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Onderwerp: antwoorden vragen huiskameroverleggen
Geachte heer Mureau,
Op 5 november heeft u aan het dagelijks bestuur gevraagd om op korte termijn kleinschalige en

laagdrempelige 'huiskameroverleggen' te organiseren voor elk peilgebied waar hier behoeft aan bestaat.
U gaf aan dat deze vraag voortkomt uit de discussie over wateroverlast, onder meer in het gebied Zonzeel
U had daar eerder vragen over gesteld aan het dagelijks bestuur.

In de huidige werkwijze worden er al regelmatig met ingelanden gesprekken georganiseerd wanneer er
specifieke problemen worden ervaren als gevolg van bijvoorbeeld aanhoudende droogte of wateroverlast door
hevige regenval. Dit kan via direct contact of via een melding bij het contactcentrum van het waterschap. Er
vinden dan meestal persoonlijke gesprekken plaats met de belanghebbenden om in beeld te brengen wat het
knelpunt, en de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Dit is onderdeel van het reguliere werk en ligt in de geest
van uw voorstel voor "huiskameroverleggen". Per gebied worden de belangen en maatschappelijke kosten en
baten afgewogen en wordt er gezocht naar een mogelijke oplossing en eenieders rol daarin.
Naast deze reguliere werkzaamheden gaan we op korte termijn geen andere'huiskameroverleggen'
organiseren. Wel gaan we de komende jaren via het proces voor watergebiedsprogrammering en activiteiten
in het kader van de peilbesluiten de integrale belangenafweging actualiseren op basis van nieuwe inzichten.
In 2016 start het proces voor partiële herziening van de peilbesluiten. Naar verwachting zal dit gaan om
kleinschalige bijstellingen omdat de actuele toestand van het watersysteem is veranderd sinds de vaststelling
in 2009 en 2010. Bijvoorbeeld door de uitvoering van projecten.
De belanghebbenden worden vroegtijdig betrokken bij de voorbereiding van een partiële wijziging. De wijze
waarop zal afhangen van de aard en schaal van de wijziging. Bij iedere paftiële wijziging worden de belangen
afgewogen als onderbouwing en ter voorbereiding op het besluit. Voor partiele herzieningen wordt de
vigerende wettelijke procedure gevolgd. Dat houdt in dat het conceptbesluit ter inspraak wordt gelegd
voordat het definitief wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
De komende zes jaar zal, als uitwerking van het Waterbeheerplan 2016-2O2t, de watergebiedsprogrammering worden opgesteld voor clusters van watersystemen. In dat proces zal het waterschap samen
met gebiedspaftners (waaronder de agrarische sector) een samenhangende integrale afweging maken van
gewenste maatregelen voor de urgente waterthema's die spelen. In dat proces worden ook mogelijke
meekoppelkansen van de wateropgaven met ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke initiatieven in
beeld gebracht.
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Eén van de resultaten uit het watergebiedsprogrammeringsproces kan zijn dat het wenselijk is om een

peilbesluit voor een bepaald gebied in zijn compleetheid te herzien. Als dat het geval is, zal zullen alle
belanghebbenden vroegtijdig worden betrokken om te komen tot een zorgvuldige maatschappelijke
belangenafweging in een nieuw peilbesluit.

Conform het Reglement van Orde algemeen bestuur worden uw vragen en de antwoorden van het dagelijks
bestuur geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2015'
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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