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Achtergrond
Op 10-3-2009 heeft de gemeenteraad besloten over te stappen van niet-chemische naar chemische
onkruidbestrijding op verhardingen (met het middel glyfosaat). Deze overstap moet een jaarlijkse
besparing opleveren van € 10.000,-. Gelijktijdig is besloten deze chemische onkruidbestrijding
zorgvuldig te willen toepassen en dit te borgen door het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer op
verhardingen niveau Brons te halen.
Financiën
De doelstelling is gehaald: In 2009 heeft de onkruidbestrijding € 12.300,- minder gekost dan in 2008.
De kosten voor de invoering van chemische onkruidbestrijding en het behalen van het certificaat zijn
gedekt door subsidie.
Certificering
De doelstelling is gehaald: Het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen is aan de
gemeente uitgereikt op 4 september 2009.
Bijstelling
•
2009 was een relatief droog jaar met weinig onkruidgroei waardoor relatief weinig
bestrijdingsmiddel nodig was. Hiervoor is geen bijstelling nodig. De machines die worden ingezet
detecteren hoeveel onkruid aanwezig is en passen de dosering daarop aan.
•
Langs enkele straten is wel onkruid bestreden met glyfosaat waar dit beter middels
borstelen/branden kan. Deze straten worden in 2010 geborsteld/gebrand.
•
Op enkele straten (klinkerwegen) is in 2009 geen onkruidbestrijding toegepast. In het kader van
verkeersveiligheid (aanwezigheid van mossen/grassen in combinatie met nat weer) zullen deze
wegen in 2010 worden gebrand.
•
In 2009 zijn meerjarige onkruiden, welke niet te bestrijden zijn met glyfosaat, niet bestreden. In
de opdracht 2010 is voor deze onkruiden opgenomen dat ze wel worden bestreden.
•
De organisatie van de onkruidbestrijding vraagt jaarlijks 36 uur extra ambtelijke uren. Deze uren
zijn verwerkt in de urenraming 2010 van de werf.
•
De eisen voor het gebruik van glyfosaat en de certificering zijn sinds 2009 aangepast. Voor
certificaathouders (waaronder gemeente Asten) geldt een overgangsregeling voor het voldoen aan
de nieuwe regels. De procedures worden aangepast zodat we op tijd zullen voldoen aan de nieuwe
regels.
Na bijstelling van de opdracht is de verwachte besparing voor 2010 € 10.000,- ten opzichte van 2008.
Dit voldoet aan de besparingsdoelstelling van de raad.
Toekomst
Naar verwachting wordt gebruik van het middel glyfosaat vanaf 2012 verboden.
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