Aan het bestuur van Waterschap
Brabantse Delta
cc. Len Nooteboom.

Hoeven 22-7 2014

Geacht bestuur,
Naar aanleiding van ons gesprek op 2 juli over de brief van 25 -4 en het gesprek
vandaag op 21-7 komen wij terug op de inhoud en uitvoering hiervan.
Op 21-7 hebben we een goed gesprek gehad over de peilen in een bepaald
gebied in de Hoevense Beemden. Hier is uitvoerig over gesproken en komen we
tot de conclusie dat hier de peilbeheerder meer bevoegdheden krijgt wat de
flexibiliteit van de peilstanden. In het nieuwe peilbesluit zijn de beheers marges
bij calamiteiten verruimd. Afgesproken is dat er eerder geschoond wordt wat de
doorstroming zal bevorderen.
U schrijft in u brief dat als de werkzaamheden uitgevoerd zijn er een einde is
gekomen aan de wateroverlast in de Hoevense Beemden en de resterende
budgetten zullen terug vloeien naar de algemene middelen.
Hier tekenen wij bezwaar tegen aan, en wel om de volgende reden.
1 Het is niet bekend of de maatregel die genomen is voor de spoorwegduik nl.
grotere buizen er nu wel voldoende voor de doorstroming is onder het spoor.
2 bij het niet voldoen van de flexibele peilbesluiten zullen toch moeten overgaan
naar het invullen en aanleggen van een oude legger weer opnieuw in kaart te
brengen. Parallel aan Eerste Molenweg. Het plaatsen van een afsluitmiddel aan
de duiker van de vierde molenweg zal bij geringe neerslag resulteren in
catastrofale gevolgen voor de ingelanden. Het plaatsen van een stuw in legger
parallel aan oudendijk zoals door peilbeheerder is gesuggereerd is in onze
zienswijze de enige juiste oplossing(dwz terug naar oude situatie)
Gezien dat we naar onze mening eerst de zaak goed op orde moeten hebben
alvorens we de gevoteerde gelden terug storten naar de algemene middelen.
Wij wachten u reactie af,
mvgr,
Ad Wijnen
Alfred Braspenning.

