J.J.M. Voets
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta
Raadslid Cliëntenraad UWV West-Brabant & Zeeland
Bestuurslid 50PLUS partij Noord-Brabant
Voorzitter 50PLUS partij Bergen op Zoom
Aan:
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. Dhr. H. Hieltjes
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda
Postbus 5520
4801 DZ Breda
Bergen op Zoom, 8 augustus 2015.
Onderwerp:
Vragen ex artikel 60 van het Reglement van Orde voor het algemeen bestuur Waterschap
Brabantse Delta.
Geacht bestuur,
Naar aanleiding van klachten, vragen en opmerkingen ven verontruste bewoners van de wijk
Bergse Plaat te Bergen op Zoom, betreffende het maaien van de waterkeringen, richt ik mij tot u
om te komen tot een structurele oplossing voor hun problemen.
Onderstaand artikel heeft reeds in Dagblad BNdeStem gestaan:
Stel, je kocht twintig jaar geleden een huis aan de Steenvliet in de Bergse Plaat.

Een mooie watergang met vogels en vissen waar je naar kan blijven kijken. Sinds zo'n vier jaar
geleden heb je een ander uitzicht, het riet wordt namelijk minder gemaaid.
"Vroeger zag je de eenden broeden even de vissen zwemmen.
Nu kijk je bijna het hele jaar naar riet", zegt buurtbewoner Ad Buckens. "Alleen wanneer ze het riet
maaien, zo rond november, kan je het water zien.
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Het vreemde is ook dat andere grachten veel minder riet hebben. Dit is voor de bewoners niet fijn,
daarnaast ben ik van mening dat als je iets aanlegt dat je het ook moet onderhouden!"
Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor het maaien van het gras rondom de watergang, is
volgens diezelfde gemeente het verwijderen van het riet de taak van waterschap Brabantse Delta.
Daar houden ze echter de boot af. „Onze belangen zijn waterveiligheid en het evenwicht van flora
en fauna. Aangezien dit om een esthetische kwestie gaat en het riet de waterstroom niet
belemmert, is het ons beleid om pas te snoeien zodra onze ecoloog zegt dat het nodig is”, zegt een
woordvoerder. Daar moeten de bewoners het voorlopig mee doen.
Dit jaar is het uitzonderlijke warme zomer, zodat het riet weelderig aangroeit en de overlast alleen
maar groter wordt. Bij navraag op de Plaat blijkt het, dat het volgens de bewoners een structureel
probleem is, daar de overlast op de gehele Bergse Plaat het geval is. Momenteel wordt er maar 1 x
per jaar gemaaid en dat blijkt nu onvoldoende te zijn, daar er nu door de hoogte en de hoeveelheid
van het riet, dichtgroei ontstaat en dat weer veel dieren aantrekt. Het waterschap geeft aan, dat dit
door hen gecontroleerd wordt en de mensen aangeven, dat het zo'n vaart niet loopt. Maar deze
controleurs dienen toch rekening te houden met de ontstane overlast en klachten van de bewoners.
De gemeente Bergen op Zoom onderschrijft de problemen, maar blijven bij hun standpunt dat de
oplossing aangeleverd dient te worden door het Waterschap.
Gaarne verzoek ik u antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Wat is de aanpak bij deze werkzaamheden,
2. Is in dit geval meer onderhoud nodig / mogelijk dan de normale aanpak,
3. Wat is de reactie naar de klagende buurtbewoners?
4. Op welke wijze zetten wij de beschikbare middelen in?
5. Hoe werken de gemeente en het Waterschap samen en wat is ieders verantwoordelijkheid
in dezen?
6. In wat voor tijdsbestek kan hierop adequaat gereageerd worden?
Zet uw schouders hieronder en neem de sturing van de aanpak van deze problematiek op.
Wij zien uw reactie en actie gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet

J.J.M. Voets
Namens 50PLUS Fractie Brabantse Delta
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