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Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar, bijlage2 niet 

^ Onderwerp: B&W-advies: Resultaten pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017 

Advies: 
1. Kennis nemen van de resultaten van de pilot 2017; 
2. Instemmen met voorgestelde uitvoering in 2018 conform optie 3; 
3. De jaarlijkse meerkosten bedragen C 24.000,-- . Deze kosten voor 1/3 deel ten laste brengen van de 

afvalstoffenheff ing, rioolheffing en de gemeentelijke exploitatie. 
4 . De dekking van de kosten van de gemeentelijke exploitatie (1/3 * C 24.000,- = C 8.000,--) meenemen 

bij de bestuursrapportage 2018 . 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
In maart is besloten om in 2017 een pilot te starten om ervaring op te doen met niet-chemische 
onkruidbestrijding en deze in het najaar te evalueren. Daarna zou, afhankelijk van de resultaten c.q. uitkomsten, 
òf een aanbestedingstraject voor 2018 in gang worden gezet, òf de onkruidbestrijding in eigen beheer worden 
opgepakt, danwel een combinatie daarvan. De evaluatie heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal opties 
uitgewerkt voor het vervolg. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de optie waarbij een extra veegwagen wordt 
aangeschaft waardoor de veegfrequentie verhoogd wordt en dit een belangrijk wapen is tegen onkruid. Door de 
aanschaf van een heetwaterunit kan het centrum onkruidvrij worden gehouden. Voor de onkruidbestrijding op 
voetpaden, parkeerplaatsen en fietspaden wordt voorgesteld een aanbesteding te organiseren. 

Aanleiding: 
In 2016 is een verbod afgekondigd op het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verhardingen. 
Roundup/ glyfosaat was tot op dat moment het meest effectief en het goedkoopst. Twee spuitronden en een 
zogenaamde schouwronde waren voldoende om beeldkwaliteit B te realiseren. 
We hadden al enige ervaring opgedaan met het branden van onkruid (dorp Haarle en waterwingebied Noetsele), 
maar dat was kleinschalig. Een gemeente brede alternatieve onkruidbestrijdingsmethodiek is van een geheel 
andere orde. Thermische bestrijding moet tijdiger en frequenter gebeuren. Hogere frequentie en lagere 
werksnelheid brengen aanzienlijk hogere kosten met zich mee. 
Toepassingsmethodieken zijn veel arbeidsintensiever en vragen om de nodige expertise. Daarnaast is ook de 
markt voor alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden nog (steeds) in ontwikkeling en datzelfde geldt voor de toe 
te passen techniek. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden is in 2016 met name onderzocht welke 
toepassingen er zijn en welke geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente. In 2017 hebben we meerdere 
methoden toegepast. 

Relevante eerdere besluiten: 

Start pilot onkruidbestrijding 2017 (1 7INT00884): B&W 14 maart 2017 

Doelstelling: 

Effectieve onkruidbeheersing toepassen op verhardingen waarbij de kosten beheersbaar blijven. 

Oplossing: 
Het jaar 2017 hebben we gebruikt om ervaring op te doen met alternatieve methoden van onkruidbeheersing op 
verhardingen. We hebben meerdere beheersingsmethoden naast elkaar gebruikt om te ervaren welke methode 
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het best toepasbaar is. De meest toegepaste methoden van onkruidbeheersing zijn branden, hete lucht, heet 
water en/of borstelen. In de praktijk blijkt echter dat niet alleen de methode van belang is, maar ook o.a. de 
bereikbaarheid, ondergrond en locatie zijn belangrijke aspecten die meespelen in de effectiviteit van beheersing. 
Rode draad in het beheersbaar houden van het ontstaan van onkruid is frequent vegen van de verhardingen. Ook 
daarmee is in 2017 geëxperimenteerd. Zie voor een evaluatieverslag bijlage 1. 

Een afweging die gemaakt moet worden is of uitbesteding van de onkruidbestrijding gewenst is of dat de 
gemeente (deels) zelf en/of ondersteunend werkzaamheden verricht in de bestrijding. Een nadere uitwerking en 
de financiële gevolgen zijn in bijlage 2 uitgewerkt. 

Onkruidbestrijding 
Het gebruik van heetwater in het centrum heeft goed gewerkt en is erg effectief. Deze toepassing is geschikt 
omdat de onkruidbestrijding vaak langs de gevel plaatsvindt. Een heetwaterunit kan daarnaast ook uitstekend 
worden ingezet voor de bestrijding van invasieve groensoorten en het reiniging van glasbakken, verzamelcocons 
en straatmeubilair. 

