
DE HEEN DINTELOORD KRUISLAND gemeente Steenbergen NIEUW-VOSSEMEER STEENBERGEN WELBERG

ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 

telefoonnr. 

bijlage(n)

UM1904170

5 juni 2019
Beheer ruimte 8í accommodaties 
Frederique Jansen 
0167-543 437

Mevrouw D. Abresch
Secretaris van de fractie Gewoon Lokaal!

onderwerp ; Maaibeleid versus ambities biodiversiteit
Steenbergen, 2 juli 2019

Geachte mevrouw Abresch,

Naar aanleiding van de onlangs gemaaide bermen van de N259 en de ambities op 
het gebied van biodiversiteit heeft u vragen gesteld op basis van artikel 40 van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Ons antwoord:
Voor de bermen langs de N259 wordt momenteel een plan voorbereid om de 
bermen te voorzien van een bloemenmengsel en diverse boomsoorten. De 
uitvoering hiervan vindt plaats in het vroege najaar 2019. De huidige 
bloemsoorten en grassen zijn spontaan op gekomen en bestaan voornamelijk uit 
pioniersoorten. Dit is vaak het geval nadat een weg is opgeknapt, zoals ook bij de 
N259 is gebeurd. Dit zijn geen blijvende soorten. Helaas heeft de overgang naar 
de nieuwe situatie voor onduidelijkheid gezorgd. Op dit moment worden de 
bermen nog op de 'oude' wijze onderhouden en zijn deze opgenomen in het 
maaibestek dat wij gezamenlijk met het waterschap uitvoeren. Wel wordt het 
maaisel geruimd, anders dan bij de overige bermen het geval is. Dit omdat voor 
de overname van de weg het ruimen van maaisel ook onderdeel was van het 
beheer van deze bermen. Na het gereed komen van het groenplan zal het beheer 
worden aangepast op een beheer dat ervoor zorgt dat het bloemenmengsel 
langdurig in stand wordt gehouden. Voor het N259 traject houdt dit in dat in 2020 
het maairegime is afgestemd op de aanwezig vegetatie.
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Het totale maaibestek buitengebied loopt af eind 2020. Vanaf 2021 is een nieuw 
maaibestek van kracht (na goedkeuring van de Raad) waarin ecologisch 
maaibeheer wordt opgenomen.
Voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

2. Hoe verhoudt deze actie zich tot de ambities met betrekking tot 
biodiversiteit die de gemeente Steenbergen beweert te hebben?

Ons antwoord:

De ambities die de gemeente heeft op het gebied van biodiversiteit vragen om 
aanpassingen van het huidige maaibeleid en aanpassingen in de buitenruimte. 
Zoals in het geval van de N259 is er voor gekozen om de bermen niet alleen via 
een aanpassing in beheer maar met een daadwerkelijk ingreep om te vormen 
naar een bloemrijke structuur. Op deze manier wordt het resultaat sneller bereikt 
dan alleen via een aanpassing in beheermaatregel, hetgeen meerdere járen 
duurt. In dit geval volgt de aanpassing in het maaibeleid na de ingreep in de 
buitenruimte.

3. Hoe voorkomen we dat dit ooit nog een keer gebeurt?

Ons antwoord:
Zoals bij vraag 2 aangegeven wordt het maaibeleid van de bermen langs de 
voormalige N259 aangepast op het bloemenmengsel dat hier gezaaid gaat 
worden. Hiermee wordt ingezet op een langdurig instandhouding van de 
bloemrijke berm. De bermen van de N259 worden een jaar eerder (2020) uit het 
huidige maaibestek gehaald zodat het beheer van deze bermen gelijk kan worden 
aangepast op de nieuwe inrichting. In 2021 worden de bermen weer opgenomen 
in het nieuwe maaibestek.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders vaņ Steenbergen, 
de secretaris, ^__^ de burgemeester,

elt, MBA
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