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Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO inzake bermonderhoud in Westerbroek 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 3 mei 2021 heeft Leefbaar Midden Groningen een aantal vragen over het onderwerp 

‘bermonderhoud in Westerbroek' (art. 33 RVO) aan het college gesteld. Dit naar aanleiding van de 

bermwerkzaamheden die onlangs in Westerbroek zijn uitgevoerd. In deze raadsbrief wordt antwoord 

gegeven op de gestelde vragen. 

 

Vraag 1. Waarom heeft men het Dorpsbestuur niet ingelicht over de redenen van deze 

werkzaamheden? Dit moet men zien in het kader van de vele moties die zijn aangenomen in 

diverse gemeenteraden om de communicatie met de burger serieus te nemen en de burger 

meer te betrekken dan wel te informeren.  

 

Antwoord 1. De contactpersoon van bewonersvereniging Westerbroek, is op 12 april 2021 op de 

hoogte gesteld van deze bermwerkzaamheden door de gebiedsbeheerder. De gebiedsbeheerder 

heeft de contactpersoon gevraagd deze info te verspreiden via zijn sociale mediakanalen. 

  

De contactpersoon heeft dezelfde dag nog bevestigd dat hij de info op de Facebookpagina van 

Dorpsvereniging Westerbroek had geplaatst. 

  

Daarnaast heeft de gemeentelijke toezichthouder op diverse locaties vooraankondigingsborden 

laten plaatsen met betrekking tot de aanstaande werkzaamheden. 

 

Vraag 2. Wat is de reden van deze werkzaamheden, die hier, ook in deze regio zelden te 

zien zijn geweest of zelfs nooit eerder. Het is trouwens zeer arbeidsintensief en is de 

gemeente van plan om de bermen overal deze behandeling te geven? Wat kost deze 

operatie alleen al in Westerbroek? 
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Antwoord 2. Het op de gewenste hoogte houden van het eerste gedeelte wegberm hoort bij het op 

niveau en veilig houden van wegen, conform het vastgestelde beleidsplan wegen. 

De bermen ”groeien” jaarlijks aan wat tot het gevolg heeft dat het water op het wegdek steeds 

minder goed weg wil. Hierdoor blijft de weg- en bermrand te nat. 

Dit water komt vervolgens in de wegconstructie terecht, de wegconstructie raakt verzadigd en de 

wegkanten kunnen na verloop van tijd bezwijken door de druk van het verkeer met 

kapitaalvernietiging tot gevolg. Ook wordt de verzadigde eerste meter wegberm sneller 

kapotgereden. Bovendien is plasvorming op de weg gevaarlijk vanwege kans op aquaplanning. 

Met het afschrapen van de bermen, zodat het water van de weg weer voldoende weg kan stromen 

via de berm, willen we dit zoveel mogelijk voorkomen. 

  

Deze bermwerkzaamheden zijn opgenomen in de wegenbegroting en worden waar dat nodig is 

jaarlijks door de gehele gemeente uitgevoerd. 

 

De locaties worden bepaald op basis van inspecties en prioritering. 

 

Vraag 3. Hoe verhouden deze werkzaamheden zich met het feit dat er op diverse plekken 

hier in het dorp zeer zeldzame paddenstoelen groeien, wel 12 verschillende soorten in 1 

berm, waaronder zeldzaam eekhoorntjesbrood en blauwe eekhoorntjesbrood, 

vliegenzwammen etc.?? En juist op deze plek heeft de gemeente de toplaag af zitten 

schrapen. Welke gevolgen kan dit hebben voor deze paddenstoelen nu die daar juist hun 

plek hebben?  

 

Antwoord 3. Er zijn in Nederland geen paddenstoelen beschermd op basis van de Wet 

Natuurbescherming of Rode lijsten provincie Groningen. 

Het netwerk van schimmeldraden bevindt zich uitgebreid in de grond. De werkzaamheden hebben 

geen gevolgen voor de paddenstoelen, want die groeien terug. 
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Vraag 4. Is de gemeente niet verplicht om deze zeldzame soorten te beschouwen als te 

beschermen flora zoals de flora en faunawet voorschrijft? 

 

Antwoord 4. Vooraf is door de gemeentelijke toezichthouder, gecertificeerd voor Wet 

natuurbescherming, een natuurcheck gedaan. Daarbij is geen beschermde flora en fauna 

aangetroffen. Gezien de aard van de werkzaamheden is ingeschat dat dit geen invloed heeft op 

beschermde soorten en / of de algemene soorten. Er is daarom geen plan van aanpak opgesteld. Er 

is wel in overeenstemming met de gedragscode gewerkt en algemene richtlijnen zijn in acht 

genomen. 

 

Wij vertrouwen erop dat wij uw vragen zo volledig hebben beantwoord. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


