M.b.t. Statenvoorstel Beheerskader infrastructuur Zeeland.
Hierbij het antwoord op de vragen van statenlid Rijksen: (CU)
Behandelend ambtenaar: Jeroen Steenbakker
1. Vraag: Betreft het bedrag van € 83.000/jaar meerkosten?
Antwoord: Ja, dit betreft het budget dat beschikbaar is gesteld voor de meerkosten van
ecologisch bermbeheer t.o.v. het regulier bermbeheer. De meerkosten worden veroorzaakt
doordat het maaisel bij ecologisch bermbeheer wordt afgevoerd. In dat kader worden de
bermen gemaaid en het maaisel verzameld op rollen. Bij regulier bermbeheer blijft het
gemaaide gras in de berm liggen (klepelen).
2. Vraag: Welke criteria worden gehanteerd of er wel/niet ecologisch wordt beheerd?
Antwoord: Bekeken is wat de ‘meest kansrijke bermen’ zijn voor ecologisch bermbeheer.
Hierbij is onder andere rekening gehouden met het oppervlak/de breedte van de berm (is er
voldoende ruimte om te groeien en bloeien?) en de locatie van de wegberm
(mogelijkheid/kansrijk voor in stand houden en ontwikkeling (inheemse) flora en fauna). Niet
elke wegberm is per definitie geschikt voor ecologisch beheer. Bij de Zerobased
begrotingsbehandeling in 2016 is gekozen voor 100 ha met een budget voor de meerkosten
ten opzichte van het ‘klepelbeleid’ (regulier bermbeheer) van €83.000 per jaar.
3. Vraag: Wat gebeurt er met het maaisel en tegen welke prijs?
Antwoord: Het maaisel dat in het kader van ecologisch bermbeheer wordt afgevoerd gaat naar
een verwerkingsinrichting (bijvoorbeeld composteerder). De kosten hiervan zijn op grond van
het bestek voor rekening van de aannemer. De hoogte hiervan is afhankelijk van het totaal
aantal ton maaisel dat wordt afgevoerd. Dit verschilt per jaar en is onder meer afhankelijk van
de hoeveelheid maaisel (groeizaam weer) en de vochtigheidsgraad ervan (is het gras nat of
droog bij afvoeren). In 2017 bedroegen de kosten van afvoeren en storten in totaal € 21.500
voor 2.148 ton. Het maaisel van de bermen die niet ecologisch beheerd worden, blijft na het
klepelen in de bermen achter.
4. Vraag: Hoeveel % van de bermen langs provinciale wegen wordt ecologisch beheerd?
Antwoord: Voor de periode 2017-2021 wordt 100ha van de 600 ha provinciale wegbermen
ecologisch beheerd. Dat komt overeen met ca. 17 % van de totale oppervlakte die wordt
gemaaid.

