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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake groenbe leid en maaien met 'stofzuiger’

Geachte mevrouw Van Vliet en de heer Kloos,

Op 14 september 2021 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over het groenbeleid en het maaien met
'stofzuiger’. De aanleiding daarvoor was het maaien van dijken langs de Rotterdamseweg met een
nieuwe maaimachine. Het 'gemaaide' werd direct door een grote, 'stofzuiger'-slang opgezogen. In uw
brief gaf u aan dat deze methode op het oog nuttig lijkt, omdat het groenafval direct wordt verwijderd,
maar dat deze methode in het kader van biodiversiteit niet zo goed is voor de kleine, levende insecten en
rupsen die zich in het hoge gras verschuilen. In uw brief stelde u hierover diverse vragen waarop wij u
hieronder antwoord dan wel reactie geven.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze nieuwe, toegepaste maaimethode?

Antwoord:
De dijken aan de zijde van de Rotterdamseweg zijn in eigendom, beheer en onderhoud van het
Waterschap Hollandse Delta. Wij zijn op de hoogte van deze nieuwe maaimethode, maar waren ons niet
bewust dat deze methode langs de dijken van de Rotterdamseweg door Waterschap Hollandse Delta
wordt toegepast. Wel is tijdens de eerste ronde van het ruwgras maaien op enkele moeilijk begaanbare
locaties het ruwgras door de aannemer (van de gemeente) met een maaizuigcombinatie gemaaid en
afgezogen. Dit is niet conform de afspraak 'maaien en afruimen’. De in 2020 vastgestelde Groenvisie
heeft geleid tot aanpassingen in de onderhoudsmethodiek. Vanuit gewoonte heeft de aannemer de voor
hen bekende onderhoudsmethodiek van voorgaande jaren toegepast. De aannemer is hierop
aangesproken. In de tweede ronde (eind september) is de uitvoering aangepast.

De gemeente werkt in beperkte mate met een ander type maaizuigcombinatie om de uitgebloeide bollen
in gazons te maaien en ruimen. Ter indicatie: het beheertype 'gras met bollen’ is slechts 0,94% van het
totale areaal beheertypes gras.



Vraag 2
Zo ja, bent u ook op de hoogte van de negatieve effecten ervan voor de biodiversiteit?

Antwoord :

Ja, wU zijn hier van op de hoogte. Echter zijn er ook positieve effecten van deze methode. Met een
maaizuigcomb}natie en/of klepelen en afruimen wordt voorkomen dat de bodem verrijkt en slechts enkele
grassoorten kunnen gaan overheersen. Dit is echter locatie gebonden en maatwerk. In de
uitvoeringbestekken is aangegeven op welke locatie welke maaimethode/ uitvoeringsmethodiek moet
worden toegepast

Vraag 3
Aangezien deze methode indruist tegen het Ridderkerkse groenbeleid, waar biodiversiteit toch een
belangrijk punt is, vernemen wij graag van de wethouder of hij actie gaat ondernemen tegen deze nieuwe
vorm van maaien met afzuigen in één keer

a. En zo ja, welke actie dan?
b. En zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De ambities in de Groenvisie en de op te stellen visie op ecologie hebben gevolgen voor het beheer en
onderhoud van het groen. Eén van de acties vanuit de Groenvisie is het binnen onze organisatie
implementeren van de ambities en de beheer- en onderhoudsmethodieken die bijdragen aan deze
ambities. Dit betekent dat de bij antwoord 1 aangegeven inzet door de gemeente van een
maaizuigcombinatie eveneens heroverwogen wordt

In de startnotitie Msie op ecologie is het waterschap genoemd als één van de participanten. In het kader
van het opstellen van de Visie op ecologie door de gemeente en het Groenbeleidsplan 2022-2027,
waarin het waterschap aangeeft de biodiversiteit en de ecologische verbinding in de polder te willen
verbeteren en monitoren, vindt overleg plaats over aanpassingen van de bestaande beheer- en
onderhoudsmaatregelen.
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