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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Hof van Twente heeft een groot areaal bermen en sloten in beheer. Het beheer vindt

plaats op basis van een vastgesteld en gebudgetteerd uitvoeringsplan. Ten behoeve van de blijvende

kwaliteitszorg, het duurzaamheidsprincipe, budgetbeheer en een optimalisatie in inrichting en

beheer is behoefte het beleid en de uitvoering van het beheerte herijken.

Daarnaast gaat de buitendienst Openbare Ruimte over naar het samenwerkingsverband GildeBOR.

Het hebben van een uitvoeringsplan met vastgestelde werkpakketen is dan van groot belang.

De opdracht is het geactualiseerde beleid en beheer in een compact werkmodel en bondige

rapportage te documenteren. Het huidige beleid is namelijk vervat in meerdere documenten.

1.2 Doel

Het actualiseren van het beleid en beheer voor de bermen en sloten in een duurzaam model en

passend budget een en ander vervat in een pragmatisch werkrapport. Vanuit de toegekende functies

worden werkpakketen opgesteld en uitgevoerd.

1.3 Verantwoording

Het beheerplan bermen en sloten Hof van Twente is intern getoetst door een ambtelijke

projectgroep en begeleid en geschreven door Planburo Oosterink, adviseurs voor Ruimtelijke

Inrichting & Beheer.

De ambtelijke projectgroep heeft de volgende samenstelling:

Inemer tunctie

productbeheerder wegen

medewerker wegen

wijkbeheerder

wijkbeheerder

toezichthouder

ploegleider

productbeheerder groen

medewerker groen

productbeheerder riolering / water

Senior adviseur Inrichting & Beheer (Planburo Oosterink)   
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2. Situatie

2.1 Ligging regio en afbakening plangebied

Het plangebied betreft de gehele gemeente Hof van Twente begrensd door de gemeente grenzen

binnen de zuidwestelijke regio Twente. Naast het buitengebied is er ook sprake van beheer en

onderhoud van sloten in stedelijk gebied.

 
Overzicht regio en plangebied

2.2 Bodem en ecologie

De gemeente Hof van Twente ligt in het oostelijke dekzandgebied van Nederland. Binnen het gebied

komen stuwwallen, hellingafzettingen, smeltwaterafzettingen, dalen, dekzand- en

stuifzandafzettingen voor. De hogere gronden liggen in het westelijke deel van de gemeente

(voormalige gemeente Markelo), de lagere gronden in het oostelijke deel en rond het

stuwwalmassief. Daarnaast komen in het gebied moerige tot venige gronden voor. Deze liggen vooral

op de lagere gronden en in combinatie met situatie met kwelwater. De afzettingen die zich

momenteel aan de oppervlakte bevinden, zijn gevormd en afgezet in het Pleistoceen en het

Holoceen.

  
Overzicht geomorfologie [Bron: Archeologische kaart BAAC rapport V-08.0417]
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Grondsoortenkaart Nederland uitsneden Hof van Twente e.o. [bron: Alterra Wageningen]

   

De bodemopbouw in de gemeente Hof van Twente is overwegend zandgrond, plaatselijkzijn veen-

en kleigronden aanwezig in een zeer beperkte oppervlakte.

De bermen van wegen liggen overal op zandgrond, taluds van sloten liggen plaatselijk op kleine

schaal op klei- of veengrond (percentage < 5%).

Asbest problematiek:

De gemeente Hof van Twente kent als gevolg van de afzet van reststoffen van de asbestindustrie uit

Goor een aanzienlijk verontreinigingsprobleem voor de bermen.

Bermen:

Er is een lijst beschikbaarvan verontreinigde bermen. Het betreft een oppervlakte van 21.413m?.

Tevens bestaat een lijst van restverontreinigingen op perceelniveau.

Sanering asbestwegen:

Een gedeelte van deze asbestwegen” is gesaneerd (door middel van afdekking) . Hiervan is een

overzichtslijst beschikbaar.

Bij het her profileren van bermen (incl. afroving zoden) dient rekening te worden gehouden met de

asbestverontreinigingen. Bij het constateren van asbest bij werkzaamheden zijn afspraken gemaakt

over tijdelijke en beheermaatregelen, melden en saneren.

Bij maaiwerken is geen bijzondere voorzorg nodig, tenzij beschadiging van de toplaag optreedt.

Gronddepot De Bree:

Sinds 2009 is het “Gronddepot De Bree” in gebruik bij de gemeente Hof van Twente. Deze is destijds

opgestart om grondstromen binnen de Hof van Twente op een juiste manierte verwerken, in beeld

te hebben en her te gebruiken binnen de Hof van Twente. Hierbij speelde ook de asbestproblematiek
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een rol vanaf dat moment gaan alle grondsaneringen en verwerkingen via het gronddepot De Bree.

