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Straatreinigingsbeleid  
 

De kwaliteit van de openbare ruimte raakt ons allemaal. Wanneer je buiten komt of naar buiten 

kijkt is het prettig wanneer het straatbeeld er schoon en verzorgd uitziet en je niet wordt 

geconfronteerd met zaken als zwerfvuil en onkruid. De gemeente kijkt ook op deze manier naar de 

openbare ruimte. In Bloemendaal zijn afspraken gemaakt over hoe schoon en hoe netjes de wegen 

moeten zijn. Zo is afgesproken hoeveel zwerfvuil er mag liggen en hoeveel onkruid er mag staan. 

Dit noemen we ‘beeldkwaliteit’. Dit straatreinigingsbeleid is het middel om de vastgestelde 

beeldkwaliteit te behalen. 
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Samenvatting 

Doelstelling straatreinigingsbeleid 

Bloemendaal vindt het belangrijk om een schone gemeente te zijn met een goed onderhouden 

openbare ruimte. Het straatreinigingsbeleid beschrijft hoe we de vastgestelde beeldkwaliteit en 

gewenste dienstverlening willen behalen. In Bloemendaal zijn afspraken gemaakt over hoe schoon 

en hoe netjes de wegen moeten zijn. Zo is afgesproken hoeveel zwerfvuil er mag liggen en hoeveel 

onkruid er mag staan. Dit noemen we ‘beeldkwaliteit’. De openbare ruimte wordt op beeldkwaliteit 

‘basis’ gehouden. De beeldkwaliteit is het kwaliteitsniveau voor het beheer van de openbare 

ruimte. De niveaus zijn ingedeeld in beeldkwaliteit ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’. Dit 

straatreinigingsbeleid is het middel om de vastgestelde beeldkwaliteit te behalen. 

Straatreinigingsbeleid 

Honden- en paardenpoep 

Het huidige hondenpoepbeleid bestaat uit twee delen; een beleid geldig in Bennebroek en een 

beleid geldig in de overige kernen. Deze twee bestaande beleidsvormen zijn samen geëvalueerd. 

De weggebruiker ondervindt ergernis aan de aanwezigheid van hondenpoep en paardenmest. 

Om het beleid verder te verfijnen en daarmee de ergernis te verminderen wordt het volgende 

voorgesteld: 

Het huidige beleid wordt, conform het coalitieakkoord voortgezet. De uitbreiding van het aantal 

automaten waar hondenpoepzakjes worden verstrekt vindt alleen plaats als het budget toereikend 

is en als de locatie daarvoor geschikt is. Het verbod op het betreden van bij de gemeente in 

onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken (artikel 2.45 

APV) wordt afgeschaft om de opruimplicht in die gebieden mogelijk te maken. Parken, 

wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken aangewezen als plaatsen waar de 

opruimplicht geldt. Goed onderhoud aan ruiterpaden en waar mogelijk uitbreiding draagt bij aan 

een schone openbare ruimte. De opruimplicht voor paardenmest wordt afgeschaft, omdat 

afstappen, opruimen en weer opstappen onveilig is en de regel moeilijk handhaafbaar is. De 

aanbevelingen worden verwerkt in de APV.  

 

Zwerfafval 

Omdat met het huidige beleid de doelstelling wordt gehaald wordt voorgesteld dit te continueren. 

De beeldkwaliteit wordt op het niveau ‘basis’ gehouden door prullenbakken te legen en zwerfafval 
op te ruimen waar dat nodig is. Prullenbakken worden geplaatst op plekken waar dat een bijdrage 

levert aan de beeldkwaliteit. Uit dienstverleningsoogpunt worden prullenbakken geplaatst bij 

bekende picknickplekken en winkelcentra. Er is een aantal plekken in de gemeente waar zwerfafval 

een probleem vormt, zoals hangplekken en snoeproutes (routes van school naar supermarkt). Hier 

wordt extra aandacht aan besteed. Particuliere opruiminitiatieven worden gefaciliteerd. Er wordt 

gecommuniceerd over zwerfafval om zelf opruimen te bevorderen (vuurwerk opruimen). Er is een 

gecoördineerdere aanpak van hangjeugd op hangplekken. Het opruimen van zwerfafval maakt hier 

onderdeel van uit. 

 

Onkruidbestrijding op verhardingen  

Er wordt onkruid bestreden zonder gif. De gemeente past waar mogelijk preventieve maatregelen 

toe. Het gaat hier om machinaal vegen en een andere inrichting van de openbare ruimte, de plaats 

van paaltjes en wegmeubilair zo min mogelijk in de verhardingen. Uit proeven blijkt dat een 

combinatie van hete lucht gecombineerd met handwerk, borstelen en vegen de meest effectieve 

bestrijdingswijze is. Dit wordt in 2015 toegepast. Door een ander maaibeleid en door de inzet van 

een andere bestrijdingsmethode zal het halen van de vastgestelde kwaliteit ‘basis’ moeilijk worden. 
Er moet rekening worden gehouden met een ‘groener’ straatbeeld. 

 

Veegbeleid 
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De beeldkwaliteit is vastgesteld op het niveau ‘basis’. In de ‘bladtijd’ wordt één niveau lager 

geaccepteerd. De bladtijd duurt van half oktober tot en met half januari. In de uitvoering wordt 

rekening gehouden met een diversiteit aan factoren die de beeldkwaliteit bepalen, zoals de 

verschillende momenten dat bloesem, zaden, vruchten en/of blad vallen. Vanuit 

dienstverleningsoogpunt wordt ervoor gezorgd dat er t.b.v. een aantal evenementen wordt 

geveegd. De proef met de bladkorven wordt niet gecontinueerd. Er zijn alternatieven om blad aan 

te bieden. In de uitvoering wordt vegen een onderdeel van de onkruidbestrijding. 

 

Middelen  

De beschikbare middelen zijn onvoldoende toereikend om de vastgestelde beeldkwaliteit te 

behalen. De nieuwe wijze van onkruidbestrijding kost meer geld. Daarom wordt voorgesteld het 

verschil tussen de beschikbare middelen en de verwachte kosten à € 105.624 bij voorjaarsnota bij 
te ramen. 

 

Uitvoering  

De straatreiniging heeft veel raakvlakken met andere uitvoeringstaken, zoals groenvoorzieningen. 

