ONS WATER
Bergen op Zoom, 10 april 2015

Aan het Dagelijks Bestuur van
het Waterschap Brabantse Delta
Per e-mail

Betreft:

Projectplan verplaatsing inlaat Sint Antoinedijk, kenmerk 0068

Geacht Dagelijks bestuur,
In het AB van 11 maart 2015 is door het AB het projectplan verplaatsing inlaat
Sint Antoinedijk vastgesteld. Belanghebbenden, die een zienswijze hadden
ingediend, zijn per brief (verzonden op 26 maart 2015) over de ongewijzigde
vaststelling geïnformeerd. Voor hen is de reactie op de zienswijze buitengewoon
teleurstellend.
De verplaatsing van de inlaat 700 meter stroomafwaarts zou het watersysteem
optimaliseren. De verkorting van de aanvoerroute naar de ten zuiden van de Sint
Antoinedijk gelegen polder zou je zo kunnen omschrijven. Dit laat onverlet dat
na de verplaatsing de doorstroming in de waterlopen ten oosten van de nieuw te
dimensioneren waterloop ten noorden van de Sint Antoinedijk aanzienlijk
verslechterd en het water in die waterlopen feitelijk stilstaand water wordt.
Het feit dat, op basis van het peilniveau, de mogelijkheid van het drenken van
vee blijft bestaan betekent wel dat voor het drenken van vee het water ook aan
zekere kwaliteiteisen moet voldoen. Gezien de voorziene diepte van de
watergangen ten oosten van de toekomstige inlaat en de voorziene afwezigheid
van doorstroming is de te verwachten kwaliteit er één van ‘een grote kans op
blauwalgen’! Terwijl de aanwezigheid van de oude vuilstort, met nog altijd
uittredend percolaatwater, nog aanvullende risico’s met zich meebrengt en op
termijn het oplopen van fosfaat- en nitraatgehalten kan opleveren.
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Het gebied oostelijk van de nieuwe inlaat is voornamelijk in gebruik bij
akkerbouwers, maar er moet ook rekening gehouden worden met de belangen
van de eigenaren/gebruikers van de graspercelen op het dijktalud die vleesvee
beweiden.
De fractie van Ons Water/Waterbreed heeft alsnog ernstige twijfels aan het nu
genomen besluit. Onder het motto beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald, geeft de fractie uw DB in overweging één en ander nader te
beschouwen. Wij erkennen dat de huidige inlaat vervanging behoeft en dat de
bedrijfszekerheid daarvan verbeterd moet worden. Maar verplaatsing en de als
gevolg daarvan noodzakelijke aanpassingen aan de opnieuw te dimensioneren
sloot achten wij geen goede zaak.
Nu bestaat ook het gevoel dat tot dit besluit gekomen wordt om de ontwatering
van de tussen de Dintel en de Sint Antoinedijk gelegen akkerbouwpercelen te
verbeteren, terwijl dat mogelijk ook te bereiken valt door de watergang ten
noorden van de Sint Antoinedijk enkele decimeters te verdiepen. Hiermee wordt
ook de doorstroming verbeterd en dit kan zonder grondverwervingen of het
sluiten van een gebruiksovereenkomst en naar het inzicht van onze fractie tegen
geringere kosten.
In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,
Namens de fractie Ons Water/Waterbreed

L.H. van der Kallen
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