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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Ecologisch maaibeheer 3488831  1 november 2022 

Geachte leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 

In juli van dit jaar heeft het college u geïnformeerd over de mogelijke kostprijsstijgingen 

voor wat betreft de uitvoering van het ecologisch maaibeheer. De hoogte en de oorzaak van 

de prijsstijgingen waren onvoldoende inzichtelijk en waren reden voor voorzichtigheid. 

Overeengekomen is u, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, inzicht te geven in de 

prijsontwikkelingen voordat een definitieve opdracht wordt gegeven aan uitvoerende 

aannemers. Op deze wijze wordt geen onaanvaardbaar financieel risico gelopen.  

 

Het college heeft opdracht gegeven te duiden wat de prijsstijging heeft veroorzaakt door het 

gehele proces inzichtelijk te maken. 

 

Uit het onderzoek is het volgende duidelijk geworden: 

 

Er zijn in de berekeningen kostprijsverhogende factoren geweest maar deze prijsstijgingen 

zijn over de hele linie van werkzaamheden en dus niet alleen specifiek voor het onderdeel 

ecologisch maaibeheer. Wanneer ecologisch maaibeheer niet was opgestart zou er sowieso 

een prijsstijging zijn geweest voor het reguliere onderhoud.  

 

In de oorspronkelijk aan u gepresenteerde cijfers is er uitgegaan van €53.802,- voor de 

eerste fase van ecologisch maaibeheer. De doorrekening met nieuwe kostprijzen geeft een 

totaal van €81.120,- 

 

Deze prijsstijging is weliswaar fors, percentueel gezien, maar niet dusdanig dat er 

ingegrepen moet worden. Ecologisch maaibeheer draagt in grote mate bij aan de 

biodiversiteit en daarmee aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Hengelo.  

Het college neemt de kostprijsstijging van € 27.318 (als financieel perspectief) mee in de 

Zomernota van 2023 omdat dat de meest logische keuze is om afwijkingen van die grootte 

te verwerken in de begroting. 

 

Omdat in juli van dit jaar is begonnen met het veranderende maaibeheer en er een flinke 

droogteperiode is geweest wordt het jaarbudget in 2022 niet overschreden. 

 

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3488831  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer S.W.J.G. Schelberg 


