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Geachte besturen,

Op 26 juli 2017 hebben wij de brief van het dagelijks bestuur aan onze gemeenteraad ontvangen. In deze
brief geeft het bestuur een reactie op de brief van onze gemeenteraad gericht aan het algemeen bestuur,
over het besluit van het dagelijks bestuur tot teruglegging van de dijk in de Slikpolder in Geertruidenberg.
Wij zijn teleurgesteld in uw reactie, daar die niet heeft geleid tot heroverweging van het besluit. In onze
ogen wordt nog steeds geen recht gedaan aan de adviezen van de gemeente Geertruidenberg, de
bestuurlijke stuurgroep en uw eigen ambtelijk advies. Wij stellen vast dat er daarmee nog steeds geen
draagvlak aanwezig is voor een teruglegging van de dijk in de Slikpolder.
Met het vaststellen van het voorkeursalternatief is een eerste fase van het project dijkversterking
Geertruidenberg en Amertak afgerond. Daarmee start de fase van planuitwerking. In het geval van een
dijkverlegging is een goede ruimtelijke inpassing van het gebied rond de nieuwe dijk, de bestaande dijk en
het buitendijks gebied van groot belang. Dit moet een belangrijke rol spelen bij de planuitwerking. Er is
veel onduidelijkheid over de status die de huidige primaire kering rondom de Slikpolder zal krijgen bij een
dijkverlegging.
Gezien het bovenstaande zien we ons genoodzaakt om, ondanks het gebrek aan draagvlak, met het
waterschap in gesprek te blijven tijdens deze nieuwe fase. Dit om onze belangen en de belangen van
onze inwoners te waarborgen. Ook gaan we aan tafel om te zorgen dat het proces om te komen tot een
inrichting van 'N atuurpark Slikpolder' gelijk oploopt met uw traject, zodat kansen, waar mogelijk, benut
kunnen worden.
We behouden ons echter het recht voor om gedurende de formele procedure zienswijzen/bezwaar in te
dienen tegen het projectplan ten behoeve van de dijkverlegging. De afweging zullen we op basis van de
dan beschikbare informatie te zijner tijd maken. Ook behouden wij ons het recht voor als gemeente geen
medewerking te verlenen aan het in procedure brengen en vaststellen van een benodigd
bestemmingsplan om een dijkverlegging planologisch te vertalen. Ook deze afweging zal op basis van de
dan beschikbare inhoudelijke informatie plaatsvinden. Voor nu stellen wij vast dat het waterschap met de
gekozen route een aanzienlijk procesrisico loopt en alles in het werk zal moeten stellen het beschadigd
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vertrouwen te herstellen. Dit vergt een goed uitgewerkt projectplan dat moet rekenen op een groot
draagvlak bij omgeving en bestuurlijke partners.
Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
de raad en burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg,
de griffier,

de burgemeester,

ammelaere

drs. W. van Hees
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