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Bijlage(n)

Beste heer Bakx, in uw brief van 18 november 2017 stelt u vragen over het onderhoud aan de waterkant langs de 
Binnenschelde en Oostplaat. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen:
1. Is uw college op de hoogte van de situaties aan de Oostplaat en de Binnenschelde?
Antwoord:
Het college is op de hoogte van de situaties aan de Oostplaat en Binnenschelde.

2. Weet uw college dat er al járen geen onderhoud is gepleegd aan deze waterkanten?
Antwoord:
Het maaien van bermen en taluds rond de Binnenschelde is vastgelegd in het jaarlijks programma extensief maaien. Het 
maaien van het riet - in het water- is hierin echter niet opgenomen.

3. Is uw college op de hoogte van overlast van vuil, stank en onveilige situaties?
Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van de situatie en de meldingen met betrekking tot de Oostplaat en de Binnenschelde. 
Het onderhoud van de watergangen is echter een verantwoordelijkheid van het Waterschap Brabantse Delta. Het 
waterschap heeft inmiddels een baggerplan opgesteld voor dit gebied. In goed overleg tussen het waterschap en de 
gemeente is afgesproken dat de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in 2019.

4. Is er enig zicht op, dat er, nu of in de toekomst, onderhoud wordt gepleegd.?
Antwoord:
Voor het maaien van het riet is opdracht verstrekt aan een aannemer. In verband met behoud van biodiversiteit worden 
de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd zodat een deel overjarig riet jaarlijks beschikbaar blijft voor overwinterende 
insecten en broedgelegenheid voor rietgebonden vogels. In het groeiseizoen van 2018 zullen om deze redenen 
maaiwerkzaamheden van het riet ook gefaseerd worden uitgevoerd. Tussentijds worden schoonmaakwerkzaamheden 
ingepland. Voor de goede orde merken wij op dat in lijn met uw vraag wel gestart was met maaiwerkzaamheden van het
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riet. Echter vanwege het natte seizoen zijn deze werkzaamheden gestaakt en zullen deze werkzaamheden begin 2018 
verder worden uitgevoerd. Door de natte ondergrond op dit moment ontstaat bij de inzet van zwaar materieel schade, 
hetgeen wij uiteraard willen voorkomen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


