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Beste heer Gommeren,

U heeft een aantal vragen gesteld over het ecologisch maaibeleid van de gemeente 
Steenbergen.

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

1. Door veel inwoners wordt aangegeven dat er veel gevaarlijke situaties 
ontstaan, bijvoorbeeld in de Krommeweg Steenbergen, waarbij zeker voor 
schooljeugd en ouderen gevaarlijke situaties ontstaan. Is dit bij u bekend?

Ja, gevaarlijke locaties, waaronder de Krommeweg in Steenbergen zijn 
bekend. Het is belangrijk dat inwoners steeds situaties blijven melden via de 
website of de app Mijngemeente. Op die manier monitoren wij de 
afhandeling van klachten én de hoeveelheid klachten.

2. Onderschrijft u dat er meer kans bestaat op gevaarlijke situaties omdat 
begroeiing in bermen zo hoog staat dat weggebruikers er niet overheen 
kunnen kijken?

Nee niet per definitie, dit is namelijk per locatie verschillend.

3. Bent u bereid om hier iets aan te doen?

Ja, de gevaarlijke locaties zijn bij ons bekend en worden gemaaid, zodat het 
zicht goed blijft. Ook de locaties die via meldingen zijn aangegeven, worden 
beoordeeld en indien nodig gemaaid.

4. Doel van het ecologisch maaien is een betere ecologie door verschralen van 
de bermen, is het u bekend dat het bermmaaisel afgevoerd wordt terwijl het
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maaisel wat uit de sloot komt op de gemaaide bermsloot gelegd wordt 
waardoor het ecologisch effect weer tenietgedaan wordt?

Deze veronderstelling klopt niet. Het doel van ecologisch maaien is 
voornamelijk het laten staan van vegetatie, zodat er voldoende voedsel 
(nectar) aanwezig is voor bijen en andere insecten. Op sommige locaties 
worden de bermen wel gemaaid, met name met het oog op 
verkeersveiligheid. Verschralingsbeheer is iets anders, namelijk een methode 
die wordt toegepast in natuurgebieden en open graslanden. De reden dat het 
maaisel uit de sloten één of twee dagen op de kanten gelegd wordt, is dat het 
kan uitlekken en de achtergebleven insecten, kevers, kikkers etc. de tijd 
hebben om zich te verplaatsen naar een andere locatie. Vervolgens wordt het 
maaisel opgehaald.

5. Is het u bekend dat door verstuiving van onkruidzaden zoals distels en 
melkdistels in de bermen naar landbouwgrond de onkruiddruk daar toe kan 
gaan nemen, wat weer meer inspanning en chemie kost bij onze landbouwers 
en dit dat zelfs tot afkeuring van producten kan leiden, waardoor de 
productiekosten enorm stijgen?

Ja dit is bekend. In samenwerking met onder andere ZLTO houden we de 
bermen vrij van distels.

6. Is het u bekend dat schadelijke exoten, zoals Reuzenberenklauw en Japanse 
Duizendknoop weelderig vermeerderen, alsmede andere giftige onkruiden 
zoals St Jacobs Kruiskruid welke een levensgevaar vormen voor bijvoorbeeld 
herkauwers?

Ja dit is bekend. De gemeente Steenbergen voert exotenbestrijding uit 
waarbij bovengenoemde soorten worden verwijderd.

7. Is het u bekend dat naast het positieve effect voor flora en fauna, de kans op 
ongedierte zoals ratten en muizen enorm toeneemt door de ruige vegetatie 
in stand te houden?

Het is bekend dat deze kans altijd aanwezig is.

8. De bermen in het Steenbergs buitengebied bestaan voor meer dan de helft 
uit rietopstanden die in juli al zo hoog gegroeid zijn dar er geen sprake meer 
kan zijn van zicht op het open landschap door weggebruikers, toeristen en 
recreanten wordt dit door het college herkend en erkent?

Naast rietvegetatie komen ook tal van andere soorten vegetatie voor in de 
bermen en watergangen van de gemeente Steenbergen. Het open landschap 
is op veel locaties goed zichtbaar.

9. Bent u ermee bekend dat vol gegroeide taluds en sloten een belemmering 
kunnen vormen voor de afvoer van overtollig water zodat bij hevige regenval 
zoals bijvoorbeeld in juli 2021 in Limburg en dit weekend in Steenbergen 
wijken en gebieden onder water kunnen komen te staan?
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Ja dit is bekend. In samenwerking met het waterschap worden de 
watergangen vrijgehouden van begroeiing.

10. Klopt het dat de aannemer die het ecologisch maaibeheer aanneemt 
veelvuldig gebruik maakt van onderaannemers en dat er afgelopen week in 
opdracht van het Waterschap een herstelplan aangeleverd moest worden 
wegens onvoldoende en niet goed geleverd werk?

Het kan voorkomen dat de hoofdaannemer bepaalde klussen uitzet bij 
onderaannemers. Het aanleveren van een herstelplan is bij de gemeente 
Steenbergen niet bekend.

11. Dit najaar wordt deze manier van maaien door de gemeente Steenbergen en 
Waterschap de Brabantse Delta geëvalueerd, wat zijn de criteria voor deze 
evaluatie en worden hierbij nog meer stakeholders betrokken, zoals 
bijvoorbeeld onze inwoners, de ZLTO, Ons, Horeca Nederland en Recreon ?

We zijn op dit moment als gemeente Steenbergen bezig met het opstellen 
van agendapunten voor een evaluatie. Vanzelfsprekend worden alle 
belanghebbenden op de hoogte gebracht van deze evaluatie.

12. Bent u het met ons eens dat een evaluatie op basis van de resultaten van één 
jaar geen aanleiding kan zijn voor een definitief besluit over het maaibeleid 
en dat meerdere járen dient te worden geëvalueerd voor er een definitief 
besluit genomen kan worden?

Ja

13. Kunt u met betrekking tot de aanbesteding en gunning het van onderstaande 
zaken de gegevens aanleveren:
A: het programma van eisen 
B: de inschrijvingen met bedragen 
C: de aanbesteding

Wij zullen dit verzoek inwilligen.

Hoogachtend, í
burgemeester en wethouders van Steenbergen

M.J.P. de
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