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Informatiebijeenkomst chemievrij beheer 
verharding en groen 
Vragenlijst voor de workshops 
 
 
De vragen bespreekt u met uw groepsleden. De ‘Tipkaart chemievrij beheer 
verharding & groen’ geeft meer context aan de vragenlijst. Per vraag heeft u 6 
minuten de tijd.  
 
Gespreksleider workshop 
 
• Wijs een gespreksleider aan per groep; 
• Deze bewaakt de tijd per vraag en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk vragen 

worden beantwoord; 
• Alleen de gespreksleider schrijft de antwoorden op het blad van de 

betreffende vraag; 
• De gespreksleider levert de ingevulde vragenlijst in bij de organisatie. De 

organisatie werkt de informatie verder uit en deze informatie zal aan de 
deelnemers worden teruggekoppeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landelijke bijeenkomsten chemievrij beheer 2016 
Deze vragenlijst is opgesteld voor de vier landelijke bijeenkomsten over chemievrij beheer die gehouden 
worden in naar van 2016. Het ministerie van I&M en de verenigingen NVRD, Stadswerk, Cumela en VHG 
organiseren met CLM en Eco Consult deze bijeenkomsten. CLM en Eco Consult hebben deze checklist opgesteld 
op basis van opgedane kennis in o.a. Schoon Water Brabant en Schoon Water Zeeland. De achtergrond van het 
verbod is de bescherming van de menselijke gezondheid, bodem en water. Door een verbod op het gebruik van 
chemische stoffen die vermijdbaar zijn, wordt gewerkt aan een betere waterkwaliteit. Zowel het Nederlandse 
parlement als de Europese Unie (richtlijn EG 128, 2009) vinden het chemievrij werken van groot belang. 
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1. Op welke wijze besteedt u aan en waarom? (6 min) 
Zie paragraaf Tipkaart: ‘strategie aanbesteding’ voor achtergrondinformatie. 
 
 
Bespreek met elkaar hoe het nu toegaat in uw gemeentelijke werkpraktijk. En of 
u verwacht of dit in de toekomst zal gaan veranderen. 
 
 
U kunt denken aan: 

• Hoe ervaart de gemeente de kennis en vaardigheid van de markt (de 
aannemer) op chemievrij onderhoud? 

• Voor welke thema`s geldt het bestek? Onkruidbeheer op 
verhardingen/veegbeheer/graskanten (hard/zacht)? 

• Op welk detailniveau kan uw beheersysteem oppervlakten genereren? 
• Schrijft het bestek methoden voor of alleen dat er chemievrij gewerkt 

wordt?  
• Hoe en tot op welk niveau schrijft het bestek dit voor (bijv. 

beeldbestek/CROW niveaus)? Wordt dit in de praktijk gehaald? 
• Verwacht u dat het huidige bestek wordt aangepast voor 2017? 
• Wat is de inschrijfprijs per m2? 

 
 
Antwoord: 
………………….. 
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2. Hoe richt u de verharding en obstakels optimaal t.a.v. chemievrij 
onkruidbeheer? (6 min) 
 
 
Bespreek met elkaar hoe u welke preventieve maatregelen neemt om 
onkruidgroei op verharding te voorkomen. 
 
 
U kunt denken aan: 

• Welke preventieve maatregelen neemt u om onkruidgroei te voorkomen? 
• Maakt u een beheerstoets ten behoeve van de planvorming/ ontwerpfase 

binnen uw gemeente om de verharding meer onkruidwerend aan te 
leggen?  

• Hoe pakt deze beheerstoets uit in uw gemeente? 
 
 
Antwoord: 
………………….. 
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3. Hoe richt u het openbaar groen optimaal in ten aanzien van chemievrij 
beheer? (6 min) 
Zie paragraaf Tipkaart: ‘slim inrichten groen’ voor achtergrondinfo. 
 
 
Bespreek met elkaar hoe u welke preventieve maatregelen neemt om 
onkruidgroei in het groen te voorkomen. 
 
 
U kunt denken aan: 

• Wat doet u om uw beplanting snel te laten sluiten? 
• Hoe zorgt u voor betere groeicondities? 
• Gebruikt u inheemse beplanting? 

 
 
Antwoord: 
………………….. 
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4. Hoe gaat de gemeenteraad om met het chemie-verbod op 
verhardingen? (6 min) 
 
 
Bespreek met elkaar hoe de communicatie verloopt met de gemeenteraad. Welke 
zaken spelen? 
 
 
U kunt denken aan: 

• Hoe verloopt de communicatie? 
• Weten zij van het aanstaande verbod af (groenvoorzieningen in 2017, 

sportvelden in 2020)? 
• Chemievrij beheer is duurder. Is de onderhoudsbegroting voor 2016 

aangepast? En voor de komende jaren? 
• Hoe betrekt u hen bij het proces? 
• Voorziet het proces in een evaluatie?   

 
 
Antwoord: 
………………….. 
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5. Hoe verloopt de communicatie met de burgers? (6 min) 
 
 
Bespreek met elkaar hoe de communicatie van en naar de inwoners verloopt. 
 
 
U kunt denken aan: 

• Is het straatbeeld in 2016 volgens de burger veranderd? 
• Heeft en hoe heeft de gemeente gecommuniceerd naar haar burgers? 
• Hoe reageren de burgers op de verandering (klachten, complimenten)? 
• Welke communicatie gaat u nog inzetten en wanneer, ook i.v.m. verbod in 

het groen (november 2017)? 
• Wat is uw boodschap richting de burger? 

 
 
Antwoord: 
………………….. 
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6. Hoe verloopt de communicatie tussen gemeente en aannemer? (6 
min) 
 
Bespreek met elkaar hoe de communicatie verloopt. 
 
U kunt denken aan: 

• Paste het chemievrije beheer in een beeldbestek of paste het niet-
chemievrije beheer in een frequentiebestek? Wat veranderde in uw 
toezichthoudende taak? 

• Wordt een periodiek overleg met de opdrachtnemer belegd? 
• Geeft het bestek sancties aan? Worden die ingezet? 

 
 
Antwoord: 
………………….. 
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7. Waar heeft u nog behoefte aan na deze bijeenkomt? (6 min) 
 
Bespreek met elkaar welke informatie u nog wenst op het gebied van chemievrij 
onkruidbeheer op verharding of groen. 
 
U kunt denken aan: 

• Bent u op de hoogte van de marktconforme prijzen?  
• Weet u welke technieken het effectiefste werken in bepaalde 

omstandigheden? 
• Weet u waar u informatie kunt vinden of opvragen? 

 
 
Antwoord: 
 
 
 


