MOTIE inzake traject Dijkversterking Geertruidenberg - A m e r t a k
Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op 14 juni 2017,

1

Gelezen hebbend
de ingekomen brievenbrieven bij agendapunt 5.c. van de agenda van het Algemeen Bestuur
van het Waterschap Brabantse Delta van 14 juni 2017
Gehoord hebbend
de inbreng van insprekers tijdens onze vergadering van heden

Overwegende dat:
Participatie van burgers, groeperingen, instanties, organisaties in waterschapprojecten en
gebiedsprocessen door het hele algemeen bestuur van essentieel belang wordt gevonden.
Participatie een open en transparante werkwijze vraagt, met een open eind, binnen vooraf
aangegeven kaders;
In het Plan van Aanpak voor de Verkenningsfase Project: Dijkversterking 14A
Geertruidenberg en Amertak is gekozen voor een projectstrategie, die toewerkt naar een
solide basis voor de besluitvorming. Citaat: "Het voorkeursalternatief dat uiteindelijk w o r d t
vastgesteld levert geen (onaangename) verrassingen op en kent een breed draagvlak."
Het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta een besluit genomen heeft over het
Voorkeursalternatief dat indruist tegen het advies van alle betrokkenen partijen, inclusief
dat van haar eigen ambtenaren;
Een dergelijke handelwijze volledig afwijkt van de voorgenomen projectstrategie en van de
bovengenoemde uitgangspunten t.a.v. participatie;
de bevoegdheid t o t het nemen van het besluit over het Voorkeursalternatief in de vorige
bestuursperiode weliswaar is toegekend aan het DB, maar de actuele situatie en het geringe
draagvlak voor een dijkverlegging nu aanleiding zijn om als Algemeen Bestuur de
verantwoordelijkheid te nemen,
Het algemeen bestuur in het traject m.b.t. Bestuurlijke Vernieuwing heeft aangegeven dat
projecten, waar directe contacten met achterban een rol spelen en waar politieke
gevoeligheid op zit, via haar eigen algemene bestuurstafel te willen bespreken en daarover
te willen besluiten;

Draagt het Dagelijks Bestuur op :
Het besluit over de Voorkeursvariant dijkversterking Slikpolder te heroverwegen en ter
besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 12 juli 2017
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en gaat over tot de orde van de dag.
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