
 

 

Raadsbrief Vragen VVD fractie mbt het 
groenonderhoud 
 

Informerend 
Zaaknummer: 992930 
Bijlage: 
 
 
Geachte raad, 
 
Door de fractie van de VVD zijn enkele vragen gesteld over het groenonderhoud in de gemeente. Met 
deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen. 
 
 
Aanleiding 
 
Bij de vragen waren een aantal foto’s toegevoegd die een beeld gaven van onkruid in goten, op 
verharding en in de beplanting. 
 
 
Informatieverstrekking 
 
Ter inleiding. 

Het onderhoud waar het hier omgaat wordt grofweg uitgevoerd door drie partijen. 

1  Een aannemer voert de onkruidbestrijding op de verhardingen uit. De resultaatsverplichting is   

beschreven in een beeldbestek en dient te voldoen aan het basisniveau B. 

2  De onkruidbestrijding in beplanting wordt door Werksaam uitgevoerd. Bij Werksaam nemen 

wij een vast aantal uren af. Helaas is Werksaam niet in staat om tijdens groeipieken in het seizoen op 

te schalen waardoor achterstanden (kunnen) ontstaan in de onkruidbestrijding in de beplanting. 

3  De eigendienst onderhoudt een beperkt aantal locaties en verricht maaiwerkzaamheden 

(gazon). Daarnaast handelen zij meldingen af. 

 

Hieronder volgt per vraag het antwoord. 

1. In hoeverre is het groenonderhoud in control in Stede Broec vergeleken met voorgaande 

jaren? Is het zo dat er meer achterstallig onderhoud is dat zich uit in veel onkruid in de perken 

en langs de stoepen? (er is een groot verschil waar te nemen vergeleken met vorig jaar rond 

deze tijd). 

Antwoord: 

Al jaren schommelt het niveau van onkruidbestrijding in zowel de beplanting als op de 

verharding op de ondergrens van de afgesproken basis kwaliteitsniveau. Een enkele keer 

wordt het niveau niet gehaald en dan met name in de straat goten. Hier is een achterstand in 

ontstaan en daar is de aannemer die deze werkzaamheden uitvoert op aangesproken. 

2. Worden de laatste jaren alle werkzaamheden uitgevoerd (lees: budget verbruikt) om het groen 

te onderhouden? 

Antwoord: 

In 2019 en 2020 zijn de budgetten voor groen en reiniging van wegen overschreden. In 2021 

is het budget onderschreden. Dit laatste had te maken met een coronabesmetting in een 



 

 

aannemersbedrijf waardoor diverse werkzaamheden niet voorbereid en uitgevoerd konden 

worden.  

Over het algemeen worden alle werkzaamheden wel uitgevoerd alleen de frequentie is niet 

altijd toereikend om het kwaliteitsniveau te kunnen behalen. 

 

3. Worden de groenstroken (noord en zuid) weer onderhouden zoals voor de bezuinigingen, 

aangezien deze voor dit jaar zijn teruggedraaid? 

Antwoord: 

Nee. De maaifrequenties zijn niet opgevoerd zoals voor de bezuiniging omdat nu ook meer 

aandacht wordt gegeven aan de biodiversiteit, om daarmee enigszins invulling te geven aan 

de visie zoals deze beschreven is in de beheerparagraaf Biodiversiteit Stede Broec die in 

2020 is vastgesteld. (Tevens een natuurlijke bestrijdingsmethode tegen de 

eikenprocessierups). 

Het budget wordt nu voornamelijk benut voor het technisch onderhoud van de beplanting 

(snoeien en omvormen). 

 

4. Is het mogelijk dat relatief nieuwe gebieden in de gemeente niet of nauwelijks worden 

onderhouden, zoals De Treffers en de nieuwe parkeerplaats Aldi? 

Antwoord: 

Na een nieuwe aanleg moet de ontwikkelaar/aannemer na de technische oplevering de 

beplanting nog een jaar onderhouden. Vaak gebeurt dit niet afdoende en is hier ook te weinig 

toezicht op, hier moet een verbeter slag op worden gemaakt. 

 

5. In hoeverre wordt er voldaan aan het (door de raad vastgestelde) kwaliteitsniveau? 

De achterstand die momenteel zichtbaar is, is met de aannemer besproken. 

 

6. Groeit het 'onderhoudsteam Groen' mee met de groei van de gemeente? Zo ja, kunnen we dit 

terug zien in budget cq. begroting? 

Antwoord: 

Ja, zodra er areaaluitbreidingen zijn wordt dit vertaald in extra budget voor het onderhoud. 

 

7. Wat wordt er ambtelijk gedaan om de straten en perken weer structureel onkruid vrij te 

krijgen? (lees: niveau toen we nog glyfosaat gebruikten). 

Antwoord: 

De onkruidbestrijding op verharding is uitbesteed aan een aannemer. De aannemer moet de 

verharding op basisniveau onderhouden. Dit wordt maandelijks gecheckt door derden. 

Het huidige niveau voldoet niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer is hierop 

aangesproken en zal extra personeel inzetten om dit alsnog op het gewenste kwaliteitsniveau 



 

 

te brengen. Lukt dat niet binnen de gesproken tijd dan wordt de aannemer gekort op de 

betaling.  

In de perken wordt het onkruid bestreden door Werksaam, zie hierbij ook de inleidende 

opmerking. 

Op dit moment zijn wij niet tevreden over het huidige onderhoud dit moet voor volgend jaar 

beter. Of deze verbetering binnen het huidige budget kan dat zal moeten blijken. Indien dit niet 

mogelijk is komen wij bij de raad terug met de vraag of er meer budget voor het onderhoud 

wordt vrijgemaakt of wordt het onderhoudsniveau naar beneden bijgesteld. 

a. Extra aandachtspunt: de vele putten in de gemeente worden geblokkeerd door onkruid. 

Hierdoor gaat dit wateroverlast veroorzaken. Kan dit prioriteit krijgen? (zie bijlage) 

Zie beantwoording voorgaande vraag. 
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