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Datum:

Van:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr
het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan: 

-

Ondenrverp: Onkru idbestrijding op verhardingen 201 6

Bijlage:

lnleiding
Met deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd
onkruidbestrijding op verhardingen in 2016

over de veranderingen betreffende de

Doel
Er komt een landelijk verbod op het gebruik van alle onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Alle
moties die hiertegen zijn ingediend zijn op 1 december in de Tweede Kamer verworpen.
Deze verandering in de landelijke regelgeving zorgt ervoor dat de gemeente vanaf 2016 op een andere
manier onkruid op verhardingen moet gaan bestrijden.

lnformatie
ln2014 en 2015 is onkruid op verhardingen bestreden met het middel Ecostyle Ultima. Chemische
bestrijding was de goedkoopste manier om onkruid te bestrijden. Door over te gaan op heet water,
aangevuld met borstelen en branden, worden de gewenste beeldkwaliteiten B en C gewaarborgd.
Proeven in zowel Roosendaal als Bergen op Zoom hebben uitgewezen dat deze methode een goed
resultaat geeft en financieel gunstig is. Er is niet gekozen voor een werkmethode met hete lucht. Die
methode heeft als nadeel dat lucht een slechte energiedrager is en dat hete lucht stijgt. Daardoor wordt
minder energie op het onkruid wordt overgedragen dan met heet water, waardoor het minder effect
heeft.

Deze werkmethode is echter duurder dan chemisch bestrijden omdat men veel vaker per jaar het
zelfde stuk verharding moet behandelen om aan de gewenste beeldkwaliteit te voldoen. D¡t betekent
dat er een structurele budgetverhoging van € 200.000,- noodzakelijk is. Voor 2016 worden deze kosten
opgenomen in de Berap. Voor 2017 en verder worden deze kosten structureel opgenomen in de
kadernota.
Saver is de uitvoerende partij voor deze werkzaamheden. ln verband met de aanschaf van nieuw
materieel moet voor l5 december 2015 opdracht gegeven worden voor de nieuwe manier van werken.
Dit heeft te maken met de levertijd van 3 maanden.

Vervolg (procedure)
Voor 2016 worden deze kosten opgenomen in de Berap. Voor 2017 en verder worden deze kosten
structureel opgenomen in de kadernota.
ln het voorjaar van 2016 zal uitgebreid worden gecommuniceerd over de nieuwe werkmethode.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De der voor openbaar ruimte,

Saskia Schenk-Dekkers


