Waterschap

'Brsbontse telts
.iq*r nÇÞ

Uw schriJven van
Uw

:

kenmerk :
zaaknummer
Ons kenmerk
Barrode

Belangengroep SlikPolder
De heer F. van Dongen

I
:

2

Behandeld

door

:

Doorkiesnummer:
Dah¡m
Verzenddatum

3 nei20lT
2017-BS003
L7.z;KO3427
17UT005280

m$mImÍffnlnLffiil
de heer K. S¡oots/4. tlerks
076564 LO 62
30 mei 2017

'30MEl

¿0t7

Onderwerp: zienswijze belanghebbenden ten aanzien van Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak
Geachte heer Van Dongen,
Op 3 mei 20L7 zond u ons een brief waarin u uw zorgen uitte over de wtize waarop u en de belangengroep
Si¡kpolder zijn betrokken bij het project Dijkversterking Geertruidenberg en Ame¡tak' Wij betreuren het
gegeven dai u het paticipaiiepócei ats nãgatief hebt èrvaren. Temeer omdat wij ons vanaf het begin hebben
ingespannen om u en uw belangenvereniging zoveel mogelijk te betrekken.

partic¡pat¡e kent vele gradaties. Van 'informeren'tot'samen uitvoeren'. Wij hebben voor dit project gekozen
om de participatie vor-m te laten krijgen op het n¡veau van 'adviseren'. Dat hebben wij ook van tevoren aan u
en aan de andere klankbordgroepteããn en overige belangstellenden gemeld. Zoall u zelf aangeeft heeft u in
de klankbordgroepen voldoeãde'podium gekregen om uw zorgen en ideeên ter tafel te brengen' Deze zorgen
ziin door ¿e projectgro"p uerweri.t ¡n ¿e stuttõn die ter besluitvorming zijn opgesteld. De aangedragen
nieekoppelkansãn eñ overige zorgen en opmerkingen zijn in de verschillende stukken, zoals de notitie
Meekoppelkansen en de Klant-Eis-Specificatie verwerkt.
Vanuit onze perceptie hebben de klankbordgroepen, gelet op bovenstaande, goed gefunctioneerd en is er
actief meegewerki en meegedacht aan de ontwikkeling en filtering van de alternatieven'
genoemde
De zorgen die u in uw brief beschrijft zijn ons bekend en in het concept-mer is aan de door u
zaken aandacht besteed.

u sluit uw brief af met de hoop dat uw zienswijze, wensen, bezwaren en argumenten worden meegewogen in

de keuze voor een Voorkeursálternatief. WU hebben de keuze gemaakt op basis v¿rn_een integrale afweging,
zijn meegewogen. We hebben uiteindelijk gekozen voor het
waarbij de door u aangedragen punten
'het
oogpunt van duuzame veiligheid. Deze keuze hebben we aan u en
terugldggen van de diJi<, vañuit
meei¿erè belangstellenden op 22 mei jongstleden gepresenteerd.
De dijkversterking is hiermee niet afgerond, het vaststellen van het voorkeursalternatief is een eerste fase.
wij hópen en zullãn ons best doen om in samenwerking met u en met alle belanghebbenden het veruolg op
een zo transparante en goed mogelijke wijze vorm te geven'

het
Uw brief is ook gericht aan het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. De afspraken met
het
algemeen
bestuur,
geadresseerd
aan
brieven
algemeen bestu-ur ziJn dat in begiinsel het dagelijks bestuur
beãntuoordt. Uw brief en ons antwoord worden, op grond van diezelfde afspraken, in de eerstkomende
vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd als ingekomen stuk.
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