Op dit gronddepot wordt alle specie/grond verwerkt en komt weer beschikbaar voor eindverwerking.

De kosten worden integraal doorberekend. Grond met asbestverontreiniging wordt naar een

erkende eindverwerker afgevoerd.

2.3 Ecologisch beheerplan Markelo

In 1998 is voor de voormalige gemeente Markelo een ecologisch beheerplan voor de bermen en

sloten uitgebracht (bureau Daslook N Dit is een inventarisatie, evaluatie en

aanbevelingen voor uitvoerend beheer.
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Legenda

AFK  omschriving FKT  omschriving

° utgestowen © nietvoorkomend
1 uterst zeldzaam 1 uiterst zeldzaam

2 zeer zeldzaam 2  zeerzeldzaam

3 zeidza 3 zekdzaam
4 vrij zeidzaam 4 vrijzedzaam

s tameljkzeldzaam _ 5 tamelik zeldzaam

6 iet algemeen 6

7 minderagemeen 7

s vrij algemeen s

9 akgemeen 9 _ akgemeenen zeer algemeen
10 zeer algemeen

AFK: Atlasblok Freguentie Klasse

FKT: Frequentie Klasse Twente (maat voor zeldzaamheid Twente}

Plantengroei bermen Markelo [bron: ecologisch beheerplan 1998, bureau Daslook]

Het merendeel van de soorten behoorttot de klassen 6 (niet algemeen) en 7 (minder algemeen). Er

zijn ook soorten van de Rode Lijst van zeldzame en bedreigde plantensoorten aangetroffen.

Op basis van deze resultaten zijn de bermen en sloten ingedeeld naar criteria voor botanische

waardering.

De (ecologisch) waardevolle bermen en sloten liggen allen op de flanken van en in een ring rond en

in de kwelzone van het stuwwalmassief.
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Waardevolle sloten Markelo [bron: ecologisch beheerplan 1998, bureau Daslook]
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Het ecologisch beheerplan Markelo geeft onderstaande aanbevelingen voor beheer:

- Droge schrale, zandige bermen en sloten:

Eenmaal per jaar maaien en afvoeren maaisel vanaf half augustus

- _ (Matig) vochtige tot vochtige (matig) voedselrijke bermen en sloten:

Eenmaal per jaar maaien en afvoeren in de zomer

- _ Bermen en sloten met schaduwrijke vegetaties:

Extensiever maaibeheer één keer maaien per twee jaar.

- Uitecologisch oogpunt en botanische kwaliteit dient altijd het maaisel afgevoerd te worden

waarmee een verschraling toplaag wordt gerealiseerd, Dit leidt tot een vermindering van het

voedselrijkdom en tot een compensatie van deposities (afzetting van stoffen uit de atmosfeer op

de bodem, water en vegetatie).

Het is van belang om het ecologisch beheer zo optimaal mogelijk afte stemmen met de functie, de

potentie en de bestaande waarden van de bermen en de sloten.

2.4 Verspreidingsatlas

Volgens de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) verspreidingsatlas soorten planten is er in het

overgrote deel van de gemeente Hof van Twente een vergelijkbare situatie met de vegetaties rond

Markelo. Dit is ook te verwachten gelet op dezelfde bodemomstandigheden en hydrologische

situatie op de lagere gronden.

Op basis van deze constatering wordt voorlopig geconcludeerd dat de aanbevelingen uit het

ecologisch beheerplan Markelo ook van toepassing kunnen zijn voor de bermen en sloten in het

overige deel van de gemeente Hof van Twente. Deze hypothese zal middels nader onderzoek

bevestigd of genuanceerd kunnen worden. Vooralsnog wordt aangenomen dat de aanbevelingen

voor de situatie Markelo integraal kunnen worden gehanteerd. Na vaststellen van het beheerplan

bermen en sloten zal een herinventarisatie worden uitgevoerd.

 
NDFF Verspreidingsatlas

DE MOSP verseredngeatas 1 een nadlagaert metafeengenen rdormate over dozenden zoonen de de Nederlandsen voorkamen. De verroredrgsiaane
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varers paardenzaanen) wooren e Nederard. aa vooe oesderstoeen ook roemene
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NDDF verspreidingsatlas [bron: ecologisch beheerplan 1998, bureau Daslook]
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3 Huidig beheer

3.1 Functies en eisen

Het onderhoud aan de bermen en sloten heeft primair tot doel om de bermen en de sloten te laten

voldoen aan de daaraan gestelde functies. Voor elke functie worden eisen aan respectievelijk de

bermen en sloten gesteld.