Door de middelen flexibel en integraal in te zetten, is de inzet van de uitvoering efficiënt en 

effectief. De buitendienst voert de uitvoeringsregie. 

 

Voorstel 

1. het “Straatreinigingsbeleid 2015” vast te stellen; 
2. en ten behoeve van de uitvoering: 

a. De opruimplicht voor paardenmest af te schaffen en te verwerken in de APV; 

b. Het verbod op het betreden van bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, 

wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken (artikel 2.45) af te 

schaffen; 

c. Voornemens te zijn om conform artikel 2.58 lid 1c, bij de gemeente in 

onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of 

grasperken aan te wijzen als plaatsen waar de opruimplicht geldt; 

d. De proef met de bladkorven niet voort te zetten; 

e. De gemeentelijke vrachtauto niet te vervangen en de vrijkomende structurele 

lasten toe te rekenen aan groenvoorziening, reiniging en begraafplaats; 

f. met de uitvoering van de straatreiniging in januari 2015 te starten; 

3. de uitvoering van het straatreinigingsbeleid te monitoren en jaarlijks te rapporteren 

aan het college. 
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1 Leeswijzer 

Het huidige beleid van de vier onderdelen van het straatreinigingsbeleid worden beschreven.  

1. Honden- en paardenpoepbeleid; 

2. zwerfafvalbeleid; 

3. beleid onkruidbestrijding op verhardingen; 

4. veegbeleid. 

 

Eerst wordt de opdracht en het doel daarvan beschreven. Vervolgens wordt de beeldkwaliteit in 

relatie tot het straatreinigingsbeleid beschreven. Vervolgens wordt per onderwerp het huidige 

beleid beschreven met daarbij: welke effecten dit beleid heeft, waar veranderingen in beleid 

wenselijk zijn en wat die veranderingen kosten. Per onderdeel wordt een conclusie met 

aanbevelingen gegeven. De conclusies en aanbevelingen van alle onderdelen samen vormen het 

straatreinigingsbeleid. 

2 Inleiding 

Dit straatreinigingsbeleid is het middel om de vastgestelde beeldkwaliteit te behalen. De 

gemeenteraad heeft voor de hele gemeente de beeldkwaliteit vastgesteld op het niveau ‘basis’. Het 
bestaande beleid is niet afgestemd op de praktijk. Het bestaande beleid op het gebied van 

zwerfafval, onkruidbestrijding en het veegplan, beschrijft een starre schoonmaakmethode die niet 

afgestemd is op de grillige praktijk die mede wordt bepaald door onvoorspelbare natuurlijke 

factoren. Omdat we vanaf 2015 gifloos onkruid bestrijden is er behoefte aan een eenduidig beleid 

voor de gehele gemeente over onkruid op verhardingen maar ook voor straatvegen, honden- en 

paardenpoep en zwerfafval. 

 

Probleemstelling 

Het huidige beleid is niet volledig afgestemd op de praktijk. Daarnaast wordt vanaf 2015 onkruid 

gifloos bestreden. Dit vergt een andere manier van uitvoeren.  

 

Doelstelling 

Bloemendaal vindt het belangrijk om een schone gemeente te zijn met een goed onderhouden 

openbare ruimte. Het straatreinigingsbeleid beschrijft hoe we de vastgestelde beeldkwaliteit en het 

gewenste dienstverleningsniveau behalen. De doelstelling is om te komen tot een integraal 

straatreinigingsbeleid afgestemd op de praktijk.  

3 Beeldkwaliteit 

 

Het is prettig wanneer het straatbeeld er schoon en verzorgd uitziet en je niet wordt 

geconfronteerd met zaken als zwerfvuil en onkruid. Deze ‘kijk op de omgeving’ is ook voor de 

gemeente bepalend voor het onderhoud van de openbare ruimte. 

 

Vastgestelde beeldkwaliteit 

De raad heeft voor de hele gemeente de beeldkwaliteit voor de openbare ruimte vastgesteld op 

‘basis’ voor groen, straatmeubilair en verzorging. Bewoners hebben bijgedragen tot het vaststellen 

van de beeldkwaliteit.  

 

Wat is beeldkwaliteit ‘basis’? 

Het begrip kwaliteit bestaat uit twee kenmerken die door beheer beïnvloed kunnen worden: 

 Technische staat: technische staat van verhardingen, groen, straatmeubilair, enz. De 

technische staat wordt beïnvloed door de kwaliteit en technisch onderhoud; 

 Verzorging: schoonheid en netheid. Dit wordt bepaald door het opruimmoment.  
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Daarnaast wordt kwaliteit bepaald door aspecten zoals veiligheid, functionaliteit, representativiteit, 

enzovoort. 

 

De beeldkwaliteit ‘basis’ kenmerkt een eenduidige, uniforme kwaliteit. Onderhoud op dit niveau 

geeft een voor velen acceptabel beeld. Bij een lagere beeldkwaliteit bestaan er risico’s van 
kapitaalvernietiging (onkruid kan verzakkingen van bestrating veroorzaken), is er kans op 

schadeclaims en wordt de beleving van de openbare ruimte als minder schoon ervaren. Bij het 

niveau ‘basis’ wordt uitgegaan van een minimale kwaliteit waarbij er geen concessies worden 

gedaan aan de veiligheid. 

 

Waar staan we nu? 

De beeldkwaliteit in de gemeente wordt jaarlijks gemeten en ligt momenteel op het niveau ‘basis’ 
(‘Evaluatie beeldkwaliteit2014005666’). 
 

Financiële aspecten 

De budgetten zijn afgestemd op de beeldkwaliteit. Nieuw is de opdracht om gifloos onkruid te 

bestrijden. De financiële consequenties hiervan worden verderop in dit beleid benoemd. 

 

Conclusie en aanbevelingen beeldkwaliteit 

De inspanningen om de vastgestelde beeldkwaliteit te behalen worden in het beleid benoemd en de 

wijzigingen worden voorgesteld. Het beleid ten aanzien van zwerfafval, honden en paardenpoep 

wordt geëvalueerd en er worden wijzigingen voorgesteld. 

Dienstverlening en veiligheid 

Naast de beeldkwaliteit zijn er andere factoren die van belang zijn: dienstverlening en veiligheid. 

