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Onderwerp: Onderhoud vestingwerken Klundert
Geachte mevrouw Korst,

Bij bovenaangehaalde brief stelt u vragen over het onderhoud van de vestingwerken en de walkanten in
Klundert. U schrijft dat deze in slechte staat verkeren en dat deze onderhoud nodig hebben. Wij hebben uw
brief besproken in onze vergadering van 7 juni 2016 en besloten u als volgt te antwoorden.
De gemeente Moerdijk en het waterschap hebben in 2004 een samenwerkingsovereenkomst gesloten over
het onderhoud aan de waterlopen binnen de gemeente Moerdijk. In deze overeenkomst zijn afspraken

gemaakt over de verdeling van het onderhoud.
Op basis van genoemde overeenkomst is de gemeente verantwoordelijk voor werken welke gekoppeld zijn
aan de vestingwerken. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterloop en de instandhouding hiervan,
indien nodig met behulp van beschoeiing.
1

Heeft het Waterschap ook geconstateerd dat de vestingwerken, walkant en de sluis bij de Bottekreeck
aan onderhoud toe zijn?

Antwoord op vraag 1
Het waterscftap hteeft net zoals de gemeente Moerdijk geconstateerd dat onderdelen van de vestingwerken,
walkant en de sluis bij de Bottekreek aan onderhoud toe zijn.

2. Het beheer

en onderhoud van de beschoeiing en de watergangen is een taak van het Waterschap.
Is er regulier overleg met de gemeente Moerdijk over het uit te voeren onderhoud en terugplaatsen van de
beschoeiing?

Antwoord op vraag 2
Met de gemeente Moerdijk heeft het waterschap regulier overleg. Dit onder andere op het gebied van
onderhoud. Hierbij staat het terugplaatsen van beschoeiingen op de agenda.

3.

Heeft het Waterschap hierover gecommuniceerd met de gemeente Moerdijk en heeft dit al tot concrete
afspraken geleid?

4.

Gaat het Waterschap actie ondernemen om het onderhoud aan te pakken en wanneer gaat dit
plaatsvinden?
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Antwoord op de vraqen 3 en 4
De vervangingsopgave van beschoeiingen is onderdeel van gesprek met de gemeente Moerdijk. Hierbij zijn
bijvoorbeeld wel al voor Willemstad, maar nog niet voor Klundert concrete afspraken gemaakt. Het
waterschap streeft ernaar vervanging van beschoeiingen in stedelijk gebied te combineren met
baggerwerkzaamheden.

In 2013 is een deel van de beschoeiing langs het Verlaat en de Aalskreek vervangen. De beschoeiing in
Klundert wordt momenteel geïnspecteerd. Indien noodzakelijkzal de beschoeiing worden hersteld of
vervangen. Deze werkzaamheden zullen indien mogelijk meegenomen worden met de baggerwerkzaamheden
welke gepland staan in 2017.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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