Bermen

Functies: Eisen:

Verkeer (uitwijkmogelijkheid) stabiel en vlak, uitzicht

Constructie (opbouw wegvak) stabiel

Ecologie (flora en fauna, verbindingszones) schrale toplaag

De functies en eisen aan de bermen zijn in beginsel verenigbaar. Aandachtspunt is uitzicht in relatie

tot opgaande begroeiing.

sloten

Functies: Eisen:

Afwatering (opvang en afvoer overtollig water) stabiel en functioneel diep en schoon

Ecologie (flora en fauna, verbindingszones) gevarieerd begroeid, niet steriel

De functies en eisen van de sloten zijn in beginsel minder verenigbaar waardoor een gulden

middenweg moet worden gevonden in frequentie en fasering van het maaibeheer.

3.2 Bestaand uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan voor het maaien en ander onderhoud van de bermen en sloten is vanaf de

gemeentelijke herindeling als volgt integraal afgestemd:

 

- Jaarlijks klepelmaaien uitzichthoeken bermen in het voorjaar [mei - juni];

- _ Jaarlijks maaien en afvoeren maaisel eerste meter bermen in het voorjaar/zomer [juni - juli];

- _ Jaarlijks maaien en afvoeren maaisel volledige bermen in het najaar [september- december].

Incidenteel beheer: (op basis van meldingen en inspectie)

- _ Afnemen toplaag bermen (2.g.v. opgroei zode en t.b.v. profiel afwatering);

- _ Herstel/aanvullen bermvlakken (a.g.v. calamiteiten).

Opmerking:

- _ Bijincidenteel beheer van de bermen dient er aandacht te zijn voor de asbestproblematiek.

sloten:

Cyclisch beheer:

- Bermsloten (zaksloten) om het jaar maaien en afvoeren maaisel in het najaar [september -

december] gebied is in delen opgesplitst;

- _ Water(af)voerende bermsloten jaarlijks maaien en afvoeren maaisel in het najaar [september -

december].
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Incidenteel beheer: (op basis van meldingen en inspectie)

- _ Correctie profiel sloten incl. uitdieping;

- _ Schoonmaken en herstel duikers.

Opmerking:

- Bij incidenteel beheer van de sloten dient er aandacht te zijn voor de asbestproblematiek.

- _ Water(af)voerende sloten zijn de sloten die onderdee! zijn van het afvoerende watersysteem in

aansluiting op het watergangensysteem van de Waterschappen.

 

3.3. Samenhang actueel uitvoeringsplan-ecologisch beheerplan Markelo

Het actuele uitvoeringsplan bermen en sloten is feitelijk ontstaan uit het beheer en de daarbij

behorende uitvoeringsplannen van de voormalige gemeenten. Er heeft een integrale afstemming

plaatsgevonden, waarbij het ecologisch beheerplan Markelo als basis heeft gediend. Hierin zijn zowel

bij de bermen, in verband met verkeersveiligheid, als bij de sloten, in verband met bezuinigingen, wel

enkele concessies gedaan. Onderstaand overzicht geeft dit weer.

Bermen:

Het huidige uitvoeringsplan past voor wat betreft het beheer en onderhoud van de bermen in

hoofdlijnen op de aanbevelingen van het ecologisch beheerplan Markelo. Alle bermen worden in de

periode september - december één volledig gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De

afwijking zit in het feit dat in verband met de verkeersveiligheid in de periode juni - juli de eerste

meter van de bermen wordt gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Ook worden in verband

met de verkeersveiligheid in de periode mei - juni de uitzichthoeken gemaaid, waarbij het maaisel in

de berm blijft liggen. Daarnaast wordt geen extensiever maaibeheer toegepast bij bermen met

schaduwrijke vegetaties

 

sloten:

Het huidige uitvoeringsplan past voor wat betreft het beheer en onderhoud van de sloten niet

volledig op de aanbevelingen van het ecologisch beheerplan Markelo. Alle watervoerende sloten

worden in de periode september - december één volledig gemaaid, waarbij het maaisel wordt

afgevoerd. De afwijking zit in het feit dat zaksloten maar één keer per twee jaar worden gemaaid,

waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Daarnaast wordt geen extensiever maaibeheer toegepast bij

sloten met schaduwrijke vegetaties

3.4 Afvoer maaisel

In de bestekken voor het maaien van bermen en sloten werd tot en met 2014 gebruik gemaakt van

de “vrijstellingsregeling plantenresten”. Onder stringente voorwaarden is het dan toch toegestaan

om bermmaaisel (de vrijstellingsregeling beschouwd maaisel uit watergangen als bermmaaisel) te

verwerken op landbouwpercelen. (zie bijlage X).

