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Onderwerp: wateroverlast Westlandse polder
Geachte heer De Neve,

Bij boven aangehaalde e-mail stelt u ons vragen over de wateroverlast ¡n de Westlandse polder in
Steenbergen naar aanleiding van de regenval eind augustus. Bij uw vragen zit een e-mail van een bezorgde
grondgebruiker. In onze vergadering van 15 september 2015 hebben wij u brief behandeld en wij hebben
besloten u als volgt te antwoorden.
Wij beantwoorden eerst de door uw gestelde vragen. Daarna gaan wij in op de vragen die de heer Antonissen
stelt in zijn e-mail aan u.
Uw vragen:
Is het waterschap bekend met deze problematiek zelfs bij extreme regenval?
Antwoord:
Ja.

Is het waterschap bereid deze wateroverlast structureel aan te pakken?
Antwoord:
Wij merken allereerst op dat de hoeveelheid neerslag eind augustus 2015 extreem is te noemen en altijd tot
overlast zou hebben geleid. Dat neemt niet weg dat er twee punten zouden kunnen zijn die tot een mogelijke
vermindering van wateroverlast kunnen leiden en waarbij het waterschap eventueel een oplossing kan
bieden:

a) Naast de hoeveelheid neerslag kan er een verminderde capaciteit van gemaal Korteind zijn. Door een
hogere benedenwaterstand krijgt dit vijzelgemaal zoveel tegendruk dat de pompcapaciteit naar beneden
gaat.
b) Er kan te veel bagger aanwezig zijn in de ontvangende waterloop stroomafwaarts van gemaal Korteind.
Wij hebben dan ook de organisatie opdracht gegeven om twee onderzoeken uit te voeren en wel naar:
1. de pompcapaciteit gemaal Korteind (ook met de situatie van een hogere benedenwaterstand); en
2. de baggerdiktes in de ontvangende waterloop stroomafwaarts van gemaal Korteind.
We gaan er voorshands vanuit dat zowel de pompcapaciteit van het gemaal als het watersysteem ter plaatse
voldoen, maar indien uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat dit niet zo is, zal het waterschap zich beraden
op maatregelen.
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Vragen van de heer Antonissen in zijn e-mail van 1 september 2O15:
Over de duiker die onder de A4 doorgaat merkt de heer Antonissen op dat deze te diep ligt en te klein is. Hij
vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor deze miscalculatie: Rijkswaterstaat of het waterschap.
Antwoord:
Er is voor wat betreft deze duiker geen sprake van miscalculatie. Uit berekeningen door hydrologen van het
waterschap komt naar voren dat de duiker voor wat betreft zijn ligging en de capaciteit van gemaal Korteind
(0,2 m3/sec) ruim voldoende is. Hierbij is rekening gehouden met het mogelijke extra water dat vanaf de A4
via een retentie loopt vooraleer het overstort in de waterloop richting gemaal Korteind.
De heer Antonissen verwijst ook naar de revisievergunning TB Steenbergen die tegen de afspraken in, nog
niet geplaatst is in week 36.

Antwoord:
De revisievergunning voor TB Steenbergen is verleend op 27 augustus 2015. De bezwarentermijn is 6 weken
en loopt af op B oktober 2015.
De familie Antonissen is persoonlijk per brief op 27 augustus 2015 ingelicht (brief met kenmerk 15UT008764)
over de verleende revisievergunning TB Steenbergen en de inzage daarvan. In deze brief waren ook 2 links
vermeld waar de verleende vergunning digitaal was in te zien. Vervolgens is de heer Antonissen met zijn
zoon langs geweest op 3 september op het hoofdkantoor en zij hebben daar de verleende revisievergunning
TB Steenbergen ingezien. Ze wilden graag gewaarmerkte tekeningen ontvangen van de Rijksweg A4 ter
hoogte van hun landbouwpercelen. Deze zijn deels direct verstrekt en deels een dag later toegestuurd. Op
3 september 2015 heeft de heer Antonissen ook een email ontvangen met de directe link naar overheid.nl
voor de op 2 september 2015 (week 36) gepubliceerde vergunning.
Uit dit chronologisch feitenverhaal kan worden afgeleid dat het waterschap zijn afspraken inzake de ter inzage
legging is nagekomen waarbij ook persoonlijke aandacht is besteed om de heer Antonissen zo goed mogelijk
hierover te informeren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB worden
uw vragen en ons antwoord ter kennis gebracht van de leden van het algemeen bestuur via de website van
het waterschap.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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