Vragen aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta cfm Art. 60 RvO.
Aanleiding
Een aantal ondernemers uit de gemeente Steenbergen heeft zich tot onze fractie gewend over de in
hun ogen niet correcte handelwijze van het Waterschap Brabantse Delta wat betreft de naleving van
gemaakte afspraken over de regeling van de rolbrug Beneden Sas.
Inhoudelijke toelichting
De rolbrug is in beheer bij het Waterschap. Door de ondernemers wordt al een aantal jaren met het
Waterschap en de gemeente Steenbergen overleg gevoerd om te komen tot een alternatief voor de
bestaande regeling van openstelling voor vaarverkeer en verkeer over land.
In een overleg van 6 november 2014 is afgesproken dat de exploitanten van de jachthaven
Steenbergsche haven, de jachthaven de Schapenput en van de horeca “Middeneiland” gezamenlijk
een alternatief voorstel zouden uitwerken. Het alternatieve voorstel behelsde de invoering van vaste
bloktijden in het drukke recreatie-seizoen voor vaarverkeer en landverkeer; buiten het drukke
seizoen zou een ietwat aangepaste regeling gelden.
De betreffende ondernemers hebben daarop conform de afspraak een voorstel uitgewerkt en
voorgelegd aan het Waterschap, de Gemeente en een aantal andere betrokkenen (zie bijlage 1).
Dit voorstel is door alle betrokkenen akkoord bevonden; in concreto is afgesproken dat de invoering
van de bloktijden per 1 april 2015 een feit zou zijn. Na afloop van het seizoen zou de regeling worden
geëvalueerd. De afspraken zijn door het Waterschap vastgelegd in het verslag van 27 februari 2015
van een bespreking op 24 februari 2015 (zie bijlage 2).
Op basis van een heroverweging van kosten en voor- en nadelen van de nieuwe regeling heeft het
Waterschap op 2 juni 2015 per mail kenbaar gemaakt alsnog af te zien van de invoering van de
bloktijden-regeling.
Vragen
1. Is het Dagelijks Bestuur ermee bekend dat er afspraken door het Waterschap Brabantse
Delta zijn gemaakt met de betrokken ondernemers?
2. Vindt het Dagelijks Bestuur het een correcte handelwijze dat na jarenlang overleg met
ondernemers om te komen tot een aangepaste regeling, het Waterschap eenzijdig besluit
alsnog geen uitvoering te geven aan gemaakte afspraken?
3. Is het Waterschap alsnog bereid om met ingang van het seizoen 2016 onverkort uitvoering te
geven aan de gemaakte afspraken zoals verwoord is in het door het Waterschap zelf
opgestelde verslag van 27 februari 2015? Zo nee, waarom niet?
4. Indien geen onverkorte uitvoering wordt gegeven aan de gemaakte afspraken, is het
Waterschap dan bereid opnieuw in overleg te gaan om de mogelijkheden te bezien te komen
tot een regeling die op draagvlak bij de ondernemers kan rekenen?
Uw reactie ziet onze fractie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Ons Water/West-Brabant Waterbreed
W.J.H. de Boer
15-9-2015

