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28 mei 2020 

Betreft schriftelijke vragen onderhoud watergangen 

Geacht College, 

In de Dashboard bestuur april 2020 lezen wij dat er t.a.v. de watergangen gewerkt wordt aan een 

nieuwe aanbesteding van het maaien voor de komende jaren. 

Uit eigen ervaring en uit de presentaties in aanloop naar een nieuw SGP weten we dat het huidige 

onderhoud een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. Voor biodiversiteit is de wijze waarop 

dit plaats vindt ook van groot belang. Wij zijn van mening dat er verbeteringen mogelijk en nodig zijn. 

We zien ook dat in de praktijk bij dit onderhoud de eigen regels van het waterschap niet worden 

nageleefd. Immers volgens  artikel 2.5 van de Keur dient wateringvuil uit het 

oppervlaktewaterlichaam verwijderd te worden. Oevers maken deel uit van het 

oppervlaktewaterlichaam volgens de geldende definities. We zien dat het bij het maaien van de 

watergangen het wateringvuil veelal in het oever talud wordt gedeponeerd. 

Er is ook nog geen door de VV vastgesteld helder kader voor het groenbeheer en dat baart ons 

zorgen omdat we ons nu dus weer voor meerdere jaren afhankelijk maken van 

onderhoudscontracten. 

Vragen: 

Welke voorwaarden gelden bij de aanbesteding op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit, 

verwijdering en verwerking van maaisel e.d. en duurzaamheid? 

Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de vorige contracten? 

Op welke wijze wordt flexibiliteit ingebouwd om eventuele beleidswijzigingen door te voeren? 

Antwoorden 

Vanwege de aanbestedingsregels moeten voor het seizoen 2021 ev nieuwe bestekken op de markt 

worden gezet. Deze bestekken worden opgesteld binnen de huidige kaders van het groenbeleid. Er 

zijn geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van de huidige bestekken. Wel zijn er “knoppen” 

binnen de contracten om consequenties vanuit, het door de VV, vast te stellen nieuwe groenbeleid 

uit te kunnen voeren.  

Deze aspecten vormen een onderdeel van het nieuw groenbeleidsplan en zijn daarom niet apart 

opgenomen in dit Tijdelijk handelingskader. Daarom wordt in het Tijdelijk Handelingskader alle 

bestaande beleidsregels overzichtelijk weergegeven. Wel wordt bij de huidige aanbesteding rekening 

gehouden dat er begin 2021 een nieuw Groenbeleidskader wordt vastgesteld. Dat kan dan in het 

contract worden meegenomen. 

 