Deze factoren vergen een andere aanpak. De dienstverleningsaspecten hebben als doel de 

klantgerichtheid te behouden en/of vergroten. Bij een beeldkwaliteit ‘basis’ wordt een voldoende 
hoog veiligheidsniveau behaald. 

 

Waar staat je gemeente? 

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de dienstverlening van de gemeente door onze 

inwoners als positief wordt beoordeeld. In het (tweejaarlijkse) onderzoek ‘Waar staat je 
gemeente?’ scoort Bloemendaal een 7,0 op een schaal van 1 tot 10 op het punt ‘onderhoudsniveau 

van de openbare ruimte’ (gemeenten scoren gemiddeld een 6,8). Dit is het onderhoudsniveau zoals 

het door de burger wordt ervaren. 

 

Dienstverlening 

De teams van Gemeentewerken en in het bijzonder de buitendienst geven gevolg aan het 

merendeel van meldingen over de verstoring van de beeldkwaliteit van de buitenruimte. Hiermee 

hebben zij grote invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Over de dienstverlening binnen de 

straatreiniging zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Binnen de vastgestelde termijn reageren op meldingen en dit terug koppelen aan de melder; 

 De afgesproken doelstellingen behalen en over afwijkingen communiceren; 

 De gemeente plaatst in de herfst op verzoek bladkorven in straten waar gemeentelijke bomen 

staan; 

 De gemeente verstrekt op plaatsen waar veel honden worden uitgelaten gratis 

hondenpoepzakjes aan inwoners via automaten; 

 De gemeente stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven voor het opruimen van zwerfafval; 

 De gemeente plaatst op verzoek extra prullenbakken 

 

Verkeersveiligheid 

Bij de straatreiniging wordt in de herfstperiode de beeldkwaliteit ‘laag’ geaccepteerd. Voor de 

beeldkwaliteit ‘laag’ geldt dat onveiligheid met enige regelmaat kan voorkomen. Door gevallen 
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bladeren wordt afwatering belemmerd en ontstaan plassen en door natte bladeren kan het glad 

worden. Hierop kan niet altijd direct actie worden ondernomen hoewel dat wel het streven is. 

 

Conclusie en aanbevelingen dienstverlening en veiligheid 

Er is een balans tussen de beeldkwaliteit, de middelen, de dienstverlening en veiligheid. De norm 

voor dienstverlening binnen het straatreinigingsbeleid is: behouden van het huidige niveau en 

verbeteren waar het kan.  

Bij de beeldkwaliteit ‘basis’ worden geen concessies gedaan aan de verkeersveiligheid. Alleen in de 

herfst moet rekening worden gehouden met een wat lager verkeersveiligheidsniveau.  
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4 Straatreinigingsbeleid 

De straatreinigingstaak in Bloemendaal bestaat uit het voorkomen en opruimen van hondenpoep 

en paardenmest op straat, het voorkomen en opruimen van zwerfafval, het voorkomen en 

bestrijden van onkruid op verhardingen en het schoonhouden van straten van natuurlijk vuil, zoals 

bladafval. 

 

In de onderstaande tabel zijn de kerngegevens aangegeven per onderwerp:  

Onderwerp Waar staan 

we? 

Probleem Doelstelling 

Hondenpoep Basis + Ergernis door inwoners 

Verschil in uitvoering in Bennebroek 

en Bloemendaal 

Beeldkwaliteit basis behouden  

Huidige dienstverleningsniveau 

behouden 

Paarden- 

mest 

Basis + Ergernis door inwoners Beeldkwaliteit ‘basis’ behouden 

Zwerfafval Hoog Ergernis door inwoners 

Soms probleem op hangplekken en op 

routes van school naar winkels 

(snoeproutes) 

Beeldkwaliteit ‘basis’ behouden 

Onkruid- 

bestrijding 

Basis Andere manier van onkruid 

bestrijden. 

Beeldkwaliteit ‘basis’ gifloos 

behouden 

Vegen en 

blazen 

Basis Beeldkwaliteit basis behouden samen 

met gifloos onkruid bestrijden 

Beeldkwaliteit ‘basis’ gifloos 

behouden 

4.1 Hondenpoep 

In de huidige uitvoeringspraktijk wordt hondenpoepbeleid in Bennebroek en Bloemendaal hetzelfde 

uitgevoerd. Op papier bestaan er echter nog verschillend beleid. Deze zijn geëvalueerd. De 

belangrijkste resultaten uit deze evaluatie worden nu overgenomen in een integraal 

straatreinigingsbeleid. Specifieke maatregelen die nu het dienstverleningsniveau bepalen zijn: 

 Binnen de vastgestelde termijn reageren op meldingen; 

 Gratis verstrekken van hondenpoepzakjes op bekende uitlaatplaatsen; 

 Het plaatsen van prullenbakken bestemd voor hondenpoep op bekende uitlaatplaatsen. 

Het aantal meldingen over hondenpoep is gering (ca. 15 per jaar). De ergernis hierover is in het 

algemeen wel groot. In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt gesteld dat de gemeente 

hondenpoepzakjes blijft distribueren.  

 

Om het beleid verder te verfijnen en daarmee de ergernis te verminderen wordt een aantal 

verbeteringen voorgesteld:  

 

Opruimplicht in bermen en gazons  

Uit oogpunt van gezondheid en hygiëne en vermindering van de ergernis is het wenselijk dat de 

opruimplicht voor hondenpoep wordt uitgebreid naar gazons, plantsoenen en bermen. In de 

huidige APV beperkt de opruimplicht zich tot:  

 Gedeeltes van wegen die (mede) bestemd zijn voor voetgangers of fietsers. 

 Kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides.  

 op andere door het college aangewezen plaatsen.  

 

Het is volgens de APV verboden om parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of 

grasperken te betreden die bij de gemeente in onderhoud zijn. Vanwege dit verbod kan de 

opruimplicht daar niet uitgevoerd worden. Het is daarom wenselijk dit verbod af te schaffen en dit 

artikel uit de APV te verwijderen. Door het afschaffen van dit verbod kan de opruimplicht ook op 

deze plekken daadwerkelijk worden uitgevoerd.  
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Voorstel opruimplicht: 

- het verbod op het betreden van bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, 

wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken (artikel 2.45 APV) wordt 

afgeschaft; 

- conform artikel 2.58 lid 1c, worden bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, 

wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken aangewezen als plaatsen waar 

de opruimplicht geldt. 

