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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(art. 44 RVO)

Reimerswaal, 17 juli 2018
Aan het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal
Onderwerp
Yerseke

:

schriftelijke vraag ex art. 44 RvO inzake Uitbaggeren Julianahaven -

Geachte burgemeester,
Tijdens het B2B event zijn wij door diverse mosselvissers aangesproken over de noodzaak om de
Julianahaven op korte termijn uit te baggeren. De haven is bij laag water steeds moeilijker bevaarbaar en dit leidt tot problemen bij de mosselvissers en niet bij hen alleen. Naar verluid heeft de
Havencommissie een brief ontvangen van de gemeente Reimerswaal dat het baggeren uitgesteld
zou worden tot er een nieuw college is aangetreden. Dit lijkt ons een rare gang van zaken, want
dergelijke omvangrijke werkzaamheden zijn toch minstens opgenomen in een meerjarenonderhoudsprogramma en niet afhankelijk van het aantreden van een nieuwe college. Graag worden wij
op de hoogte gesteld van de plannen voor de Julianahaven en wij stellen dan ook de volgende
vragen.

1. Is het uw college bekend dat de haven bij laag water steeds moeilijker bevaarbaar is en dat
dit leidt tot problemen voor de mosselvissers;
2. Bestaat er een onderhoudsplan voor de Julianahaven waarin is opgenomen dat de haven
periodiek uitgebaggerd wordt;
3. Zo ja, wat is de tijdsplanning van de eerstvolgende baggerronde;
4. Mochten op dit moment al voorbereidingen getroffen worden voor het baggeren, dan worden wij graag op de hoogte gesteld van de stand van zaken en het tijdspad wanneer de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Als er een onderhoudsplanning is of als er al voorbereidingen worden getroffen hoe worden
de mosselvissers betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden en wat is hun rol
bij de uitvoering.
Uw schriftelijke reactie zien wij graag tegemoet.
Yerseke, 16 juli 2018.
Ida Sinke, raadslid voor de VVD.