In het bestek 2015 is de afzet van maaisel vrij gegeven aan de aannemer met vrije keuze deze op

legitieme wijze af te zetten (bijvoorbeeld compostering, vergisting, verbranding, stort of anders). Dit

op basis van de afbouw van het gedoogbeleid voor afzet van bermmaaisel als structuurverbeteraar in

de landbouw.

De afzet van berm- en slootmaaïsel op legitieme wijze anders dan directe afzet in de landbouw geeft

een aanzienlijke verhoging van het benodigd budget. Op basis van meerjaren gegevens voor het

afzetten van maaisel in de landbouw en de actuele kosten voor de verwerking van maaisel s dit circa

€ 100.000,-- op jaarbasis.

In 2015 is op basis van een College besluit gekozen tot de vrije afvoer naar keuze aannemer. Vanaf

10 

Beheerplan bermen en sloten gemeente Hof van Twente



dit jaar dient op basis van dit beleids- en beheerplan een nadere principekeuze te worden gemaakt.

3.5 bijzondere situaties

Er zijn een tweetal bijzonder situaties te onderscheiden waarbij anders gewerkt dient te worden:

 

Storingsplanten:

Bij de beheerders/toezichthouders zijn bijzondere locaties bekend met vegetaties waarvan het

maaisel apart wordt afgevoerd voorverbranding (0a. Japanse duizendknoop). Op plekken met

bekende ecologische kwaliteiten wordt op aanwijs “sparend” gemaaid door selectief randen of

plekken niet of extensiever te maaien.

Asbestbermen:

De beheerders/toezichthouders hanteren de lijst van asbestverdachte bermen. Bij het afroven van

de toplaag is er speciale aandacht voor transport en verwerking naar het gronddepot De Bree. Alle

vrijkomende grond in de gemeente wordt overigens verwerkt vía het gronddepot. Bij het constateren

van asbest bij werkzaamheden zijn afspraken gemaakt over tijdelijke en beheermaatregelen, melden

en saneren.
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4 Beleid en regelgeving

4.1 Bestuursakkoord 2014

In het bestuursakkoord / het college programma is duurzaamheid een belangrijk beleidspunt en

ingevuld als een specifieke portefeuillepost. Het voeren van ecologisch maaibeheer met afvoer van

maaisel naar een erkende eindverwerker i een uitgangspunt. Het college heeft hier op 2 september

2015 toe besloten.

4.2 Landelijke regelgeving

 

Wet Milieubeheer— ‘vrijstellingsregeling plantenresten”:

Door wijzigende regelgeving (afvalbeheerplan Wet Milieubeheer) was het formeel met ingang van

maart 2003 niet meer toegestaan om berm- en slootmaaisel te verwerken op landbouwpercelen. De

gemeente Hof van Twente heeft tot en met 2014 gebruik gemaakt van de “vrijstellingsregeling

plantenresten”. De vrijstelling zorgde voor een aanzienlijke besparing op afvoer en

verwerkingskosten maaisel. Bovendien paste de afzet in de landbouw in het duurzaamheidsprincipe

en “Cradle tot Cradle” beginsel.

Door stringenter optreden van de AID is de “vrijstellingsregeling plantenresten” onder druk komen te

staan, mede omdat het maaisel niet in alle gevallen direct en aangrenzend verwerkt kon worden.

Vanaf 2015 is besloten het maaisel alleen nog af te voeren naar een erkende eindverwerker of

andere legitieme afzetmogelijkheid ter keuze aan de aannemer (zie bijlage X, collegebesluit

verwerking berm- en slootmaaisel, dd. 2 september 2015)

 

Gedragscode bestendig beheer en onderhoud Groenvoorzieningen:

De gedragscode is een uitwerking van bestendig beheer en onderhoud in het kader van de Flora- en

faunawet. Deze Wet geldt sinds 2002 en is een kaderwet betreffende de duurzame instandhouding

van wilde planten en dieren in Nederland. Door te handelen volgens deze gedragscode kan gebruik

worden gemaakt van de wettelijke vrijstelling en wordt schade aan (lokale) populatiesvan

beschermde dieren en planten voorkomen of tot een minimum beperkt. De gedragscode is

toegevoegd als bijlage.

 

Het is wettelijk verplicht te handelen naar een gedragscode en deze te implementeren in beheer en

onderhoud. Het is aan de gemeente deze gedragscode voor haar grondgebied vast te stellen ente

implementeren in beleid en beheer.

Q Ë

Gedragscode

 
Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen [bron: vereniging Stadswerk]
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4.3 Waterschappen

De gemeente Hof van Twente ligt in het gebied van de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel.

De taken van de waterschappen zijn de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het

waterkwaliteitsbeheer, waaronder de zuivering van (stedelijk) afvalwater.