 

Communicatie  

Er wordt vanuit de gemeente weinig gecommuniceerd over hondenpoep. Hier ligt een kans. Door 

de hondenbezitter aan te spreken op zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone 

woonomgeving, is het mogelijk om de norm te beïnvloeden, waarbij het opruimen van hondenpoep 

vanzelfsprekend is.  

 

Verstrekken hondenpoepzakjes 

Op verschillende plaatsen in de gemeente worden nu hondenpoepzakjes verstrekt via een 

automaat. Door gratis hondenpoepzakjes te verstrekken wordt het gewenste gedrag gestimuleerd.  

 

Voorstel hondenpoep: 

Het huidige beleid, conform het coalitieakkoord voort zetten. Wij blijven terughoudend bij het 

uitbreiden van het aantal automaten. Uitbreiding van het aantal vindt als het budget toereikend is 

en als de locatie daarvoor geschikt is.  

 

 

 
Hondenpoepzakjesautomaat in Bloemendaal 

 

4.2 Paardenmest 

Over paardenmest komen slechts enkele meldingen per jaar binnen. De ergernis hierover is echter 

groot. Vooral fietsers ondervinden overlast. Er is ook een opruimplicht voor paardenmest. Met 

ruiters en manegehouders is er gesproken over de overlast en opruimplicht. De opruimplicht is in 

praktijk niet werkbaar. Het is voor een ruiter gevaarlijk om tijdens een rit af te stijgen en 

tegelijkertijd het paard in bedwang te houden en de mest met de laarzen de berm in te schuiven. 

Managehouders dringen bij hun ruiters aan om binnen 24 uur de mest op te ruimen (als het paard 

op stal staat).  
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Voorstel paardenmest: 

Schaf de opruimplicht voor ruiters af.  

 

Als ruiters alleen gebruik maken van het ruiterpaardennet, wordt de overlast van paardenmest 

beperkt. Mede daarom worden ruiterpaden onderhouden en wordt overhangend groen op tijd 

gesnoeid. Met dit beleid wordt de beeldkwaliteit behaald en het wordt daarom voortgezet.  

 

 
Campagne van de KHNS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).  

Poster bedoeld voor manegehouders. 

 
De KNHS onderkent het paardenmestprobleem en vraagt manegehouders en paardenbezitters mee 

te werken aan de oplossing van het probleem.  

4.3 Zwerfafval 

De beeldkwaliteit wordt op het niveau ‘basis’ gehouden door prullenbakken te legen en zwerfafval 
op te ruimen waar dat nodig is. Prullenbakken worden geplaatst op plekken waar dat een bijdrage 

levert aan de beeldkwaliteit. 

 

Er is een aantal plekken in de gemeente waar zwerfafval een probleem vormt, zoals hangplekken 

en snoeproutes (routes van school naar supermarkt). Hier wordt extra aandacht aan besteed. 

Particuliere opruiminitiatieven worden gefaciliteerd. Er wordt gecommuniceerd over zwerfafval om 

zelf opruimen te bevorderen (vuurwerk opruimen). Er is een gecoördineerde aanpak van 

hangjeugd op hangplekken. Het opruimen van zwerfafval maakt hier onderdeel van uit. 
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Specifieke maatregelen die het huidige dienstverleningsniveau bepalen zijn: 

 Binnen de vastgestelde termijn reageren op meldingen; 

 De gemeente plaatst extra prullenbakken: 

o In winkelstraten; 

o Op bekende hangplekken. 

 

 
Kwaliteitsbeeld zwerfafval. Kwaliteit ‘Basis’ = B. (bron: CROW) 
 

In praktijk blijkt dat de beeldkwaliteit meestal op het niveau ‘hoog’ ligt. Dat de kwaliteit ‘hoog’ 
wordt bereikt is niet alleen een resultaat van de gemeentelijke inzet maar kan ook een effect zijn 

van een andere normhandhaving van de gebruiker van de openbare ruimte. Prullenbakken zijn een 

ondersteunend hulpmiddel. Per situatie wordt op een praktische manier afgewogen of een 

prullenbak bijdraagt aan de dienstverlening en/of het behalen van de afgesproken beeldkwaliteit. 

Het model van de prullenbak is uniform van uitvoering en kleur (donkergroen) en waar nodig wordt 

dit afgestemd op de situatie (met/zonder deksel, formaat, inwerpbak, asbak, winkelstraat, 

vandalisme bestendig, hondenpoep). De gemeente ondersteunt initiatieven om de openbare ruimte 

schoon te maken door opruimmiddelen te verstrekken en het ingezamelde zwerfafval op te halen. 

Hierbij gaat het om individuele of groepsinitiatieven van inwoners en/of betrokkenen die incidenteel 

of structureel een gedeelte van de openbare ruimte schoonhouden. 

 

Voorstel zwerfafval: 

Omdat met het huidige beleid de doelstelling wordt gehaald wordt voorgesteld dit te continueren. 
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‘standaard model prullenbak’ 

 

4.4 Onkruidbestrijding op verhardingen 

In het coalitieakkoord 2014-2018 is besloten om vanaf 2015 onkruid gifloos te gaan bestrijden. 

Gifloos betekent dat er geen Round-up of andere bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Vanaf 

november 2015 wordt het gebruik van Round –up wettelijk verboden. De gemeente Bloemendaal 

gebruikt sinds januari 2015 geen gif meer bij de bestrijding van onkruid en zal dit de komende 

jaren continueren. 

 

Onkruid bestrijden zonder gif kost meer geld. Preventie van onkruidgroei, door machinaal vegen, is 

een effectief middel. Onkruiden die dan nog op de verhardingen groeien moeten worden 

verwijderd. Dit wordt gedaan door middel van branden of hete lucht, door borstelen en door 

handmatig te verwijderen. Hiervoor worden extra middelen ter beschikking gesteld die op termijn 

(vanaf 2017) bijna volledig worden gedekt door het bedrag dat dan vrijkomt door minder uit te 

geven aan bladblazen en straatvegen. Een ander maaibeleid (zoals in het coalitieakkoord is 

aangegeven) kan ook extra onkruid op verhardingen veroorzaken. Er wordt gemaaid nadat de 

zaadvorming heeft plaatsgevonden en dit veroorzaakt meer verspreiding van onkruidzaden. Een 

gevolg hiervan is dat minder inzet bij het vegen, meer inzet vergt bij het onkruid bestrijden en vice 

versa.  

