VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

raadslid Oude Vrielink (CDA)
16 september 2020

Onderwerp: onderhoud bermen en sloten.

Aan de voorzitter van de raad,

Naar aanleiding van vragen uit onze gemeenschap en onze eigen constateringen hebben wij
vragen over;
 de bomen en begroeiing die mogelijk gevaar kan opleveren voor weggebruikers en
 over het ongewenste effect van het niet goed onderhouden van waterlopen in onze
gemeente.
Begroeiing die gevaar kan opleveren
Met betrekking tot begroeiing die gevaar kan opleveren voor weggebruikers wordt opgemerkt
dat op veel plaatsen bomen met dode takken zich op boven of nabij de weg bevinden. Van
inwoners, bedrijven (en toeristen) bereiken ons berichten over overlast van overhangend
hout en dood hout boven het wegdek.
Vroeg of laat kunnen takken op de weg vallen en daardoor gevaar opleveren. Overhangende
begroeiing kan het uitzicht belemmeren.
1. Is bekend of er in onze gemeente plaatsen zijn waar overhangend dood of zwak hout een
risico vormt voor verkeer en zo ja waar en hoeveel?
2. Vindt het college ook van dat deze risicolocaties, indien bekend, de risico’s moeten
worden opgeheven?
3. Indien er plaatsen zijn waar deze risico’s aan de orde zijn, wat doet de gemeente om dit
risico op te heffen?
4. Indien de gemeente geen eigenaar is van de risicobomen op welke wijze gaat de
gemeente deze situatie aanpakken om de risico’s op te heffen?
5. Ziet het college ook mogelijkheden voor particulieren om ook het onderhoud van hun
houtopstanden gezamenlijk uit te laten voeren?
6. Is de verkeersveiligheid voldoende gewaarborgd als door het overhangende hout
uitwijken voor het vracht en landbouwverkeer steeds moeilijker wordt, vooral nu er in ons
mooie buitengebied steeds meer fietsers komen?

Ongewenste effect van het niet goed onderhouden van waterlopen
In de gemeente Tubbergen zijn veel sloten en grotere waterlopen aanwezig. Primaire functie
van deze sloten is om het overtollig water af te voeren van zowel de aangrenzende
landerijen als ook van de weg.

In januari 2020 is in deze raad het uitvoeringsplan biodiversiteit gemeente Tubbergen
aangenomen. Het spreekt voor zich dat het CDA voorstander is van een gezonde
biodiversiteit; als dat kan in bermen en sloten is dat prima. Eén van de maatregelen is dat de
gemeentelijke sloten niet meer geklepeld worden, maar één keer per twee jaar worden
gekorfd. Daarnaast worden de houtige opstanden die ontstaan één keer per drie a vier jaar
handmatig verwijderd.
Uit onze gemeente komen van de bedrijven en bewoners voor wie een goede waterafvoer
essentieel is, opmerkingen dat de functie van sloten en waterlopen zwaar in het geding komt.
Daarnaast is afvoer van water vanaf de weg de primaire functie van de sloten.
Het CDA heeft daarom de volgende vragen:
1. Vindt het college ook dat de primaire functie van een sloot en waterloop de afvoer is van
overtollig water?
2. Is bij het college bekend dat de waterafvoer van weg en akker door de aanpassing van
het onderhoud wordt verslechterd, omdat veel sloten inmiddels dichtgroeien en er
veelvuldig reeds houtopstanden (berken en ander pioniershout) in de sloten staat?
3. Op welke wijze wordt de primaire functie van de sloot/waterloop gewaarborgd zodat bij
heftige regenval het wegdek tijdig vrij is van regenwater en de verkeersveiligheid niet in
het geding komt?
4. Op welke wijze wordt gewaarborgd dat een sloot in voldoende mate water kan afvoeren
en niet dichtgroeit?
5. Door de aanpassing van het onderhoud is afzet van het slootbodemmateriaal op de
naastliggende berm niet mogelijk. Het slootmateriaal moet worden afgevoerd naar een
verwerker. Wat zijn de extra kosten van het verwijderen van het opslaghout, aangezien
de maaikorven hier niet tegen bestand zijn, en door het verwijderen het talud beschadigd
kan worden?
6 Wat gaat het college doen, om met in achtneming van ons besluit Biodiversiteit, de
goede waterfunctie van sloten/waterlopen te herstellen en instant te houden?

Ondertekening en naam:
CDA,

A.H.L. Oude Vrielink.
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37
Reglement van orde).

