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Geachte raadsleden, 

 
 
INLEIDING 
Door de fractie van Stem-Lokaal zijn op 24 juni 2017 onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het 
college van B&W over het onderhoud van het openbaar groen. Met deze raadsinformatiebrief geven 
wij antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van Stem-Lokaal heeft de volgende vragen voor de Wethouder: 

 
1. Wordt er wel adequaat groen onderhoud gedaan? 
2. Waarom worden hoge onkruid gewassen niet gewoon gemaaid? 
3. Waarom worden schadelijke gewassen zoals berenklauw en ambrosia niet verwijderd? 
4. Wordt er wel het nodige onderhoud aan bomen gepleegd, anders, dan na klachten van 

bewoners? 
 
Beantwoording 
Vraag 1: Wordt er wel adequaat groen onderhoud gedaan? 
 
Antwoord:  
Het onderhoud van openbaar groen voeren wij zo goed mogelijk uit binnen de kaders van door de 
gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveaus en budgetten. Daarnaast leveren wij waar mogelijk 
maatwerk op verzoek van bewoners. 
Er is een grootschalig onderhoudsbestek voor schoffelen, straatreiniging, hagen knippen, maaien en 
slootonderhoud dat voor Poortugaal en Rhoon door twee verschillende aannemers wordt uitgevoerd. 
Hierop houden we toezicht door wekelijkse controles, een maandelijkse schouw en direct contact met 
de aannemer. De eigen dienst onderhoudt zogenoemde hot spots. Klachten van inwoners worden 
indien mogelijk binnen vijf dagen afgehandeld. 
 
 



  
  

 
 
 
  

  

 
 

 

 
 
Vraag 2: Waarom worden hoge onkruid gewassen niet gewoon gemaaid? 
 
Antwoord: We zijn ons ervan bewust dat smaken verschillen, ook als het gaat om maaibeheer. Maaien 
van onkruidranden leidt steevast tot klachten van omwonenden die het jammer vinden voor de 
bloemen, de vogels en andere dieren. Anderen houden juist van een strak geschoren gazon. 
Albrandswaard kent een verschillend maairegime voor verschillende plekken, variërend van kort gras 
in het park tot ruw gras (met bloemen en kruiden) langs slootranden en de rand van de bebouwde 
kom. Dit laatste past bij een landelijke gemeente en geeft een natuurlijker overgang tussen dorp en 
buitengebied. Aanvankelijk was dit een bezuinigingsmaatregel. Inmiddels zien we vooral de voordelen 
voor plant en dier, voor de biodiversiteit en dus ook voor het leefklimaat van mensen. Langs 
slootkanten en aan de rand van de bebouwde kom wordt twee maal per jaar gemaaid. Deze 
frequentie is optimaal voor het vergroten van de soortenrijkdom van flora en fauna, en verhoogt dus 
de natuurwaarde van het openbaar groen. 
 
Vraag 3: Waarom worden schadelijke gewassen zoals berenklauw en ambrosia niet verwijderd? 
 
Antwoord: Wij bestrijden gewassen op een manier die past bij de schade die ze (kunnen) toebrengen 
aan de natuur en aan de gezondheid. Daarbij volgen we landelijke en Europese richtlijnen. 
 
Reuzenberenklauw 
Het beleid omtrent de reuzenberenklauw is onlangs gewijzigd. Tot voor kort werd deze alleen 
verwijderd van plekken waar hij een direct gevaar opleverde, bijvoorbeeld in de buurt van 
speelplekken. De reuzebereklauw is per 2 augustus 2017 toegevoegd aan de Europese lijst van 
zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten. Overheden en grondeigenaren zijn vanaf deze datum 
verplicht de reuzenbereklauw te bestrijden. Op dit moment wordt een strategie opgesteld hoe hier het 
beste invulling aan kan worden gegeven. 
 
Ambrosia 
Het is al langer bekend dat Ambrosia schadelijk is voor de volksgezondheid. Daarom treden wij hier 
actief tegen op. Voor zover bekend is er op dit moment geen ambrosia aanwezig in Albrandswaard. 
Onze eigen medewerkers zijn hier alert op, en op meldingen wordt direct gereageerd. Indien deze 
plant wordt aangetroffen, wordt deze verwijderd.  
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Vraag 4: Wordt er wel het nodige onderhoud aan bomen gepleegd, anders, dan na klachten van 
bewoners? 
 
Antwoord: Wij vinden het belangrijk dat Albrandswaard een groene gemeente is en een goed 
bomenbestand hoort daarbij. Daarom zorgen wij goed voor onze bomen: ze worden waar nodig 
verzorgd, gesnoeid en vervangen. 
Vanuit het principe van strategisch boombeheer wordt ieder jaar een derde van het bomenbestand 
onderworpen aan een veiligheidscontrole. Indien maatregelen nodig zijn, worden deze doorgaans 
hetzelfde jaar nog uitgevoerd. Bomen met een verhoogd risico worden jaarlijks gecontroleerd. Er 
wordt ieder jaar gesnoeid en dode bomen worden vervangen. Op deze manier dragen we zorg voor 
een veilig en gezond bomenbestand. 
Naast dit gebruikelijke onderhoud hebben we een Bomenvervangingsplan. Dit schrijft voor hoe op een 
aantal plaatsen in Albrandswaard grotere groepen bomen worden vervangen. Het gaat hier om bomen 
die het einde van hun levensduur naderen, die het niet goed doen op de plek waar ze staan of om 
bomen die een ongelukkige keuze zijn geweest voor de plek waar ze ooit zijn geplant.  
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


