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Geertruidenberg en Amertak

Geacht Algemeen Bestuur,
De gemeenteraad van GeerFuidenberg heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van het besluit van
uw Dagelijks Bestuur van 16 meijl. over het onderdeel dijken Slikpolder in het voorkeursalternatief
dijkversterking Geertru idenberg en Amertak.
Ons college van B&W heeft met een brief (zíe bijlage) vorÍge week alzijn ongenoegen uitgesproken over
enerzijds het genomen besluit en anderzíjds over de bewoordingen die de verantwoordelijk
portefeuillehouder Van der Kallen heeft gebruikt aangaande het advies van de gemeente
Geertruidenberg. Wij sluiten ons daar volledig bij aan. \Â/ij vínden het onaeceptabel dat, op herhaaldetijke
wijze, ons advies wordt gebagatelliseerd. Als volksvertegenwoordigend orgaan van onze gemeente
hebben wij een zorgvuldig opgesteld advies verstrekt en hebben ook wij alle belangen gewogen. Als dírect
betrokken gemeente vinden wij het niet meer dan normaal dat ons advies zwaarwegend wordt gewogen in
de besluitvorming van het waterschap.
De gemeenteraad van Geertruidenberg kiesi in de Slikpolder zeer bewust voor dijkversterking in plaats
van een dijkverlegging. Er zijn o.i. onvoldoende argumenten op tafel gekomen voor de keuze voor
dijkverlegging. Beide alternatieven voldoen immers aan de gestelde veiligheidsnormen. Een financieel
voordeel, uitgesmeerd over een zeer lange termijn, mag geen doorslaggevend criterium zíjn ten opzichte
van de vele ander belangen die spelen. Wij zijn zeer verontwaardigd over het besluit van uw Dagelijks
Bestuur omdat het niet alleen het advies van onze gemeente maar ook die van de bestuurlijke stuurgroep,
de klankbordgroep én het eigen ambtelijke advies vanuit het waterschap naast zich neerlegt- Al deze
adviezen pleiten voor dijkversterking. Onze verontwaardiging is versterkt door de memo die de
verantwoordelijk portefeuillehouder richting uw Dagelijks Bestuur heeft gestuurd om hen te overtuigen van
een dijkverlegging. Wij hebben hierdoor niet het gevoel dat ons advies op een serieuze wijze
meegewogen is in de besluitvorming.

Als gemeenteraad verzoeken wij u als Algemeen Bestuur een interpellatiedebat aan te vragen met
uw Dagelijks Bestuur c.q. DB lid Van der Kallen over de gang van zaken rondom besluitvorming
over het voorkeursalternatief dijkversterking Geertruidenberg en Amertak. Wij achten het uw taak
om te waken over de wijze waarop het waterschap omgaat met belangen en adviezen van
overheden en partijen die betrokken zijn bij een dijkversterkingsopgave. Uiteraard vragen wij u
ook het Dagelijk Bestuur te bewegen tot heroverweging en het nemen van een ander besluit. In
onze raadsvergadering van woensdag 24 mei is met een brede meerderheid een motie
aangenomen het AB van het waterschap aan te sporen tot het houden van dit interpellatiedebat.
Voor de volledigheid is deze motie bijgevoegd.
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De gemeenteraad van Geertruidenberg kiest naast d¡jkversterking ook heel
bewust voor
natuurlijkontwikkeling in de Slikpolder. ln ons progmmma Dongeðevers wordt
de Slikpotder
gepositioneerd als Natuurpark Slikpolder. Met de versterking vãn
de dijk op de huidig'e plek zien wij volop
kansen om de huidige nafuur te versterken en meer beleefbaar te maken-'Hierin wilËn 'w¡
met
belanghebbenden in de omgeving optrekken om te komen tot een concrete inrichtingsschets.

lMj hopen dat u uw Dagelijks Bestuur kunt bewegen tot het nemen van een besluit dat beter aansluit
bíj

de wensen vanuÍt de omgeving zelf, Dit legt voor ons de basis om op positieve wijze, samen met het
waterschap, te werken aan de dijkversterkingsopgave en de verderé ínrichting uaä de Stikpolder.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet
de raad van de gemeente Geertruidenberg,
de voorzitter,

drs. K,M-C.