Vegen 
Vegen is erg belangrijk als het gaat om het voorkomen en bestrijden van onkruid. 
De ervaringen (ook elders in het land) leren dat; 

» frequenter vegen de onkruidgroei remt 
» hoog frequent vegen de noodzaak tot bestrijding verlaagt 
» bij 1 2 keer per jaar vegen aanvullende onkruidbestrijding nauwelijks nog nodig is 
» bij niet-chemische bestrijding voor kwaliteitsniveau B minimaal 8 keer per jaar geveegd moet worden. 

Er wordt al jaren in onze gemeente geveegd met twee veegwagens; één grote en een kleine. Tot half oktober 
wordt er geveegd in de wijken. Daarna worden de veegwagens volledig ingezet in de bladcampagne. 

Tot en met 2015 was de veegfrequentie in de wijken 1 keer per 6 á 7 weken. 
Na het verbod op glyfosaat (31 maart 2016) is de frequentie van vegen teruggelopen naar 1 keer per 8 weken 
( = 5 veegbeurten per jaar). Dit als gevolg van het extra onkruid borstelen en het meermalen dezelfde vegen 
voor het gewenste resultaat. Het vegen kost daardoor meer t i jd. Maar ook door uitbreiding van het areaal. 
Sinds 2003 is het te vegen areaal met ca. 50.000 m2 (ca. 9,7 km) verharding uitgebreid en hierdoor halen we 
de benodigde veegbeurten niet meer. Ook door de bezuinigingen enkele jaren geleden in het groenonderhoud is 
er meer onkruid ontstaan. Nog los van de problematiek van onkruidbestrijding is uitbreiding van de 
veegfrequentie nodig. 

Een intensief veegbeheer van de goten leidt tot een afname van de onkruidgroei en werkt dus preventief. Er 
wordt namelijk voorkomen dat er een voedingsbodem van vuil en zand ontstaat waarin onkruiden kunnen 
groeien en net opgekomen zaadonkruiden worden verwijderd. In gemeenten waar de goten ca. 10 keer per jaar 
daadwerkelijk worden geveegd, is weinig of geen onkruidbestrijding in de goten nodig. 
Om onkruidgroei (na het verbod op glyfosaat) tegen te gaan is het proactief vegen met voldoende regelmaat 
essentieel. Door de huidige grote veegwagen niet in te ruilen voor een nieuwe (de machine is financieel in 2018 
afgeschreven maar kan technisch nog zeker 3 a 4 jaar mee) kan met de aanschaf van een derde veegwagen de 
veegfrequentie in de wijken omhoog gaan. Daarnaast kan de derde machine in het voorjaar (bloesem) en in het 
bladseizoen een belangrijke bijdrage leveren om de beeldkwaliteit te halen. 
Gevolg van frequent vegen is naast een beter straatbeeld ook dat er minder bloesems en/of blad voor de kolken 
ligt waardoor de waterafvoer wordt niet belemmerd en er minder water op de rijbaan blijft staan. Ook worden de 
kolken daardoor minder vervuild. 

Kortom, voordelen van de aanschaf van een derde veegwagen: 
» ca. 10 veegbeurten januari t /m oktober haalbaar 
» minder vervuiling /snellere rondgang 
» minder onkruidgroei door proactief vegen 
» aanbesteding onkruidbeheersing zal voordeliger uitvallen met een aantoonbare hogere veegfrequentie 
» minder vervuiling straatkolken, minder overlast voor verkeer door water 
» vermindering van uren inhuur trekker met bladzuiger 
» geen extra inhuur veegwagen bladseizoen 

Opties 
Er zijn een drietal opties uitgewerkt namelijk; 

1. Alle werkzaamheden uitbesteden (onkruid bestrijden en vegen) 
2. Alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren 
3. In eigen beheer extra vegen en gebruik van heetwaterunit en de (overige) onkruidbestrijding uitbesteden. 
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Ad 1. 
Bij deze optie wordt via een aanbesteding de onkruidbestrijding op beeldkwaliteit B georganiseerd ( = combinatie 
van vegen, branden/hete lucht en borstelen) 
De in de bijlage vermelde kosten zijn tot stand gekomen vanuit opgedane ervaringen en gesprekken met 
marktpartijen. 

