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Betreft: raadsinformatiebrief onkruidbestrijding

Geachte raadsleden,

In het vragenuur van de raadvergadering van 16 september 2021 is een vraag gesteld over
onkruid(bestrijding). De portefeuillehouder heeft daarbij toegezegd dat uw raad “een raadsinformatiebrief
zal ontvangen met daarin beschreven 'een plan de campagne’ voor de onkruidbestrijding, in zomers met
het weer als dit jaar" (ID 2717)

In deze brief lichten wij u de uitvoering van de onkruidbestrijding toe en de te ondernemen maatregelen
om de overlast door het onkruid op verharding te beheersen in zomers met weersomstandigheden zoals
we dit de afgelopen zomer hadden

Oorzaken (explosieve) onkruidqroei
Explosieve onkruidgroei kan veroorzaakt worden door:

- Extreem langdurig weer met omstandigheden die groei bevorderen (temperatuur en vochtigheid)
Ouderdom van de verharding. Door langdurig gebruik wijkt de verharding en ligt deze niet meer
goed 'opgesloten’ met als gevolg groter wordende voegen. Hierdoor ontstaat doorspoeling van
de zandondergrond dat zich vermengt met andere grond. Dat totaal vormt een voedingsbodem
die de aanwas van het (on)kruid bevordert
Inrichting woongebieden (veel verschillende soorten elementenharding)
Voedingsbodem varieert; delen van Ridderkerk hebben een vochtige bodem

Belevinq:
- Sinds vorig jaar kijken we anders naar de inrichting van het groen. Het maaibeleid passen wij

daarop aan. Het voorheen strak gemaaide gazon maakt plaats voor gevarieerder groen en meer
bloem- en kruidenrijk gras. Dit geeft in de beleving van inwoners de indruk van een slecht
onderhouden buitenruimte
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Wij maakten afspraken over frequentie in plaats van beeldkwaliteit, hierdoor is het mogelijk dat
flinke pieken ontstaan in zichtbaar (on)kruid.
De uitvoering van de bestrijding van onkruid voldoet aan de (technische) eisen, zoals deze
vastgelegd zijn in de overeenkomsten met de aannemers. Naar onze beleving wordt voldaan aan
de eisen

De inwoners zien echter in bepaalde wijken een overdadige onkruid groei en ervaren de
uitvoeringswijze aIs niet efficiënt. Zichtbaar zijn namelijk de slechts deels per dag inzetbare SROI
medewerkers. Dit levert onbegrip op bij inwoners

Uitvoering onkruidbeheersinq 2021
Wij bestrijden onkruid door op de verharding afwisselend te branden (3 keer) en te borstelen (2 keer).
Met het branden wordt de groei geremd maar met het vochtige weer en de hoge temperatuur zoals de
afgelopen zomer groeit het snel terug, Veel inwoners storen zich aan het beeld dat achterblijft na een
ronde branden. Met borstelen wordt het onkruid losgemaakt van de verharding en wordt het nog
aanwezige gebrande onkruid mee geborsteld. Na de borstelronde vegen we, waarna het straatbeeld
verzorgder aandoet dan na het branden

De praktische uitvoering dit jaar werd belemmerd door het niet tijdig kunnen inzetten van een
zogenaamde handploeg die de locaties behandeld waar de borstelmachine niet bij kan. De uitgevoerde
borstelronde duurde hierdoor veel langer met als gevolg een flinke periode dat het onkruid doorgroeide.

Uitvoering onkruidbeheersinq in 2022

1e fase (winterperiode)
Gezien de verschillen per wijk/ buurt die de groei van (on)kruid beïnvloeden is een wijkgerichte aanpak
noodzakelijk. De inrichting van een groot deel van de wijk Drievliet en de bodemgesteldheid in delen van
de wijk Bolnes vragen extra aandacht zoals blijkt uit de meldingen het afgelopen jaar,

In deze wijken wordt de volgende aanpassing éénmalig proactief voor het komende groeiseizoen
doorgevoerd

- Start inzet van extra capaciteit (4 man) om de voedingsbodem te verwijderen in de winterperiode
Deze voedingsbodem kan afhankelijk van de bereikbaarheid handmatig of met de
borstel/veegwagen verwijderd worden.

a fase (groeipiekperfodes april-juni/ augustus-oktober)
De doelstelling is om altijd minimaal 'beeldkwaliteitsniveau C onkruid op verharding’ te leveren. De inzet
tijdens de groeipiekperiodes is afhankelijk van de weersgesteldheid en de plaatselijke situatie.
Refererend aan de weersgesteldheid zoals in 2021 wordt rekening gehouden met maatwerk per
wijk/buurt. Dit betekent:

- De inzet van een extra ploeg om lastige plekken en meldingen aan te pakken
- Het uitvoeren van één of meer borstel- en/of veegrondes daar waar noodzakelijk

Communicatie
Het gemis aan directe gemeentelijke aanspreekpunten in de wijken is aanleiding om uitleg te geven over
de uitvoeringsmethodiek aan zowel de gemeenteraad als de inwoners. Voor het geven van uitleg maken
wij gebruik van o.a. de website, de Blauwkai, de wijkoverleggen

Evaluatie
Het gehele jaar worden de meldingen, de beleving en de kwaliteit gemonitord. Na de eerste groeipiek
(periode april-juni) zal een monitoringsverslag opgesteld worden om het effect tussentijds te kunnen
evalueren. Eind van het jaar wordt de aangepaste inzet geëvalueerd. Dit kan reden zijn de uitgevoerde
wijzigingen geheel of gedeeltelijk structureel door te voeren na 2022,
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Financiën
De genoemde aanpassingen zijn grotendeels een uitbreiding van de inzet van de eigen dienst en met
name de uitvoerende aannemer. De incidentele kosten voor de 1 e fase worden geraamd op € 50.000,-
excl. BTW aan externe kosten. Deze kosten worden in de 1 ' Tussenrapportage van 2022 verwerkt.

Afhankelijk van de weersgesteldheid in de aankomende zomer, worden de incidentele kosten voor de 2e
fase geraamd op € 100.000,- excl. BTW aan externe kosten. De kosten voor de daadwerkelijke uitvoering
worden verwerkt in de 2' Tussenrapportage van 2022.

Wij beschouwen raadstoezegging met ID 2717 hiermee als afgedaan

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridder1<

de kyÍrgemeester
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