drs, W. van Hees
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De Raad van de gemeente Geertruídenberg in vergadering bijeen op
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Onderwerp: Aansporen AB Waterschap Brabantse Delta tot hou den va
interpellatiedebat met DB c.q. DB-lid dhr. L. van der Kallen ¡n de GiASU!;
voorkeursalternatief dijt<vercterking Geertruidenberg
De Raad,

Gelet op:
- fiet raadsbesluit van 3O maart 2017 waarin de gemeenteraad - op voordr:acht van
het college van B&W van Geertruidenberg- heeft besloten om aan het DB van het
waterschãp Brabantse Delta het advies te geven te kiezen voor d'ljh,rersterk¡ng
van de bestaande d¡ik bU de Slikpolder.
- Het ambtelijk advieJ lpro d¡hirersterking) van het Waterschap Brabantse Delta
*De versterking kan plaatstrínden zonder ntimtelîjke consequenties, waardoor risîco's
op veftraging Ae¡n i¡in. Hiermee wordt beantwoord aan de ¡ntentîe van het DB om
aeze di¡Xvelsterking-met urgentie u¡t te voeren. Ook wordt invulling gegeven ?a! !"
motie betreffende versnetlirlgsmogelíjkheden, dîe in het AB van 25 februari 2O75 is
aangenomen.
* tlet voorkeursatternaÜef (VKA)dîjlarcsterkìng beantwoordt aan de visie om het
waterschap IN de maatsch;pp¡i ie ptaatsen en doet recht aan het"van buiten naar
binnen denken-. Voor wat 6&ren het aspect draagvlak ís er een grote meerderheid
vo o r d Ìt Vo o rkeu rsa ltern aÜef.
*De versterking laat opties open om eventueel later aan te slu¡ten met dynamische
van
keermiddeten .n ge"fi een garantíe voor de stríiklengte op de diik aan de oortkant
de Donge.

Delta d'd' 16
Het uiteindelijke besluitvan het DB van het waterschap Brabantse
en de
provincie
mei 2017 om af t" *ùi"n van de adviezen van de gemeente/.de
slikpolder.
klankbordgro.p en tiriezen voor dijkverlegging bij de

Overwegende:
en de inspanningen bij
dat het DB volledig voorb'rj gaat aan het enorme draagvlak
maatschappeliike
bii
inwonens'
bii
het lokaal en provinc¡iåliestuur,
draagvlak is t'rjdens talrijke
ä."åpãr¡rgãnLn bii bedrij,ven. DirraaasJerjáaeriñgen
duidelijk naar voren gebracht'
ãn'fo.*"te
informatieb¡jeent<omJtãn
standpunt was groot'
gestemd
De inspanning om te komen tot een dergelijkúnaniem
optreden onmogelijk gezien kan
Dat DB-lid dhr. van der Kallen met z-rjn starre, solistische
"van buiten naar
Waterschap
het
van
ñàt n¡euwe-denken
worden als uitdrager
project als de dUk
urgent
een
op
""n
vertraging
voor
binnen denken" EN ook nog eens zorgt
rondom de SlikPolder-

dateenínterpellatiedebatdoorhetABmethetDBc.q.metdhr.vanderKallen,als
*aterveiligheid absoluut niet in het
aanhanger van oude politiek, voor de hanã ìiõi nu O"
bij de Slikpolder'
õ"J¡ng is met het verbterken van de dijk

Verzoekt het college:
van een
1. Het AB van het Waterschap Brabantse Delta aan te sporen tot het houden
van
besluit
het
interpellatiedebat met het Ofi c.q. DB l¡d dhr. L. van der Kallen inzake
Geertruidenberg'
net óe van 16 mei jl inzake .toor-keutsalternatief dijhrersterking
2. Bijgaande motie te doen toekomen aan het AB en het DB van het waterscñap
Brabantse Delta
En gaat over

tot de orde van de dag.

Fractie van de PvdA
M. de Groot-Platen
Fract¡e van de SP
Piet de Peuter

Mot¡e êangenümen.

?s- f -2t4

K.M.C. Í"lilienaar