 

Waterschapskeu

De waterschapskeur regelt dat het vrijkomende maaisel uit de watergangen van een waterschap

vervalt aan de aangelanden. Het uitgangspunt hierbij is dat het maaise! gelijk over de aangelanden

wordt verdeeld. In het verleden was de praktijk dat alle maaisel verviel aan de gemeente. Met beide

waterschappen zijn hier enkele jaren geleden afspraken over gemaakt.

Overdracht beheer en onderhoud watergangen:

Op dit moment zijn beide waterschappen druk doende om te bezien of het beheer en onderhoud van

een deel van hun watergangen overgedragen kan worden naar gemeenten. Voor Hof van Twente is

de impact van het voorstel van het waterschap Rijn & IJssel beperkt tot één watergang, maar het

waterschap Vechtstromen stelt voor om ruim 25 kilometer watergang over te dragen aan Hof van

Twente. Dit heeft forse consequenties op zowel het te hanteren onderhoudsregime als het budget.

Vanuit de gezamenlijke Twentse gemeenten is bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de

waterschappen.

 

4.4 Gemeentelijk beleid

 

Beheer en onderhoud bermen en sloten:

Het actuele beleid is bepaald op basis van de adviesnota maaibestekken buitengebied 2011. Deze

adviesnota is vastgesteld door het college in de vergadering van 27 september 2011. In dit besluit is

het huidige werkplan zoals beschreven in hoofdstuk 3 vastgesteld.

Tot het eventueel nemen van een gewijzigd besluit is dit beleid actueel en leidend voor dejaarlijkse

opstelling van zogenaamde RAW uitvoeringsbestekken en de aanbesteding van het maaibeheer

onder lokale/regionale aannemers. Het voeren van ecologisch maaibeheer met afvoer maaïsel is een

uitgangspunt. Het college heeft hier op 2 september 2015 toe besloten.

Beheerplan bomen:

Er wordt gewerkt aan een beheerplan bomen. Het doel is om alle bomen in het buitengebied één

keer in de vier jaar te onderhouden. Daarnaast is het planmatig verwijderen van onder beplanting

langs sloten/watergangen weer opgepakt. Hier wordt een cyclus van 5 jaar gehanteerd

Oogstplan:

Op dit moment wordt gewerkt aan een oogstplan. Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk bij

werkzaamheden van de gemeente vrijkomend “afval” (onder meer berm- en slootmaaisel) in te

zetten als grondstoffen.

 
Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan Hof van Twente bevat een samenhangende visie op de kwaliteiten

van het landschap. Daarnaast bevat het bouwstenen en inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van

het landschap. Het plan dient bovendien als leidraad voor het opstellen van (erf)inrichtingsplannen

bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.
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Het plan dient als leidraad voor de rol en werkwijze van de gemeente om deze visie te realiseren. De

landschapsontwikkelingsvisie is opgebouwd uit een viertal thema's:

— _ Behoud en versterking van de waardevolle ensembles;

— _ Landschappelijke versterking van het watersysteem;

—  Zorg voor het agrarisch werklandschap;

— _ Inpassen van kernen en routes

 
 

 

Kaart ontwikkelingen en beleid

LOP Haatsbergen&Hefvan Torrts   
 

 

  
 

   
 

Overzicht ontwikkelingen en beleid LOP [bron: Landschapsontwikkelingsplan Hof van Twente]
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5 Techniek

5.1 Alternatieven

Er zijn verschillende methoden voor het maaien van bermen en sloten. Afhankelijk van de

maaimethode moet het maaisel al dan niet afgevoerd worden. Het afgevoerde maaisel kan op

verschillende manieren verwerkt worden.

Onderstaande maaimethode worden onderscheiden:

Maaien zonder afvoer maaisel:

Dit beheer is het maaien van de begroeiing met versnippering van het maaisel.

- alleen mogelijk bij bermen

- relatief goedkoop, omdat het maaïsel niet wordt afgevoerd en goedkope uitvoeringsmethode

- _ werkt verschraling tegen en stimuleert verruiging (niet wenselijke soorten)

- vervetting bermen daardoor minder stabiel

- _ ophoging bermen daardoor periodiek bermen verlagen met stortkosten grond

Maaien met afvoer maaisel:

Dit beheer is het maaien van de begroeiing met afvoeren van het maaisel.

- _ zowel bij bermen als sloten mogelijk

- _ relatief duur, omdat maaisel naar een erkende eindverwerker moet worden afgevoerd en dure

uitvoeringsmethode

- _ werkt verschraling in de hand waardoor biodiversiteit/soortenrijkdom vergroot

- geen ophoging van de bermen

Onderstaande afvoer- en verwerkingsmethode worden onderscheiden

Onderstaande verwerkingsmethoden worden onderscheiden:

Niet afvoeren maaisel:

Met dit maaien wordt het maaisel op de berm achtergelaten

- geen kosten

- niet duurzaam ecologisch

Directe verwerking landbouw

Met dit maaien wordt het maaisel verzameld en afgezet als structuurverbeteraar op

landbouwpercelen.