 

Specifieke maatregelen die het huidige dienstverleningsniveau bepalen zijn: 

 Binnen de vastgestelde termijn reageren.. 

 

Overwegingen gifloze onkruidbestrijding op verhardingen 

Preventie 

De openbare ruimte is ingericht met het idee dat de bestrijding van onkruid plaatsvindt met een 

bestrijdingsmiddel. Er staan bijvoorbeeld veel paaltjes in bestrating. Bij het ontwerp en bij de 

aanleg van nieuwe verhardingen is het belangrijk rekening te houden met onkruidwerende of –
beperkende mogelijkheden. Door preventieve maatregelen wordt het toekomstig beheer minder 

intensief zijn. De meest effectieve methode om onkruid te bestrijden is het voorkomen van 

onkruidengroei door de zaden op te vegen.   

 

Methoden 

De andere methoden dan bestrijding met gif zijn: branden, borstelen, hete lucht, stomen of 

schuimen. De kosten van het meest effectieve alternatief (heet water/hete lucht) zijn hoog. Deze 
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methode is niet zo effectief als bestrijding met een bestrijdingsmiddel. In de zomer van 2014 zijn 

door Meerlanden diverse proeven gedaan met verschillende methoden. Uit ervaringen en uit 

andere onderzoeken blijkt dat de methode met heet water en/of hete lucht gedeeltelijk werkbaar 

is. Handmatig nawerk met borstels en maaiers is dan nog noodzakelijk. Waar veel onkruid is 

verwijderd, moet ook meer worden geveegd. De voor Bloemendaal meest effectieve combinatie 

van methoden zal worden ingezet. Dat betekent: vegen, branden en/of hete lucht, borstelen, 

handmatig borstelen en maaien. Het effect is dat er een ‘groener’ straatbeeld ontstaat. 
 

Vegen en onkruidbestrijding  

Onkruidbestrijding is steeds meer een combinatie van vegen en bestrijden. Vegen voorkomt 

onkruidvorming (de zaden worden opgeveegd) en verwijdert aanwezig onkruid. Er moet gericht 

worden geveegd. Gericht veegbeheer van de wil zeggen: acht tot elf keer per jaar vegen. In de 

herfstperiode wordt gemiddeld twee keer geveegd. Deze veegrondes dragen niet bij aan de 

onkruidbestrijding. Ervaringsdeskundigen adviseren, buiten de herfst, tot elf keer per jaar te 

vegen. Tijdens het vegen wordt met de extra onkruidborstel op de veegmachine onkruid op 

trottoirranden verwijderd. Een negatief aspect hiervan is dat de levensduur van verhardingen 

vermindert door borstelen. Vooral betonnen elementen verharding is onderhevig aan slijtage. 

 

Maaibeleid en onkruidbestrijding 

Het maaien van gazons en bermen voorkomt zaadvorming bij de grassen. Zo wordt verspreiding 

van zaden tegengegaan en daarmee onkruidgroei voorkomen. Bij het nieuwe maaibeleid waarbij 

zaden kans krijgen zich te ontwikkelen, zal het meer inspanning kosten om de groei van onkruiden 

op verhardingen te voorkomen en te bestrijden. Door gifloos plantsoenonderhoud wordt het 

moeilijker om met dezelfde middelen de vastgestelde beeldkwaliteit te halen in de plantsoenen.  

 

Monitoren 

Door de beeldkwaliteit regelmatig te meten kan het verloop daarvan worden gevolgd. Er kan tijdig 

worden ingegrepen en bijgestuurd. Het vastleggen van de gegevens in een monitor tezamen met 

de opgedane werkervaring leiden tot een beter inzicht en zo wordt de bestrijding steeds 

effectiever. 

 

Voorstel monitoring: 

In 2015 maandelijks monitoren. De kosten bedragen ongeveer € 8.000. 

 

Mos 

Vermoedelijk is er door minder gifgebruik de afgelopen jaren meer mosgroei ontstaan. Mos groeit 

op donkere en vochtige plekken. Die plekken zijn er talrijk in de gemeente, vooral onder bomen. 

De bestrijding van mos kost elk jaar meer tijd. Mos is geen criterium bij het bepalen van de 

beeldkwaliteit. Mos is een verschijnsel waar veel meldingen over binnenkomen. Mos veroorzaakt 

gladheid voor voetgangers. De bestrijding van mos wordt nu ad-hoc uitgevoerd, de omvang van 

het probleem wordt langzaam maar zeker groter. De extra kosten voor de bestrijding van mos zijn 

meegenomen binnen het onkruidbestrijdingsplan. 

 

Voorstel mos: 

Mos wordt besteden.  
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Kwaliteitsbeeld onkruid op verhardingen. Kwaliteit ‘Basis’ = B. (bron: CROW) 
 

Uitvoering onkruidbestrijding 

Voor de uitvoering van gifloze onkruidbestrijding wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. 
De bedoeling is dat het extra benodigde geld wordt gehaald uit de besparing op vegen en 

bladblazen. Omdat vegen en bladblazen een belangrijk onderdeel is binnen de onkruidbestrijding 

zal de vastgestelde beeldkwaliteit dan niet worden behaald. Gifloze onkruidbestrijding start vanaf 

2015. Om de uitvoerenden (buitendienst Gemeentewerken, Meerlanden en onderaannemers) de 

mogelijkheid te geven zich te kunnen voorbereiden, wordt uitgegaan van een bestrijding met hete 

lucht en/of heet water. Door de budgetten van vegen en onkruidbestrijding samen te voegen krijgt 

de buitendienst de vrijheid om bij de uitvoering de taken zo effectief mogelijk in te delen. Dit 

betekent dat er vanaf het begin van 2015 (bij de start van het vegen) op een andere manier wordt 

gewerkt. De uitvoering wordt nauwkeurig gemonitord om zo nodig bij te kunnen sturen. Omdat de 

effecten van de hernieuwde bestrijding nog niet bekends zijn wordt 2015 beschouwd als jaar 

waarin ervaringen worden opgedaan. De uitvoering wordt nader toegelicht bij het straatvegen. 

