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Geachte heer Veraart, 

Steenbergen, 18 oktober 2016 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 
Vraag 1: 

1a. Volgens het Tracébesluit moet langs de A4 over een totale lengte van circa 4,5 a 5 
km riet in de bermsloten groeien. Is het u bekend dat er nagenoeg geen riet groeit 
in deze bermsloten? 

1 b. Naar verluid zijn dit jaar de rietkragen gemaaid en uitgebaggerd. Wilt u als 
vertegenwoordiger van Steenbergen druk uitoefenen op RWS om zo snel mogelijk 
te zorgen voor de afgesproken, flinke rietvegetatie? 

1c. Omwonenden wensen een goed beheer van de bermsloten, op zo'n manier dat de 
rietvegetatie het gehele jaar aanwezig blijft, zo hoog mogelijk en over een zo breed 
mogelijk gebied. Dus niet maaien. Dit is conform het tracébesluit. Wilt u zich bij 
RWS sterk maken voor het zojuist omschreven beheertype Riet, totdat het 
gewenste resultaat er is? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
Nota bene: De betreffende informatie is rechtstreeks afkomstig van Rijkswaterstaat. 
De vragen die gericht zijn aan ons college of wij druk willen uitoefenen bij RWS of ons 
sterk willen maken bij RWS, kunnen wij dus positief beantwoorden. Wij vonden het 
echter passend om ook direct al de inhoudelijke reactie van RWS in de beantwoording 
weer te geven. 
la. . Deze constatering is juist. 
1b. De rietkragen zijn inderdaad gemaaid dit jaar, evenals vorig jaar. Dat had niet 

mogen gebeuren en is tweemaal per vergissing tot stand gekomen. Er wordt op dit 
moment uitgezocht of er naast maaien ook gebaggerd is zoals verondersteld wordt 
in de brief. Er zal zorg gedragen worden dat het riet conform TB terug komt. Indien 
er alleen gemaaid is dan zal dit zichzelf herstellen. Indien er gebaggerd is, wordt 
uitgezocht wat de beste manier is om de rietvegetatie terug te krijgen. 

1c. Vanuit het project A4 Steenbergen is aan de beheerorganisatie van RWS een 
onderhoudsregime meegegeven waarmee de rietvegetatie conform TB in stand 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of bezoek www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167 - 54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.i 



moet blijven. Dit onderhoudsregime zal door de onderhoudsaannemer uitgevoerd 
worden. 

Vraag 2:Op aandringen van omwonenden zijn er 365 essen geplant langs de A4. De 
verwachting is dat de essen ten prooi zullen vallen aan een schimmelziekte. 

a. Hoe is de gezondheidstoestand van de 365 essen langs de A4 bij Steenbergen? 
b. Moeten deze bomen worden vervangen door een andere soort of kunnen zij blijven 

staan? 

Antwoord: Bij navraag bij RWS is de volgende informatie aan ons doorgegeven. 
2a. Van de bomen is door RWS een toestandsinspectie beschikbaar uit 2015. Eind 

oktober 2016 wordt een nieuwe toestandsinspectie verwacht. Aan de hand van die 
laatste inspectie zal de huidige gezondheidstoestand van de essen blijken. 

2b. Dat wordt bepaald aan de hand van de toestandsinspectie. Als blijkt dat bomen 
dusdanig slecht zijn dat deze vervangen moeten worden dan zal de 
onderhoudsaannemer daarvoor een voorstel indienen, wat door RWS beoordeeld 
wordt. 

Vraag 3:Soms wordt gebruik gemaakt van alternatieve, illegale sluiproutes naar de A4. 
Zo zit in de bocht Drielindekensweg een "zijweg" waarover naar de A4 kan 
worden gereden. Wilt u er bij RWS op aandringen de illegale sluiproutes 
onmogelijk te maken?. 

Antwoord: RWS heeft aangegeven dat de genoemde zijweg is bedoeld voor de 
bereikbaarheid van (landbouw)percelen. Er is een sloot als scheiding tussen de A4 en de 
ontsluitingsweg aanwezig. Daar waar de sloot over te steken is, is een hek aanwezig. Er 

zijn bij RWS tot op heden geen signalen van gebruik als sluiproute binnengekomen. RWS 
zal dit uiteraard wel in de gaten gaan hptíSeřken indien noodzakelijk, worden maatregelen 
getroffen. Z \ 

Hoogachtend, I ļ 
burgemeester en wethouders A/an Steeribergen, 
de locosecretaris, [de burgermeester, 


