G.G. de Neve.
van Gaverenlaan 27.
4651 CS Steenbergen.

Aan het DB van het Waterschap Brabantse Delta

Steenbergen 2-9-2015

Geacht bestuur,
Namens de fractie Ons Water/Waterbreed stuur ik u de volgende schriftelijke
vragen toe die betrekking hebben op de door mij ontvangen e-mail:
Van: AntonissenVOF [f2h1383@hetnet.nl]
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 0:03
To: Neve, Ger de
Onderwerp: Wateroverlast Westland
Beste Ger, Vandaag zijn er bijna de gehele dag twee pompen bezig geweest om de 45 mm
regen uit het westland te pompen. Al jaren is de onderbemaling aan het kort eind bij hevige
regenvel aan zijn max en zijn er vaak extra pompen bij gezet. Bij de aanleg van de A 4 is er
een duiker onder de weg door gelegd van ongeveer 80 meter lengte waar het water uit het
gemaal doorheen moet wormen waardoor de klep van het gemaal gemaal amper open gaat
van de tegendruk . Op deze manier is het voor ons bijna onmogelijk geworden om gewassen
te telen in dit gebied .
Bij het wijzigen van het waterplan waren wij aanwezig en hebben we enkele aanpassingen
kunnen realiseren. Wel hebben wij toen al vragen gesteld over de duiker bij het gemaal omdat
deze behoorlijk diep werd aangelegd onder bodem van sloot en de diameter krap vonden.
Later is er ook nog een duiker onder de lini aangelegd waarbij nu het water afkomstig van de
A4 vanaf drielindekensdijk tot westlandse Langeweg op de onderbemaling word geloodst. De
afspraak was op de bovenbemaling. Hier heb ik contact over gehad met het waterschap en
aannemer maar volgens berekeningen zou het geen problemen geven.
Wie is nu verantwoordelijk voor deze miscalculatie RWS of Brabantse Delta.
Wel heb ik vandaag een melding gedaan bij Brabatse delta en RWS
Ook is de afspraak met Brabantse Delta dat de revisievergunning TB Steenbergen vanaf week
36 ter inzage ligt met besluitnummer 12UT0003381 waarbij deze nog steeds niet is geplaatst.
Wie er verantwoordelijk is maakt voor ons niet meer uit als er maar met spoed een oplossing
komt voor onze problemen , dit geldt ook voor collega ondernemers werkzaam in dit gebied,
zij zijn er ook helemaal klaar mee.
Met vr gr Anton Antonissen namens Antonissen VOF
Onze vragen zijn:
* is het waterschap bekend met deze problematiek zelfs bij extreme regenval?
* is het waterschap bereid deze wateroverlast structureel aan te pakken?
met vriendelijke groeten,
Ger de Neve
tel: 0167-56.32.79
GSM: 06-2751.4745
e-mail: gerdeneve@planet.nl

