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Onderwerp: antwoorden vragen maaien Bergse Plaat
Geachte heer Voets,
Op I augustus heeft u aan het dagelijks bestuur vragen gesteld over het maaien in de wijk Bergse Plaat in
Bergen op Zoom. Via deze brief informeren wij u overde lokale situatie en de werkzaamheden en rol van het

waterschap. Hieronder staan uw vragen en per vraag de reactie van het dagelijks bestuur.
Op welke wijze zetten wij de beschikbare middelen in?
De inzet van beschikbare middelen (financieel, materieel) wordt bepaald op basis van het maaibeleid, zoals
opgenomen in het AOWW (Algemeen Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen) dat door het algemeen
bestuur in 2008 is vastgesteld. Het AOWW legt het kaders vast voor het maaien. Op basis van criteria zoals

functie van de waterloop, waterkwantiteit (afuoer en aanvoer), waterkwaliteit en ecologie (gedragscode flora
fauna wet van de Unie van Waterschappen, lokaal aanwezige soortensamenstelling flora en fauna) wordt
gekeken welke maaiwijze en frequentie passend zijn. Op basis van het AOWW worden zogenaamde
meerjarige maaibestekken opgesteld. In het maaibestek staat per waterloop wat, hoe vaak en hoe er
gemaaid wordt. Het merendeel van de maaiwerkzaamheden wordt uitbesteed, specialistisch maaibeheer
wordt veelal in e¡gen beheer uitgevoerd. Maaien gebeurt via de onderhoudsstrook met een kraan of vanaf het
water met een maaiboot. Jaarlijks wordt bekeken of aanpassing nodig is.
Wat is de uitwerkino van het AOWW op de Bergse Plaat
Op de Bergse Plaat in de waterloop die in uw vragen zijn benoemd, maait het waterschap ieder najaar. Dit
gebeurt vanaf het water door een maaiboot. Een mobiele kraan schept het losgemaaide maaisel vervolgens
uit het water. De zijaftakkingen worden met een rupskraantje uitgemaaid.

Is in dit geval meer onderhoud nodiq / mogelijk dan de normale aanpak
Het waterschap zorgt voor droge voeten in natte periodes en voor een juiste wateraanvoer bij droogte.
Maaien is een belangrijke activiteit omdat het waterschap zo voorkomt dat waterlopen dichtgroeien en er
wateroverlast kan ontstaan. Anderzijds kan er bij droogte voldoende water worden aangevoerd.
Een medewerker van het waterschap is naar aanleiding van het bericht in de krant en uw vragen ter plaatse
gaan kijken. Op de Bergse plaat is niet meer onderhoud nodig dan de normale aanpak op basis van de kaders
van het AOWW. Mocht er wateroverlast zijn, dan moet er inderdaad extra actie ondernomen worden, maar tot
heden is hier geen sprake van geweest. Ook vanuit ecologisch oogpunt is er geen aanleiding om het huidige
beleid ter plaatse aan te passen.
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Wat is de reactie naar de klaoende buurtbewoners?
De bewoners constateren dat er sinds ongeveer vier jaar anders wordt gemaaid dan voorheen. Dat klopt. Het
maaibeleid (AOWW) is in 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld. Hierin is bepaald dat binnenstedelijk
water zoals op de Bergse Plaat 1 x per jaar wordt gemaaid conform groep 3
(http://brabantsedelta.weboisoublisher.nllViewer.aspx?maL=Maaibestekkeno/o202015). Het waterschap heeft
de eerste jaren het gehele natte profiel gemaaid zodat er geen riet en planten bleven staan. Bij het opstellen
van nieuwe maaibestekken in 2011 is opnieuw gekeken naar de kaders van het AOWW, waarbij het
maaibeheer op de Bergse Plaat is aangepast conform het AOWW. Geconstateerd is, dat een aanpassing
noodzakelijk was, waarna het maaibestek is aangepasten wordt er conform het vastgestelde beleid gemaaid.
Dat bekent dat het natte profiel gedeeltelijk wordt gemaaid en een groot gedeelte van het riet en de planten
blijven staan.
Uit het krantenartikel en uw vragen lijkt dat de bewoners een extra maaironde willen om het water te zien en
de dieren die daarin leven. Het waterschap maait vanuit een oogpunt van droge voeten en voldoende water
en als er om ecologische reden daartoe een noodzaak is. Het maaien gebeurt niet op esthetische gronden. Uit
uw vragen blijkt echter ook dat de bewoners een probleem ervaren en overlast. Daarover willen we uiteraard
graag met de bewoners in gesprek om een en ander nogmaals toe te lichten.
Hoe werken de gemeente en het Waterschap samen en wat is ieders verantwoordelijkheid in deze?
Het waterschap pleegt onderhoud conform de vastgestelde legger. Hierin is opgenomen dat het natte profiel
en de eerste meter van het talud door het waterschap wordt onderhouden en de gemeente Bergen op Zoom
de aangrenzende (droge) taluds. De gemeente maaide de taluds in het verleden 4 keer per jaar maar is in
haar maaibeleid teruggegaan naar 2 keer per jaar 1 maal in het voorjaar en 1 maal in het najaar. In het vooren najaar maait de gemeente het droge talud en voert deze af. Vervolgens maait het waterschap in het
najaar met de maaiboot of de kraan de waterloop conform de maai legenda. Het vrijkomend maaisel wordt op
hopen gezet en in het kader van de ontvangstplicht afgevoerd door de gemeente.

In wat voor tijdsbestek kan hieroo adeouaat gereageerd worden?
Een medewerker van het waterschap zal op korte termijn contact opnemen met mevrouw Grootemaat om
samen de ervaren overlast te bespreken en een toelichting te geven op het gevoerde beleid.
Conform het Reglement van Orde algemeen bestuur worden uw vragen en de antwoorden van het dagelijks
bestuur geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 14 oktober 2015.
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