- _ goedkoop en past in duurzaam ecologisch beheer

- _ In de praktijk is niet te voldoen aan de regels in de “vrijstellingsregeling plantenresten”

 

Vergisting:

Met dit maaien wordt het maaisel verzameld en afgevoerd naar een vergistingsinstallatie voor het

opwekken van duurzame energie.

- _ relatief nieuwe en duurzame verwerking

- _ In de directe omgeving van Hof van Twente nog geen vergistingsinstallatie aanwezig daardoor

hoge transportkosten

- Nietalle vrijkomende maaisel is geschikt voor vergisting

 

Compostering:

Met dit maaien wordt het maaisel verzameld en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting

en tot compost verwerkt voor verder hergebruik voor diverse doeleinden (particulier, overheid,
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bedrijfsleven waaronder landbouw).

- _ past in duurzaam ecologisch beheer doordat door verschraling de flora en fauna toeneemt

- _ door de indirecte werkwijze en tussenstappen een duur alternatief

Naast de cyclische onderhoudswerkzaamheden, zoals hiervoor beschreven, worden incidenteel

onderhoudswerkzaamheden verricht aan bermen en sloten op basis van meldingen en inspecties.

Alternatieven hierbij zijn:

Meldingen

Op basis van meldingen (intern en extern) wordt op ad hoc basis onderhoud uitgevoerd aan bermen

en sloten. De werkzaamheden zijn divers van aard (aanvullen en afnemen bermen en het zorgdragen

voor goede waterafvoer sloten). Feitelijk is dit huidige situatie.

 
Planmatig:

Op basis van jaarlijkse inspecties van een deel van het gebied planmatig werkzaamheden uitvoeren.

5.2 Tendensen

De tendens in het vakgebied is duurzaamheid in inrichting en beheer van de openbare ruimte. Het

principe van "Cradle to Cradle” is leidend in de zoektocht naar ecologische duurzame

onderhoudsmethodes. Afvalstoffen worden zo mogelijk volledig hergebruikt.

Naast de duurzaamheidsprincipes s en blijft het kostenaspect zeer bepalend bij de uitvoering van

onderhoudswerkzaamheden aan bermen en sloten.

Op basis van de gewenste duurzame uitvoering van werkzaamheden en hergebruik van reststoffen

heeft op dit moment de voorkeur:

1. Directe afzet of hergebruik (landbouw en aanwonenden);

2. Vergisting;

3. Verwerkingsinrichting/compostering.

Er zijn andere alternatieven mogelijk, zoals verbranden of storten van maaisel, maar deze worden als

niet duurzaam verondersteld en zijn daarnaast relatief duur en zijn daarom verder buiten

beschouwing gelaten.

 Compostering maaisel
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Schematische weergave proces vergistingsinstallatie

Op dit moment worden twee kleine pilots uitgevoerd, waarbij onderzocht wordt of het verwerken

van berm- en slootmaaisel in bokhasi kuilen effectief is. Dit zou op termijn naast een financiële

besparing ook de circulaire economie kunnen bevorderen. De pilot draagt bij aan een hoogwaardige

en duurzame verwerking van vrijkomend maaisel en daarmee aan de duurzaamheidsdoelstellingen in

de omgeving. De exacte kosten en voor- en nadelen zijn op dit moment nog niet bekend. De optie is

daarom niet opgenomen in de vergelijking die in paragraaf 5.3 is gemaakt in de keuzematrix.

5.3 Keuzematrix

In onderstaande keuzematrix is op onderdelen maaien en verwerken maaisel inzichtelijk gemaakt

hoe dit scoort op de onderdelen kosten, ecologie, duurzaamheid, regelgeving en beschikbaarheid.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        
 

MAAIEN kosten ecologie [ duurzaamheid [ regelgeving | beschikbaarheid

Maaien bermen zonderafvoer | € 2,00/are - ° + n

Maaien bermen metafvoer _ | €3,00/are + + + n..

Maaien sloten €0,25/m1 ++ + + nM.t.

