemeenten die alternatieve 
bestrijdingsmethoden gebruiken en zo ja, welke gevolgen heeft de alternatieve methode 
gehad voor de kosten en wat was het effecten op de onkruidbestrijding? 

In den lande is inmiddels veel ervaring opgedaan met alternatieve bestrijdingsmethoden en de 
gevolgen daarvan. Wij hebben niet specifiek bij buurgemeenten gekeken omdat er landelijk 
veel gegevens beschikbaar zijn. Hierbij gaat het om ervaringen m.b.t. duurzaamheid van de 
bestrijding van het onkruid, schades die worden aangebracht aan verhardingen als gevolg 
van zware belasting of beschadiging van het verhardingsoppervlakte, milieubelasting en 
kosten. 

In de methodiek van bestekken zijn slechts de resultaten beschreven, niet de methodiek van 
werken. Het is aan de aannemer om te kiezen voor de meest efficiënte werkwijze binnen de 
door de gemeente gestelde kaders. Een eerste grove schatting geeft aan dat de 
onkruidbeheersing op verharding op beeldkwaliteitsniveau C (laag) zoals dit bestuurlijk is 
overeengekomen, voor de gemeente Leusden een kostenverhogend effect heeft waarvan de 
precieze omvang nog niet is in te bepalen. 

Voor de aanbesteding van de bestekken wordt een nauwkeuriger kostenraming gemaakt, 
maar door marktwerking kan het werkelijke aanbestedingsbedrag alsnog afwijken van het 
geraamde bedrag. 

4. Indien u geen onderzoek zoals bedoeld in vraag 3 heeft uitgevoerd, wanneer gaat u dit 
onderzoek dan alsnog doen? 

Wij denken niet dat nader onderzoek bij omliggende gemeenten aanvullende relevante 
informatie op zal léveren (zie antwoord op vraag 3). 
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5. Bent u bereid om, vooruitlopend op het verbod tot gemeentelijk gebruik van glyfosaat per 
november 2015, alvast bij de volgende aanbesteding te kiezen voor alternatieve 
bestrijdingsmiddelen en methoden? 

Het college heeft aangegeven te kiezen voor gebruik van glyfosaat tot de datum waarop dit 
wettelijk verboden zal worden. Dit betekent dat het groeiseizoen 2015 nog gebruik mag 
worden gemaakt van Roundup. Vanaf groeiseizoen 2016 zal dit niet meer aan de orde zijn. 

Bij de aanbesteding van het woonomgevingsonderhoud (4e kwartaal 2014 t.b.v. start 1-1-
2015) wordt dit vooralsnog op deze manier opgenomen. Na aanbesteding van het werk is het 
gedurende de contract periode niet mogelijk om aanpassingen in de eisen/kaders te doen. 
Het voornemen is om een contract periode aan de houden van 2 jaar, met de mogelijkheid om 
2 jaar te verlengen. 
Dit betekent dat dan de kosten voor onkruidbeheersing zonder gebruik van glyfosaat eind 
2014 duidelijk zullen zijn en daarmee vastliggen voor 2015 en 2016. Daarna is er een keuze 
om het contract te verlengen óf op nieuw aan te besteden. Over het algemeen leidt een 
langere contractperiode tot lagere kosten. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden 

E.^rtuchtenburg 
Directeur-secretaris 

mevrouw drs. A. Vermeulen 
burgemeester 
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