 

Middelen 

De huidige beeldkwaliteit kan niet worden gehandhaafd met de ter beschikking gestelde middelen. 

De middelen bestaan uit budgetten, medewerkers en materieel. Omdat onkruidbestrijding en 

vegen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zijn de budgetten hiervan samengevoegd. Dit 

betekent per saldo dat vanaf 2017 met dezelfde middelen als nu gifloos onkruid wordt bestreden. 

Binnen de taakvelden vegen en onkruidbestrijding is daarom gezocht naar besparingen en 

effectievere inzet van middelen. Deze worden gedeeltelijk gevonden door onkruidbestrijding en 

vegen geïntegreerd uit te voeren. De middelen worden meer ingezet voor het behalen van de 

beeldkwaliteit en minder voor dienstverlening. In het veegbeleid zijn de middelen van 

onkruidbestrijding en vegen tezamen aangegeven. 

 

Voorstel onkruidbestrijding:  

Bij de aanleg van wegen past de gemeente, waar mogelijk, preventieve maatregelen toe om 

onkruid te voorkomen. Het gaat hier om gericht vegen, een andere inrichting van de weg, de 

plaats van obstakels zo min mogelijk in de verhardingen, enzovoort. Er wordt onkruid bestreden. 

Door middel van een combinatie van vegen, branden en/of hete lucht, borstelen, handmatig 

borstelen en maaien wordt de beeldkwaliteit behaald.  
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4.5 Straatvegen 

Bij straatvegen gaat het om het opruimen van natuurlijk natuurlijk vuil uit de openbare ruimte. 

Onder natuurlijk vuil wordt verstaan: alle resten van bomen en planten die in de openbare ruimte 

terecht komen tezamen met veegvuil en incidenteel zwerfvuil. In praktijk worden 

veegwerkzaamheden uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit (vegen waar het nodig is). De tijd 

waarin bloesem of blad valt, verschilt van jaar tot jaar. Ook komt het voor dat net na het 

beëindigen van een volledige veegronde, als gevolg van een storm, wegen direct weer worden 

vervuild met blad, takjes en zaden. Het vegen van de wegen bestaat uit diverse onderdelen die 

ieder karakteristiek zijn voor de tijd van het jaar (onkruid, bloesem, vruchten, blad, storm). Een 

geveegde straat zal minder snel vervuilen en onkruid krijgt hier minder kans om in de goten te 

groeien. Het huidige beleid kan als volgt worden omschreven. 

 

Vegen bij evenementen e.d. 

Vanuit dienstverleningsoogpunt (dus niet in eerste instantie om de beeldkwaliteit te halen) wordt 

er nu vlak voor een aantal evenementen geveegd. Het gaat hier om 4 mei Koningsdag, 

Bloemencorso, Bennebroekse feestweek en de kermis in Bennebroek. Verder wordt uit oogpunt van 

veiligheid vuurwerk kort na oud en nieuw opgeruimd, zowel handmatig als machinaal. Na kerstmis 

worden veel zwerfkerstbomen van straat gehaald. 

 

Specifieke maatregelen die het huidige dienstverleningsniveau bepalen zijn: 

 Binnen de vastgestelde termijn reageren op meldingen; 

 Na de herfst is de gemeente schoongemaakt voor half januari (als de weersomstandigheden dit 

toelaten); 

 Plaatsen van bladkorven in straten waar gemeentelijke bomen staan. 

 

Bladtijd 

In de bladtijd (oktober- januari) wordt al het blad dat op straat ligt opgeruimd. De ‘bladtijd’ wordt 
door de uitvoerende dienst zo genoemd omdat dit de periode in het jaar is dat er met veel 

gemeentelijke mankracht blad wordt opgeruimd. Dit is blad afkomstig van particuliere en 

gemeentelijke bomen. Blad kan pas dan worden opgeruimd als het is gevallen. Wegen kunnen snel 

en op grote schaal vervuilen. Daarom wordt een beeldkwaliteit lager in de bladtijd geaccepteerd. 

De hoeveelheid blad die wordt opgeveegd is al jaren stabiel en de hoeveel in te zetten middelen 

ook. Door de ervaring in de uitvoering kan worden gesteld dat de meest effectieve wijze van 

uitvoering is bereikt. Hier vallen geen voordelen te verwachten.  

 

Blad in plantsoenen, onkruid op verhardingen  

In praktijk wordt het bladafval in de herfst uit groenvoorzieningen en van verhardingen integraal 

verwijderd. Door straten te vegen wordt de groei van onkruiden beperkt. De veegmachine veegt 

het onkruid weg en veegt ook de zaden op. 

 

Invloeden op beeldkwaliteit 

Er zijn ontwikkelingen die de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van het straatvegen 

beïnvloeden of hebben beïnvloed. Het gaat om het volgende: 

 De bladkorven zijn populair, er worden 68 uitgezet, de kosten drukken op de bestaande 

budgetten en formatie; 

 Door nieuwe wetgeving moet sinds 2007 elke ‘open’ vracht op een aanhanger of vrachtwagen 

worden afgedekt met een zeil. Het bevestigen van dit zeil kost meer tijd; 

 De invoering van meldpunt en de afhandeling meldingen, waardoor er meer gestuurd wordt op 

meldingen en minder op bulkwerk; 

 Inrichting van de openbare ruimte: meer drempels, meer ‘hoekjes’ en ‘gaatjes’ en anti-

parkeerpaaltjes. Dit heeft tot gevolg dat het machinaal opruimen meer tijd kost; 

 Op sommige trottoirs overmatige mosgroei. Dit kost extra inspanning om op te ruimen; 

 Gifloos onkruidbestrijden vergt meer inzet.  
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 In de zogenaamde bladtijd mag binnen de beeldkwaliteitssystematiek het kwaliteitsbeeld één 

niveau lager zijn dan vastgesteld in dit geval ‘laag’. 
 

Deze ontwikkelingen worden door de uitvoerende dienst verwerkt in de uitvoering. De 

ontwikkelingen hebben invloed op het behalen van de vereiste beeldkwaliteit. 

