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Fractie gewoon lokaal! M. van der Blom 
Gewoon Lokaal!
Notendaalsedijk 39 
4655TN DE HEEN

onderwerp art 40 vragen onderhoud bermen buitengebied
Steenbergen, 19 februari 2019

Geachte mevrouw Van der Blom,

U heeft vragen over de verantwoordelijkheid van de afvoer van landbouwslib op 
een weg, het aanspreken van de veroorzakers ervan en het onderhoud bermen 
Pelsendijk.

1. Is het college bereid om met de landbouwers in gesprek te gaan over 
bovenstaande problematiek en hoe gaat het college dit aanpakken?
Ons antwoord: Dit onderwerp is in het verleden al regelmatig aan de orde 
geweest in de overleggen met ZLTO.

2. Is het college bereid om tijdens de oogsttijd (meer) te handhaven op het 
degelijk afvoeren van landbouwslib?
Ons antwoord: Op het moment dat er meldingen binnenkomen over modder op 
de weg op een bepaalde locatie worden boa's ingeschakeld. Vervolgens wordt 
gekeken of de veroorzaker achterhaald kan worden en wordt deze geïnformeerd 
met de opdracht om de slib zo snel mogelijk te verwijderen. Tot nu toe wordt het 
altijd netjes opgeruimd. Uiteraard is het s' avonds en in het weekend 
omslachtiger om handelend op te treden. Tussen de boa's en de buitendienst 
wordt echter nauwgezet contact gehouden zodat ook dan bij calamiteiten 
handelend kan worden opgetreden. We zijn en blijven echter afhankelijk van 
meldingen of het toevallig constateren van eigen mensen. Wat we niet weten 
kunnen we niet aanpakken. De huidige manier van handhaven gaan we niet 
intensiveren. Het blijft een repressieve aanpak.

3. Gewoon lokaal! Heeft van een bewoner op de Pelsendijk een melding 
ontvangen over een stuk van deze dijk waar de berm in de loop der járen sterk is 
verhoogd door landbouwslib. Deze bewoner maait de berm altijd zelf, en draagt 
zo bij aan een nette uitstraling van het gebeid. Nu is het maaien echter voor hem 
onmogelijk geworden. Het afbermen van deze dijk door de gemeente staat voor 
2020 op de planning. Is het college bereid om naar aanleiding van deze melding 
het stuk van de Pelsendijk in 2019 al af te bermen, zodat deze bewoner deze 
berm vanaf nu weer netjes kan bijhouden?
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Ons antwoord: De bermverlaging is inderdaad in 2020 gepland maar dat heeft 
alles te maken met het asfaltbestek. T.b.v. het asfaltwerk moeten bermen 
verlaagd worden en ook weer aan het nieuwe werk aangevuld worden. Dit 
kunnen we niet naar voren halen. We hebben ter plaatse de situatie opgenomen. 
We zijn van mening dat betreffende bermen niet zijn opgehoogd door slootvuil 
en/of modder van het land. We zullen op korte termijn wel enkele voorzieningen 
treffen zodat het water van de weg kan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

.P. van,
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