Ad 2. 
Bij deze optie wordt de gehele onkruidbestrijding in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent de aanschaf van alle 
benodigde machines/voertuigen en uitbreiding van formatie met 2,5 f te. 

Ad 3. 
Bij de derde optie wordt een combinatie gevonden in het extra vegen, het toepassen van heetwater in het 
centrum en het uitbesteden van onkruidbestrijding (op niveau B). 
Door aanschaf van een extra veegwagen kan de veegfrequentie dusdanig worden opgeschroefd dat 
onkruidbestrijding alleen nog op trottoirs, parkeerplaatsen en fietspaden hoeft te worden aanbesteed. Dat 
scheelt bijna de helft qua oppervlak. 

Bijkomend voordeel is dat, door de beschikking over een extra veegwagen, de inhuur tijdens de bladcampagne 
van een tractor met bladzuiger beperkt kan worden en geen veegwerk meer hoeft te worden uitbesteed. Hier is 
rekening mee gehouden in zowel optie 2 als optie 3. Zie bijlage 2. 

Voorkeur 
Voorgesteld wordt om te kiezen voor optie 3 waarbij de heetwaterunit en een extra veegwagen wordt 
aangeschaft. Het bestrijden van onkruid op trottoirs, fietspaden en parkeervakken kan worden uitbesteed. 

Overige maatregelen 
Er zal aandacht moeten zijn tijdens de voorbereiding van nieuwe inrichtingsplannen waarbij het ontwerp zodanig 
moet zijn dat onkruidgroei zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Door ieder jaar weer graskanten te snijden kan de verspreiding van onkruid over verhardingen worden 
voorkomen. Daarnaast kan bij het schoffelen in plantvakken de onkruidbestrijding op de direct aanliggende 
verharding worden meegenomen. Deze werkzaamheden zullen in 2018 door de Soweco bij het werkpakket 
worden meegenomen. 
Door ook de voegen langs gevels in het centrum met een speciale voegvulling te behandelen, wordt onkruidgroei 
voorkomen. Met bestaande onderhoudsgelden kunnen we ieder jaar een deel aanpakken. 

Conclusie: 
In 2017 is in het centrum de heetwatermethode toegepast en op de overige verhardingen is hete lucht en/of 
branden toegepast. Daarnaast hebben de zogenaamde "hotspots" extra aandacht gekregen. Het totaalbeeld 
voldoet (nog) niet aan beeldkwaliteit B. Voor de komende jaren kan het verschil gemaakt worden met extra inzet 
van een veegwagen (10 keer per seizoen), ongeacht de toegepaste methode. Dit voorkomt kiemvorming en 
groep van onkruid en daarbij zorgt dit tevens voor een goede afvoer van het regenwater met als gevolg minder 
overlast en minder meldingen. Deze extra veegcapaciteit kan in eigen beheer of ingehuurd worden. In eigen 
beheer is de huidige veegcapaciteit niet voldoende en geadviseerd wordt een extra veegwagen aan te schaffen. 

Effecten: 
Toepassing van de huidige bestrijdingsmethoden (heetwater in het centrum en branden/hete lucht op de overige 
verhardingen) in combinatie met extra veegrondes (10-12 keer) levert een acceptabel straatbeeld op 
(beeldkwaliteit B). Extra inzet is nodig omdat het na-effect van de round-uo (tot 2016) steeds minder doorwerkt 
in het onderdrukken van de onkruidgroei. 

Planning: 
Indien wordt gekozen voor optie 3 wordt de onkruidbestrijding (borstelen, hetelucht en branden) betrokken bij de 
aanbesteding van het grasmaaien. Hiervoor is een bestek in de maak. De opdracht zal worden gegund voor een 
periode van één jaar met de optie om drie keer één jaar verlengen. 
Daarmee wordt mogelijk gemaakt dat vanaf maart 2018 gestart kan worden met de onkruidbestrijding. 
De aanschaf van een nieuwe veegwagen zal worden gestart maar, omdat de aanbesteding en levertijd van een 
nieuwe wagen een half jaar in beslag neemt, zal in 2018 het extra vegen nog gedeeltelijk worden uitbesteed. 

