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Vragen van het statenlid Dhr. Van Haperen en mevr. Evertz (PVDA)  ingevolge artikel 44 regle-
ment van orde 
 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 537. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake Ecologisch bermbe-
heer  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 05-03-2015)  

1. Is het college het met de Partij van de 
Arbeid eens dat de provincie een bijzon-
dere verantwoordelijkheid heeft voor be-
dreigde en beschermde planten en die-
ren op en in provinciale eigendommen? 
 

1. Ja 

2. Onderschrijft het college dat de provincie 
als primair verantwoordelijke overheid 
voor natuur en landschap in deze een 
voorbeeldfunctie heeft naar andere weg-
beheerders? 
 

2. Ja 

3. Beschikt het college over een goed over-
zicht van de locaties waar beschermde 
en bedreigde plant- en diersoorten op 
haar terreinen voorkomen? Zo nee, is 
het college bereid een dergelijk over-
zicht, eventueel samen met vrijwilligers, 
samen te stellen? 

3. De provincie beheert ca. 595 ha bermen en 
overhoeken waarvan ca. 322 ha ecologische 
wordt beheerd. De selectie van ecologisch 
beheerde bermen was destijds gebaseerd op 
botanisch veldkennis, berm breedte en een 
praktische werkvorm. De provincie beschikt 
niet over een actueel gebied dekkende inven-
tarisatie van beschermde en bedreigde soor-
ten. Wel is er een bestand van incidentele 
waarnemingen van deze soorten. 
Het bermbeheer tot 2015 was zodanig inge-
richt dat geen conflicten met de Flora en Fau-
nawet te voorzien waren. Om die reden is er 
niet geïnvesteerd in een kostbare gebied 
dekkende inventarisatie.  
Alhoewel het een sympathiek idee is om vrij-
willigers in te zetten zijn wij omwille van de 
verkeersveiligheid geen voorstander om vrij-
willigers toe te laten in de wegbermen om 
deze te inventariseren. Voor het werken 
langs de weg gelden strikte veiligheidsvoor-
schriften. 
 

4. Is het college bereid – eventueel samen 
met andere wegbeheerders en vrijwil-
ligers – een uitvoeringsgericht plan te 
maken, zodat het behoud van be-
schermde en bedreigde plant- en dier-
soorten op en rond provinciale eigen-
dommen verzekerd is? 
 

4. Het herinvoeren van het ecologisch bermbe-
heer van vóór 2015 is een passend uitvoe-
ringsplan. Dit is alleen mogelijk indien binnen 
de begroting hiervoor ruimte wordt gevonden. 
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5. Wat zijn de juridische consequenties van 
de voorgenomen veranderingen in het 
wegbermbeheer, met name in relatie tot 
het voorkomen van beschermde planten 
en dieren en de Flora- en Faunawet? Is 
het begrip 'bestendig gebruik' hierbij in 
het geding? 

5. In het kader van de Flora en Faunawet is in 
IPO verband een gedragscode Provinciale 
Infrastructuur opgesteld. Het bermbeheer is 
een vorm van Bestendig beheer en onder-
houd. De gedragscode stelt dat het omscha-
kelen van een ecologisch maaibeheer naar 
klepelen alleen kan wanneer dit geen gevol-
gen heeft voor eventueel aanwezige overige 
en streng beschermde soorten. Effecten op 
beschermde soorten zijn in voormalig ecolo-
gisch beheerde bermen niet uitgesloten. 

    
 

 MIDDELBURG, 31 maart 2015  
 
 

Namens de fractie van PVDA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Dhr. Van Haperen en mevr. Evertz drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


