Zaterdag 3 december 2016

Geachte fractievoorzitters en leden van het Algemeen Bestuur en medelezers,
U heeft de afgelopen twee en een halfjaar heel wat brieven van ons ontvangen, om uw
aandacht te vragen voor de calamiteiten die plaatsvonden op 28 juli 201-4, waarbij ons
bedrijf overstroomde en de rol en verantwoordelijkheid van het Waterschap.

Dit is de laatste brief die ik u schrijf, daar de waarheid eindelijk aan het licht is gekomen
en ik dringend wil verzoeken alsnog uw verantwoordelijkheid te nemen.
Voorafgaand wil ik dit even kwijt: in december 2014 hebben twee deskundigen van de
fam. Dekkers in samenwerking en medewerking met het waterschap onderzoek gedaan
naar de stuw in het peilgebied de Kwekel, nu met de wetenschap dat het waterschap op
de hoogte was van het bewust onder laten lopen van ons gebied ,was deze

samenwerking wel heel bijzonder!
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Ook wil ik kwijt dat Arcadis waarschijnlijk wel als onafhankelijke deelnemer de zaak
heeft onderzocht, maar niet volledig is geinformeerd door de verantwoordelijke
personen van het waterschap. Arcadis zal ook wel verwonderd, verbaasd zijn met
bekentenis van het waterschap, ze hebben ook een onderzoek gedaan, niet naar de

stuw, maar over het gemaal. Ook om zorgvuldig te bew¡jzen dat het bedrijf van de
familie Dekkers toch zeker niet door onzorgvuldig en nalatig handelen ( met fatale
gevolgen voor onze kwekerij ) van het waterschap ondergelopen zou kunnen zijn.
Civiel ingenieur de heer Meijer in april/mei op ons pad, en heeft de case onder de loep
genomen en kwam tot de ontdekking dat het peilbesluit van 2009 in het peil gebied de
Kwekel niet is uitgevoerd volgens besluit.

Toen ben ik de archieven ingedoken en heb GLAS NAT uitgezocht. Eind jaren negentig
begin tweeduizend wilde men solitaire glastuinbedrijven op kopen ten behoeve van de
natuur en het glastuinbouw gebied aan de Wendelnesseweg clusteren. Diverse partijen
hebben met elkaar intensief overleg gevoerd ZLTO, Gemeente Waalwijk, Provincie
Noord-Brabant, Waterschap De Dongestroom, Ministerie van Landbouw, Agro
Adviesbureau, Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer en Rabobank. Partijen
hebben een convenant opgesteld en het is in het bestemmingsplan vastgelegd.
Daar is u¡t voort gekomen dat solitaire bedrijven zijn opgekocht en hun gronden zijn aan

de natuur geleverd. Ook is overeengekomen dat 44 ha glastuinbouwgebied geisoleerd
van de natuur en middels waterhuishoudkundige voorzieningen.

is

Het gebied is ook maar 44 ha groot. Het betreft Hoogwaardige glastuinbouw.
Kapitaa lsintensieve glastuinbouw

Dit betekent dat er alleen water in het gebied aangevoerd mag worden om het water op
peil te houden en om het gebiedje eventueel door te spoelen. Het dus niet toegestaan
het te gebruiken voor afuoer van water van hoger gelegen gebieden daar het gebied

de beugel kan.

Wij hopen toch dat er iemand de verantwoordelijkheid gaat nemen voor dit soort zaken,
want als dit getolereerd kan worden, dan is mijn gevoelvoor rechtvaardigheid ver zoek.
Zo bent u weer geinformeerd over de zaken en onze ervaringen met het waterschap.

Wij vernemen graag snelvan u,

Met vriendelijke groet

Familie Dekkers