Pagina 5 



Financiële consequenties: 
Kengetallen voor de onkruidbestrijding op beeldkwaliteitsniveau B variëren van C 0,14 tot C 0,20 per m2 
verharding 1. Uitgaande van een oppervlak van 115 hectare verharding zou dit een kostenpost per jaar betekenen 
variërend van C 161.000,-- tot C 2 0 7 . 0 0 0 , - . Dit is uiteraard mede afhankelijk van de veegfrequentie. 

In 2017 is een pilot uitgevoerd. De totale kosten van de onkruidbestrijding bedragen (inclusief eigen begeleiding, 
ca. 110 uur) afgerond C 100.000,-- . Zoals eerder vermeld is het resultaat nog niet zoals behoort bij 
beeldkwaliteit B. Meer (uren)inzet is daarvoor nodig. Maar er zal ook meer geveegd moeten worden om die 
kwaliteit te behalen. Nu is circa 5 weken een veegwagen ingehuurd (extra kosten C 14.000,--) en dat is nog 
minimaal. 
Uit gesprekken met marktpartijen blijkt dat de verwachting bestaat dat de kosten de komende jaren zullen 
oplopen. Het blijft lastig om een goede inschatting te geven van de kosten. Verwacht wordt dat de kosten (van 
branden, hetelucht en borstelen) bij een aanbesteding dan uit zullen komen op ca. C 1 1 5 . 0 0 0 , - (exclusief extra 
vegen). 

In bijlage 2 is in een overzicht te zien welke jaarlijkse kosten bij verschillende opties te verwachten zijn. Alle 
bedragen zijn exclusief BTW. 

Opties Totale kosten 
1. Alles 

uitbesteden 
C 2 1 0 . 0 0 0 , -

2. Alles in eigen 
beheer 

C 1 9 8 . 5 0 0 , -

3. Zelf vegen en 
heetwater, 
rest 
uitbesteden 

C 1 5 4 . 0 0 0 , -

Wanneer onkruidbestrijding volledig of gedeeltelijk in eigen beheer wordt uitgevoerd kunnen de kosten niet alleen worden ' toegerekend' aan 
onkruidbestrijding maar zullen de extra kosten vanuit 'Straatreiniging' worden verdeeld over meer vakgebieden. 

* De laatste jaren wordt er een extra veegwagen ingehuurd en een trekker met bladzuiger (in het bladseizoen). 
Door de aanschaf en inzet van een extra veegwagen kan naar verwachting een derde (ca. C 24 .800 , - ) worden 
bespaard op deze inhuur. Dit is in de berekening meegenomen. 

Jaarlijks is een budget voor onkruidbestrijding (begrotingspost 'straatreiniging') beschikbaar van C 1 3 0 . 0 0 0 , - . 
Indien gekozen wordt voor optie 3 is een budget benodigd van C 1 5 4 . 0 0 0 , - . Structureel is daarmee een extra 
bedrag van afgerond C 2 4 . 0 0 0 , - per jaar nodig. De kosten komen ten laste van de post 'Straatreiniging' en 
worden voor 1/3 deel ten laste van de afvalstoffenheff ing, rioolheffing en de gemeentelijke exploitatie. 
Voorgesteld wordt de dekking van dit extra bedrag ( 1 / 3 * 6 24.000,- = C 8 .000 , - ) mee te nemen bij de 
bestuursrapportage 2018. 

Personele consequenties: 
Indien gekozen wordt voor optie 3 betekent dit een tijdelijke formatie-uitbreiding met een chauffeur op de 
veegwagen voor één jaar. Eind 2018 wordt het effect duidelijk van de vervanging van een achterlader door een 
zijlader waardoor er mogelijk capaciteit wordt vrijgespeeld en dit worden geëvalueerd. 

Juridische consequenties: 
Er moet een aanbestedingstraject doorlopen worden in samenspraak met inkoop. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Er zal in het voorjaar aandacht worden besteed aan de onkruidbestrijding. 

Bron; "kosten onkruidbeheer op verhardingen" Plant Research International, Wageningen UR 
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Overige consequenties: 
Wanneer wordt besloten tot de aanschaf van een nieuwe veegwagen moet rekening gehouden met een levertijd 
van ca. 6 maanden. Dat betekent dat in 2018 nog veegcapaciteit moet worden ingehuurd. 
Indien wordt overgegaan tot de aanschaf van een extra veegwagen zullen de budgetten voor inkoop van 
brandstof, jaarlijks onderhoud moeten worden verhoogd. Dit kan worden meegenomen bij het opstellen van de 
begroting 2019 (autonome ontwikkelingen). 
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