AFVOEREN MAAISEL kosten ecologie [ duurzaamheid | regelgeving | beschikbaarheid

Niet afvoeren maaisel €0 - ° + n

Directe verwerking landbouw _| €7,50/ton ++ + - o

Vergisting €30,00/ton + + + -

compostering €26,00/ton + + + +

kosten:

Onder kosten worden de kosten per eenheid verstaan voor het uitvoeren van maaiwerkzaamheden

en het afvoeren en verwerken van het maaisel.

ecologie:

Hierbij is gekeken naar flora en fauna (biodiversiteit, soortenrijkdom)

duurzaamheid:

Hierbij is gekeken of de maaimethode- methode afvoeren en verwerken van maaisel duurzaam

uitgevoerd kan worden. Aspecten als transportafstand, milieu/energie opbrengst maaisel
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regelgeving:

Hierbij is gekeken of de maaimethode— methode afvoeren en verwerken van maaisel voldoet aan de

regelgeving en of de regelgeving praktisch uitvoerbaar is.

 

beschikbaarheid:

Hiert enerzijds gekeken of een verwerkingsinstallatie of -mogelijkheid op korte afstand

beschikbaar waarbij ook rekening is gehouden met de praktische uitvoerbaarheid.
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6 Uitvoeringsbeleid en -beheer 2016 - 2020

6.1 Beleids- en bekeerkeuze

In de voorgaande hoofdstukken is gekeken naar het bestaande beleid en beheer. Voor het cyclisch

beheer van bermen en sloten zijn de actuele werkmethoden en mogelijke alternatieven beschreven.

Voor het incidentele beheer zijn de actuele werkmethode beschreven en mogelijke alternatieven.

 

Cyclisch behee

In het collegeprogramma is duurzaamheid een belangrijk beleidspunt. Het voeren van ecologisch

maaibeheer met afvoer van maaisel naar een erkende eindverwerker is een uitgangspunt. De laatste

twee jaar is dit ook als zodanig uitgevoerd. Bij de alternatieve werkmethode, zoals genoemd in

hoofdstuk 5, blijkt uit de keuzematrix dat deze methode goed scoort. Het maaien van bermen en

sloten zonder afvoer van maaisel, goedkoopste methode, past niet in het collegeprogramma, maar

ook niet binnen de thema's duurzaamheid en ecologie. Het voorstel voor de werkmethode wordt

dan ook maaien van bermen en sloten met afvoer van maaisel. De verwerkingsmethode van het

vrijkomende maaisel wordt in de huidige situatie overgelaten aan de aannemers die de

maaiwerkzaamheden uitvoeren. De praktijk is dat het maaisel naar een composteringsinstallatie

wordt gebracht. Voorstel is om dat op dit moment nog zo te laten, maar op het moment dat er meer

alternatieven op redelijke afstand beschikbaar komen de wijze van afvoeren meer dwingend in de

bestekken op te nemen.

Incidenteel beheer:

De huidige werkwijze op basis van meldingen wordt als minder wenselijk ervaren, omdat er zeker

risico zit aan het niet periodiek inspecteren en planmatig onderhouden van de bermen en sloten.

Voorstel is dan ook om periodiek inspecteren van een gedeelte van de gemeente en het planmatig

uitvoeren van werkzaamheden n dat gedeelte te gaan invoeren. Bij calamiteiten zal uiteraard op

incidentele basis onderhoud verricht worden.

6.2 Uitvoeringsplan

In onderstaande overzichten wordt het uitvoeringsplan voor bermen en sloten beschreven.

Bermen:

Cyclisch beheer:

- _ Jaarlijks klepelmaaien uitzichthoeken bermen in het voorjaar [mei - juni];

- _ Jaarlijks maaien en afvoeren maaisel eerste meter bermen in het voorjaar/zomer [juni - juli];

- _ Jaarlijks maaien en afvoeren maaisel volledige bermen in het najaar [september - december].

Incidenteel beheer: (op basis van inspectie)

- _ Afnemen toplaag bermen;

- _ Herstel/aanvullen bermvlakken.

sloten:

Cyclisch beheer:

- _ bermsloten om het jaar maaien en afvoeren maaisel in het najaar [september — december]

gebied is in delen opgesplitst;

- _ Water(af)voerende bermsloten jaarlijks maaien en afvoeren maaisel in het najaar [september—

december].

- _ Instedelijk gebied jaarlijks of twee keer per jaar maaien en afvoeren maaisel. (uitvloeisel beheer

en onderhoudsplan stedelijk water)
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Incidenteel beheer: (op basis van inspectie)

- _ Correctie profiel sloten incl. uitdieping;

- _ Schoonmaken en herstel duikers.

