Aan het College van B&W van de gemeente Halderberge
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch
Hoeven, 18 januari 2018
Onderwerp: ---Artikel 38 vraag---Onderhoud bermen en watergangen
Geacht College,
Het onderhoud van bermen en watergangen (maaibestekken) in het buitengebied is in 2017 voor
het eerst toegevoegd aan de onderhoudsbestekken van waterschap Brabantse Delta. De reden
daarvoor was om maaiwerkzaamheden bij één aannemer weg te zetten, waardoor een efficiëntie
voordeel te behalen viel.
Het CDA hoort van diverse partijen dat in het onderhoudsbestek hiaten zaten, waardoor
watergangen niet tijdig zijn gemaaid en dat dit mogelijk meerkosten tot gevolg heeft. Daarnaast
heeft dit vervelende consequenties bij landeigenaren, daar in natte perioden maaiwerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd met structuurschade van de bodem tot gevolg.
Als CDA hebben we de volgende vragen:
 Op welke wijze zijn de maaibestekken aanbesteed?
 Welke aannemers hebben de maaibestekken in 2017 uitgevoerd? Worden daarvoor ook
plaatselijke aannemers uit Halderberge gevraagd om werkzaamheden uit te voeren?
Eventueel in onderaanneming?
 Wat zijn de kosten voor het landelijk maaien in 2017 geweest ten opzichte van
voorgaande jaren?
 Hoe is de directievoering op de bestekken geregeld en zijn hierdoor extra kosten in
rekening gebracht bij de gemeente Halderberge? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten
geweest voor 2017.
 Klopt het dat het bestek niet volledig was, waardoor een aantal watergangen/bermen later
zijn gemaaid dan gepland (binnen de schouwperiode van het waterschap)?
 Als voornoemde punt klopt, hoe hebben we dit probleem opgelost en wat zijn de extra
kosten die daardoor zijn ontstaan?
 Hoe gaan we de maaibestekken de komende jaren op de markt zetten en hoe voorkomen
we dat de bestekken onvolledig zijn?
 Is er voor 2018 een pilot ingepland om maaisel direct af te zetten bij agrariërs? Zo ja, hoe
verlopen de onderhandelingen met de verschillende actoren.
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie CDA- Halderberge
Ad van Tetering

