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Het college
De raad van Rozendaal
27 februari 2018
Evaluatie Onkruidbestrijding op verharding 2017

Inleiding
In 2016 is voor het dienstjaar 2017 afgesproken dat wij een aanbesteding uit zouden schrijven voor
het bestrijden van onkruid op verharding waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen mochten
worden gebruikt. Na de aanbesteding is de uitvoering gegund aan Sight Landscaping voor één jaar
met de mogelijkheid dit te verlengen met twee maal één jaar.
Voordat de opdracht verlengd wordt is afgesproken dat de wijze van onkruidbestrijding op
verharding in 2017 geëvalueerd zou worden in de raad. De evaluatie volgt onderstaand.
Argumenten
De werkwijze van Sight Landscaping is als volgt: zij monitoren wekelijks de verharding in Rozendaal
en zetten veegwagens en onkruidbestrijdingsmateriaal daar in waar het op dat moment nodig is.
Bij de aanbesteding destijds is afgesproken dat de aanwezigheid van onkruid moest voldoen aan
CROW- klasse B. Hier is in 2017 aan voldaan.
In het begin zijn er enige opstartprobleempjes geweest maar die hadden ermee te maken dat niet
altijd even duidelijk was welke verhardingen eigendom van de gemeente waren.( b.v. rond de
Torckschool).
Het aantal klachten over de onkruidbestrijding door inwoners in 2017 is nihil te noemen ( < 5).
De klachten zijn te verklaren. Het resultaat van de huidige wijze van onkruidbestrijding zonder
chemische middelen is namelijk niet te vergelijken met de oude bestrijdingsmethode waarbij twee
maal per jaar chemische middelen werden ingezet.
Geaccepteerd moet worden dat in de huidige situatie wat onkruidvegetatie aanwezig zal zijn op
verhardingen en het niet ´brandschoon’ meer is. Dit leidt echter niet tot gevaarlijke situaties
( gladheid) of verloedering.
Wel moet buiten de weersomstandigheden om ( b.v een natte zomer) rekening worden gehouden
met het feit dat de groei van onkruid op verharding in 2017 nog beïnvloed is door het gebruik van
bestrijdingsmiddelen de laatste tientallen jaren. De verwachting is dat de groei van onkruid de
komende jaren zal toenemen.
Om dit te kunnen pareren hebben we het budget voor het bestrijden van onkruid in de begroting wat
verhoogd om extra maatregelen te nemen indien gewenst.

Besluit college
Het college heeft in zijn vergadering van 16 januari 2018 besloten om:
1) De opdracht aan Sight Landscaping met één jaar te verlengen gezien
de weinige klachten en het onderhoudsniveau dat behaald is.
Volgend jaar, afhankelijk van de ( landelijke) politieke besluitvorming chemische middelen,
opnieuw over besluiten.
2) Deze evaluatie op 27 februari 2018 ter kennis te brengen aan de raad via de lijst ingekomen
stukken.

