4

Waterschap

'Brabontse Ûelta
'""ëãi!F

Uw schrijven van
Uw kenmerk

Algemeen Bestuur
De heer A.A.F.M. Wijnen
Hertenlaan 9

Zaaknummer
Ons kenmerk

4741 AC HOEVEN

Barcode
Behandeld door

t,ll,l,h,lt,tthttt,thtlt,t,h,ll,tl,l,ll,h,l

Doorkiesnummer
Datum

ql[|}l

17 oktober 2015

t5.zKto226
15UTo10459
ililllt ililt llil ilililil til ililr rilil]il llilr tilt lliltilt
mevrouw A. Lauwerijssen
076 564 13 53
29 oktober 2015

Verzenddatum

Onderwerp: Schriftelijke vragen verleggen gasleiding Goudbloemsedijk
Geachte heer Wijnen,

Op 17 oktober heeft u aan het dagelijks bestuur schriftelijke vragen gesteld over de situatie rondom de
Goudbloemsedijk die is ontstaan bij werkzaamheden voor het verleggen van de gasleiding.
U maakt zich zorgen over de verkeerssituatie ter plaatse en heeft hierover al even telefonisch contact gehad
met de heer Hieltjes. Via deze brief geven wij graag een reactie op uw vragen.
Het waterschap heeft een watervergunning verleend aan de Gasunie om de gasleiding ter verplaatsen. Het
waterschap heeft hier een rol vanwege de locatie onder de dijk. Het waterschap heeft in de vergunning de
voorwaarde opgenomen dat de dijk verhoogd wordt op die plaats waar de gasleiding de dijk kruist. Dit in
verband met de veiligheid van zowel de gasleiding als de dijk. De verleende watervergunning zegt niets over
het aanleggen van de weg of over de verkeersvoorschriften waaraan de weg moet voldoen. De afdeling
handhaving heeft op het verkeersaspect dan ook geen toezicht gehouden. De afdeling handhaving heeft
diverse controles op de watervergunning uitgevoerd en heeft tijdens deze controles geen afwijkingen van de
verg u n n ngsvoorsch riften of overtred i ngen geconstateerd.
i

De werkzaamheden door de Gasunie zijn door de gemeente aangegrepen om werk met werk te maken en de
reconstructie van de Goudbloemsedijk uit te voeren. Daarover is overleg geweest tussen het waterschap, de
gemeente en de Gasunie. De Gasunie heeft ook een contactpersoon van de ZLTO gekregen om te overleggen
in verband met de verhoging van de dijk. Het waterschap is van de werkzaamheden op de hoogte gesteld
maar heeft daar vanuit zijn bevoegdheid geen verdere betrokkenheid bij. De gemeente is wegbeheerder. Het
waterschap heeft dus geen rol (gehad) in het bepalen van de ontsluiting, ligging en breedte van de weg zoals
u in uw vragen aangeeft. Dit betekent dat het waterschap ook geen rol pakt in het komen tot een goede
ontsluiting of het verdwenen uitzicht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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