 

Overwegingen veegbeleid op verhardingen 

De uitvoering van het veegbeleid is erop gericht om de vastgestelde minimale beeldkwaliteit te 

behalen. Hiermee wordt een schone en veilige situatie gecreëerd. Dit vergt een inzet die flexibel is 

en wordt afgestemd op de door de natuur bepaalde momenten. Deze momenten worden bepaald 

door verspreiding van zaden door verschillende soorten struiken en bomen (berkenzaad, kastanjes, 

beukennootjes, eikels, katjes), uitvallende bloesem van verschillende bomen en bladval als gevolg 

van droogte of herfst. Elke boomsoort heeft een andere cyclus en andersoortige zaden, 

zaadhoesjes, bloesem of blad. Elke natuurlijke afvalsoort heeft zijn eigen kenmerken: papperig, 

plakkerig, nat, droog, klein, groot, olieachtig enzovoort. In de uitvoering is het van belang te weten 

dat er pas kan worden geveegd als het ‘vuil’ is gevallen. Het kan dan effectiever zijn om te 
wachten met vegen totdat alle blad (zaden, enz.) van de bomen is gevallen. Uit oogpunt van 

veiligheid moet rekening worden gehouden met het vrijhouden van regenwaterkolken en 

voorkomen van gladheid door gevallen blad.  

 

Bladkorven 

Uit de proef die meerdere jaren duurde kan worden geconcludeerd dat bladkorven niet bijdragen 

aan de beeldkwaliteit van de wegen. Bewoners kunnen blad dat van gemeentelijke bomen in hun 

tuin valt in de bladkorf gooien. Gelijktijdig verzoeken we bewoners de openbare ruimte ook schoon 

te vegen. Dit gebeurt niet op een zodanig niveau dat dit merkbaar is. Veel bladkorven staan in 

wijken waar wel gemeentelijke bomen staan maar waar ook grote tuinen met veel bomen staan. 

Het lijkt erop dat bladkorven alleen een functie vervullen vanuit dienstverleningsoogpunt. Dit wordt 

bevestigd door bewoners. Bewoners ervaren bladkorven als een persoonlijke service. De 

bladkorven zijn op verzoek van bewoners geplaatst volgens het plaatsingsbeleid. De vraag is groter 

dan het aanbod bladkorven. Het plaatsen en legen van de bladkorven wordt door de buitendienst 

uitgevoerd. Dit kost inzet en middelen. Er worden nu ongeveer 70 bladkorven geplaatst, geleegd 

en weer verwijderd. De leveranties en werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de bestaande 

budgetten en gaan ten koste van andere producten of werkzaamheden. De geraamde jaarlijkse 

kosten zijn inmiddels opgelopen tot ca. € 25.000 in uren. De buitendienst besteed hier ca. 500 uur 

aan. Deze uren gaan ten koste van de inzet op andere vastgestelde beleidsterreinen zoals 

onderhoud groenvoorzieningen en straatreiniging. 

 

Er zijn alternatieven voor bewoners om het blad uit de tuin kwijt te raken, zoals: 

 Bewoners kunnen composteren.  

 Bewoners kunnen extra groene rolemmers nemen, deze zijn gratis.  

 Bewoners kunnen tegen een gereduceerd tarief een aanhangwagen huren op de 

milieustraat en zelf hun blad afvoeren.  

 De gemeente kan, extra, tegen betaling huishoudelijk afval (waaronder ook bladafval valt) 

aan huis laten ophalen.  

 De buitendienst maakt van het opgeveegde blad hopen in wijken, bewoners mogen daar 

blad uit de eigen tuin bij gooien (dit gebeurt in praktijk al). 

 

Voorstel bladkorven: 

Gezien de alternatieve mogelijkheden om blad weg te gooien, de proef met de bladkorven te 

beëindigen en geen bladkorven meer te plaatsen. 
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Voorstel straatvegen: 

Vegen en onkruidbestrijding wordt integraal uitgevoerd. De beeldkwaliteit is ‘basis’. In de ‘bladtijd’ 
wordt één niveau lager geaccepteerd. De ‘bladtijd’ duurt van half oktober tot en met half januari. 

Bij een aantal evenementen wordt extra geveegd. Het gaat hier om 4 mei, Koningsdag, 

Bloemencorso, Bennebroekse feestweek en de kermis in Bennebroek. Uit oogpunt van veiligheid 

wordt kort na oud en nieuw vuurwerk opgeruimd.  

 

Middelen vegen en onkruidbestrijding 

Straatvegen is voor elke gemeente specifiek en toespitst op de lokale situatie. Daarom zijn er geen 

bruikbare eenheidsprijzen vast te stellen. De middelen zijn afgestemd op de vastgestelde 

beeldkwaliteit. Met de huidige middelen kan de vastgestelde beeldkwaliteit en dienstverlening 

wordt geleverd. Uit het coalitieakkoord volgt een bezuiniging op de budgetten straatreiniging van 

zo’n 35%. Omdat onkruidbestrijding en vegen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zijn de ter 

beschikking gestelde middelen samengevoegd. Dit betekent per saldo dat vanaf 2017 met dezelfde 

middelen als nu de beeldkwaliteit behaald moet worden. Zoals aangegeven zijn de kosten voor 

gifloze onkruidbestrijding hoger dan bij het werken met bestrijdingsmiddelen. Daarom kan de 

beeldkwaliteit ‘basis’ niet worden gehandhaafd met de ter beschikking gestelde middelen. 

 

Binnen de taakvelden vegen en onkruidbestrijding is gezocht naar besparingen en efficiëntie. 

Bijvoorbeeld door geen bladkorven meer te plaatsen. Bloemendaal heeft een eigen vrachtauto in 

bezit. Deze wordt voornamelijk ingezet voor groen en reiniging. De chauffeur is gepensioneerd en 

de fte is bezuinigd. De vrachtauto moet in 2015 worden vervangen. Ik stel voor de vrachtauto niet 

te vervangen en de structurele vrijkomende middelen (rente en afschrijving, onderhoud, belasting, 

brandstof en verzekering) toe te rekenen aan budgetten groen en reiniging. Het gaat hier om ca. € 
20.000 per jaar. 