Ontvangstplicht maaisel waterschappen:

Er bestaat een ontvangstplicht van maaisel uit de watergangen van de waterschap. De afvoer van dit

maaïsel naar een erkende eindverwerker is geregeld in de maaibestekken sloten. De gemeente is

verantwoordelijk voor het in tussendepot brengen van dit maaisel.
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7 Budget

7.1 Beschikbaar budget

De werkzaamheden zoals in het uitvoeringsplan zijn voorgesteld zijn in 2015 en 2016 reeds op deze

wijze uitgevoerd (met uitzondering van het planmatig uitvoeren van incidenteel onderhoud). Hierbij

is incidentee! financiële dekking aangegeven bij de jaarrekening 2015 en de 2° berap 2016. Door

vaststelling van het uitvoeringsplan dienen de aanvullende financiële middelen structureel in de

begroting opgenomen te worden. Daartoe dient het budget Bermen en Sloten niet cyclisch

onderhoud FCL 62102200 / ECL 22370 structureel verhoogd te worden met € 25.000 (stortkosten

grond) en het budget Bermen en Sloten cyclisch onderhoud FCL 62102200 / ECL 22380 structureel

verhoogd te worden met € 130.000 (verwerkingskosten maaisel)

 

Dienstjaar 2016

Grootboeknummer 62102200

Omschrijving Wegen onderhoud (maaien) bermen en sloten 2016

 

 

 

 

 

 

      

Kostensoort | Omschrijving Budget begroting 2016 | Aanvullend budget 2017

22370 niet-cyclisch onderhoud €_36.750 +€ 25.000

22380 oyclisch onderhoud €202.890 +€130.000

54631 aandeel Openbare Ruimte, buitendienst €257.554

54634 aandeel Openbare Ruimte, binnendienst € 11626

TOTAAL €508.820
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8. Samenvatting

De gemeente Hof van Twente heeft een groot areaal bermen en sloten in beheer. Het beheer vindt

plaats op basis van een vastgesteld en gebudgetteerd uitvoeringsplan. Ten behoeve van de blijvende

kwaliteitszorg, het duurzaamheidsprincipe, budgetbeheer en een optimalisatie in inrichting en

beheer is behoefte het beleid en de uitvoering van het beheerte herijken.

Daarnaast gaat de buitendienst Openbare Ruimte over naar het samenwerkingsverband GildoBOR.

Het hebben van een uitvoeringsplan met vastgestelde werkpakketen is dan van groot belang.

Het beheerplan bermen en sloten gaat in Hoofdstuk 2 in op de situatie van de bodem en ecologie.

In het verleden zijn op basis van het ecologisch beheerplan van de voormalige gemeente Markelo en

gegevens van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) verspreidingsatlas soorten planten

keuzes gemaakt waarbij het beheer en onderhoud van de bermen en sloten in de hele gemeente Hof

van Twente op eenduidige wijze werd uitgevoerd.

In Hoofdstuk 3 worden de functies van en de te stellen eisen aan bermen en sloten toegelicht. Ook

wordt het bestaande uitvoeringsplan behandeld waar voor zowel de bermen als voor de sloten het

cyclische en incidentele beheer wordt toegelicht. Ook de samenhang tussen het actuele

uitvoeringsplan en het ecologisch beheerplan Markelo wordt uiteengezet.

Hoofdstuk 4 gaat in op het collegeprogramma en de relevante regelgeving. Achtereenvolgens komen

landelijke regelgeving, waterschappen en gemeentelijk beleid aan de orde. Bij de landelijke

regelgeving zijn met name het duiden van maaisel als afval in het afvalbeheerplan Wet Milieubeheer

en de ‘vrijstellingsregeling plantenresten” van groot belang voor de te maken keuzes.

In hoofdstuk 5 worden alternatieven voor de maaimethoden en de methoden voor het afvoeren en

verwerken van maaisel behandeld. In een keuzematrix is op onderdelen maaien en verwerken

maaise inzichtelijk gemaakt hoe dit scoort op de onderdelen kosten, ecologie, duurzaamheid,

regelgeving en beschikbaarheid.

Hoofdstuk 6 gaat in op de beleids- en beheerkeuze op het cyclische en incidentele beheer. Verder

wordt het uitvoeringsplan voor bermen en sloten toegelicht.

In hoofdstuk 7 worden de beschikbare budgetten inzichtelijk gemaakt met daarbij het voorstel voor

de verhoging van de budgetten om het ingezette beleid op het gebied van beheeren onderhoud van

bermen en sloten te kunnen continueren.
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Bijlage 1: areaalgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

lengte wegen buiten bebouwde kom 477.028 m°

oppervlak (ecologische) bermen 2.248.363 m?

lengte bermen eerste meter 954.056 m

totale lengte sloten/watergangen 443.909 m?

lengte sloten/watergangen jaarlijks maaien 72m

lengte sloten/watergangen om het jaar maaien 27 mi

lengte sloten stedelijk water 7.927 m  
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Bijlage 2: Stappenplan vervolgacties

Samenstelling beheertekeningen bermen en sloten;

Ecologische (quick)scan flora en fauna gemeente;

Vaststelling gedragscode bestendig beheer

Klankbord Hofpanel

Info burgers

2016

2016

2016

2016

2016
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