Waterschap

'Brabontse Uelta
*'qlfrft

Fractie Ons Water / Waterbreed
De heer A.A.F.M. Wijnen
Heftenlaan 9
474L AC HOEVEN

Uw schrijven van
Uw kenmerk

14 augustus 2015

Zaaknummer
Ons kenmerk

L5.2KO7373
15UT009109

Barcode
Behandeld door

illlt lilll lill llllllll lll llll lllll lill lllll lllll llll llll
Dhr. A. Merks/mevr. van der

I

Veeken
Doork¡esnummer
Datum
Ver¿enddatum

076 564 tO 62
18 september 20L5

Onderwerp: uw vragen over fietspaden op dijken
Geachte heer Wijnen,
Op L4 augustus heeft u aan het dagelijks bestuur een aantal vragen gesteld overfietspaden op dijken en het
onderhouã van dijken. Via deze brief informeren wij u graag over deze onderwerpen.
Uw eerste vragen gaan specifiek over het onderhoud van de Markdijk en de Langendijk in Etten-Leur. Wij
gaan ervan u¡t dat-u met de Langendijk in Etten-Leur de kade langs de Halsche Vliet bedoelt. Deze kennen wij
õnder de naam Haagse dijk. Dezé kadL wordt gekruist door de Langeweg(zie bijlage voor kaartjes van de
dijken). U vraagt naãr hei onderhoud van fietspaden. Het wegbeheer is in de provincie Noord-Brabant niet de
uãrant*oordelijkheid van de waterschappen maar van de gemeente waarin het fietspad is gelegen' Het
waterschap onderhoudt deze fietspaden niet.

Daarnaast vraagt u breder naar het onderhoud van de Markdijk en de Haagse dijk' De Haagse dijk is verpacht
aan particuliereñ. Op deze dijk is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud en het maaien van de
oostelijke watergang. Op hef verpachte deel wordt door het waterschap ook een strook van 4 meter ten
oostenvan de wãteigang beheerd (kaartje 3 in de bijlage). Verderwordt eraan de kade geen onderhoud
gegaan. De slechte staaiuan het fietspad op deze dijk wordt deels veroor¿aakt door de bomen die bij het
ivaîerscnap ín beheer zijn. Het waterschap is samen met de gemeente Etten-Leur in goed overleg op zoek
naar een oplossing.
Aan de Markdijk zelf gaat het waterschap op korte termijn geen onderhoud uitvoeren, aan de kunstwerken
wel. Deze dijkvalt biñnen het projectverbetering regionale waterkeringen. Ook hierwordt in goed overleg
samengewerkt met de gemeente Etten-Leur'
Verder stelt u in uw brief nog een aantal algemene vragen over het aantal dijken in beheer bij het
waterschap Brabantse Deltal het aantal fietspaden op deze dijken, wie van deze fietspaden beheerder is en
wat de onderhoudsplicht van het waterschap is.
Waterschap Brabantse Delta beheert ruim 400 kilometer dijk, waarvan een beperkt aantal is voorzien van een
fietspad. Voor zover deze fietspaden het functioneren van de dijken beïnvloeden voert het waterschap hierop
actief beheer via vergunningverlening en handhaving. Het onderhoud van deze fietspaden ligt, zoals al eerder
aangegeven, bij de betreffende gemeente waarin het fietspad is gelegen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben. Overeenkomstig de spelregels AB worden
uw brief en ons antwoord daarop ter kennis gebracht van de overige AB-leden via de website van het
waterschap.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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Bijlage: beelden fietspaden
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