 

In bijlage staat het overzicht van de inzet van middelen gepland voor 2015. De kosten bedragen € 

376.915 . De extra middelen zijn bestemd voor: 

 onkruid bestrijden; 

 preventieve veegmaatregelen en/of straatreiniging; 

 beeldkwaliteit monitoren. 

Gedeeltelijke dekking wordt verkregen door te stoppen met bladkorven en de structurele lasten 

van de vrachtauto aan te wenden voor straatreinigen. De totale kosten komen neer op:  

  



Straatreinigingsbeleid 2015 

Corsa 2015000890 18 

Budgetten: vegen, blazen en gifloos onkruid bestrijden 

  
verdeling 

in % 
2015 2016 2017 2018 

4032500 leveranties schoonhouden 
wegen 

46,11 120.789 113.171 112.470 114.074 

4031518 Schoonhouden wegen 
(afval) 

22,12 57.928 54.932 55.253 56.680 

4021518 Schoonhouden wegen (riool) 31,77 83.214 78.911 79.374 81.426 

Totaal beschikbare middelen 100,00 261.931 247.014 247.097 252.180 

Geraamde kosten straatreiniging 

en onkruidbestrijding* 
  219.927 219.927 219.927 219.927 

Bladkorven**   0 0 0 0 

Kanten snijden***   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kosten bladtijd****   156.988 156.988 156.988 156.988 

Tekort aan middelen   -114.984 -129.901 -129.818 -124.735 

Dekking niet vervangen 

vrachtauto 

  
15.991 15.991 15.991 15.991 

  

Dekking Rioolexploitatie 31,77 31.450 36.189 36.162 34.547 

Dekking Afvalexploitatie 22,12 21.893 25.192 25.174 24.050 

Nog te dekken tekort 46,11 -45.650 -52.529 -52.491 -50.147 

*veegrondes, bladrondes, borstelen, hete lucht, borstelen, handmatige bestrijding en monitoring. Exclusief 

kanten snijden, behoort bij de reguliere werkzaamheden groenvoorziening en exclusief inzet materieel en fte en 

exclusief regievoering. 

**in dit overzicht wordt uitgegaan van het niet voortzetten van de proef met bladkorven.  

***de kosten voor het kanten snijden zijn gedekt door de bestaande budgetten groenvoorziening 

****de kosten bladtijd komen jaarlijks in gelijke mate terug en dragen niet bij aan de onkruidbestrijding  

 

Voorstel: 

Het verschil voor 2015 bij voorjaarsnota bij te ramen en naar aanleiding van ervaringen de 

verwachtte verschillen te verwerken in de begroting. 

5 Handhaving op gebied van straatreiniging 

Ten behoeve van de vaststelling van het integrale handhavingsbeleid is een risico-inventarisatie 

gedaan van een groot aantal APV artikelen. Daarin scoren zwerfafval en honden- en paardenpoep 

hoog. Dit betekent dat de kans groot is dat op die gebieden de regels niet worden nageleefd. 

Handhaving is een maatregel om dit tegen te gaan. De inzet van handhaving bij straatreiniging is 

weinig effectief vanwege de lage pakkans. De gemeente kan andere maatregelen nemen dan 

handhaving zoals voorlichting, gedragsbeïnvloeding en opruimen.  

De effecten van preventieve handhaving zijn lastig te meten. Het is namelijk moeilijk vast te 

stellen of de burger uit zichzelf al volgens de norm handelt of dat hij dat doet als gevolg van de 

ingezette handhaving. Er kan geen relatie worden gelegd tussen de beeldkwaliteit en handhaving. 

Incidenteel kan handhaving worden ingezet, bijvoorbeeld als de dader op heterdaad betrapt wordt.  

 

Voorstel: 
Te kiezen voor handhaving in incidentele gevallen. 
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6 Communicatie 

De communicatie heeft tot doel te informeren en gedragsverandering bewerkstelligen. Inwoners 

worden geïnformeerd over de beleidskeuze. Hondenbezitters worden rechtstreeks benaderd over 

de veranderde regels ten aanzien van de opruimplicht. Maneges worden op de hoogte gesteld van 

het afschaffen van de opruimplicht voor paardenmest. Over de veranderde onkruidbestrijding 

wordt gecommuniceerd waarbij het doel informeren is. Hierbij gaat het om de positieve gevolgen 

voor het milieu.  

Concreet worden de volgende acties ondernomen.  

 

Onderwerp Doel Middel Bestaand of 

nieuw 

Hondenpoep Gedragsverandering Het hebben en houden van 

hondenpoepzakjesautomaten 

Bestaand 

 Gedragsverandering Direct aanschrijven van 

hondenbezitters en appelleren 

aan gewenst gedrag 

Nieuw 

Paardenmest Gedragsverandering Maneges direct aanschrijven om 

medewerking aan opruimen te 

verlenen 

Bestaand 

Zwerfafval Gedragsverandering Campagne opruimen strand op 

driehoeksborden 

Bestaand 

 Gedragsverandering Campagne vuurwerk opruimen. 

Advertentie en website. 

Bestaand 

Onkruidbestrijding Informeren Informatie geven over gifloos 

onkruidbestrijding en positieve 

gevolgen voor het milieu. 

Website en persbericht.  

Nieuw 

Straatvegen Gedragsverandering Alle mogelijkheden om bladafval 

aan de gemeente aan te bieden 

benoemen in advertentie. 

Bestaand 

 Informeren Informeren het stopzetten van 

de bladkorvenproef per telefoon 

aan verzoekers en per 

advertentie.  

Nieuw 

7 Uitvoering 

Na het vaststellen van dit beleid volgen acties om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan en 

worden de werkzaamheden vertaald in opdrachten aan uitvoerende partijen. De buitendienst is 

toegerust met tractie, budget en fte’s om de huidige taken te continueren. De straatreiniging heeft 
veel raakvlakken met andere uitvoeringstaken zoals groenvoorziening. Door de middelen flexibel 

en integraal in te zetten is de uitvoering efficiënt en effectief. De buitendienst voert de 

uitvoeringsregie. 

Of de geambieerde beeldkwaliteit wordt behaald is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden 

in een bepaald jaar. Door de gewijzigde uitvoeringsmethode bij onkruidbestrijding is het onzeker of 

de vastgestelde kwaliteit wordt gehaald. Afwijkingen worden gerapporteerd waarna kan worden 

bijgestuurd.  
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