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Onderwerp: vragen aÉ 6O over ve:laging waterpeil Wilhelminakanaal

Geachte mevrouw Pallandt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons op grond van aÉikel 60 Reglement van orde algemeen bestuur
vragen over de mogelijke verlaging van het waterpeil van het Wilhelminakanaal door Rijkswaterstaat
(RWS). Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadedng van L2 november 2gl9 en besloten u als volgt
te antwoorden

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is te smal yoor grote binnenvaartschepen, waardoor bedrijven langs het
water niet optimaal bereikbaa r z$n. Ðoor de opwaardering van het kanaal, de bouw van de nieuwe Sluis lll
en door Sluis ll groter te maken, wordt dit deel van Noord-Brabant beter bereikbaar. Eén van de
maatregelen die RWS wil doorvoeren, is een verlaging van het peil van het Wilhelminakanad met 30 cm.

L. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t een mogelijkeverlaging?
Antwoord: De besluitvorming over de verlaging yan het waterpeílvan het Wilhelminakanaal bevindtzich
ín de afrondende fase. Besluítvorming wordt verwacht elnd Z0L9/begin 2020,

2. Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatíeve ínvloed heeft op de natuur en
natuurontwikkeling van de ecologische verbindingszone en het beekherstel van de Oude Leij in
Tilburgl? Zo ja wat voor ínvloed heeft de verlaging, zo nee waarom niet?

Antwoord: Onderzoeken wijzen uit dat er geen gevolgen zijn te verwachten. De invloedscontouren van het
Wílhelminakanaal reíken nlet zo ver.

3. Worden bij het verlagen van het waterpeil de investeringen die gedaan zijn in de bovengenoemde
ecologische verbindingszone teníet gedaan?

Antwoord: Nee.

4, Kunt u aangeven of een dergelijke verlaglng negatíeve invloed heeft op het onttrekken van
grondwater ten behoeve van het beregenen van akkers?

Antwoord: Geohydrologisch onderzoek wijst uit dat dit níet aan de orde zal zijn.

5, Als het waterpeil verlaagd wordt, hoe gaat u om met de gevolgen hiervan?
Antwoord: RWS is beheerder van het Wilhelminakanaal en dus ook verantwoordelijk, Indien er
daadwerkelíjk negatíeve gevolgen zijn, dan zullen wij RWS daarop aanspreken,

Sinds 2000 is het waterschap (en/of haar rechtsvoorgangers) betrokken bíj het Wilhelminakanaal te
Tilburg. Uit het rapport "Reconstructie van een lang en glad pad naar verbreding van het

https;//wqw.þrabantsede lta.nJ/beekherstel-ecolosische-verbi!ÍlingszoFe-reeshofueide-en-lanee-rekken
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Wrillhdrmriirnakanaaf, Ti[h.lrrg" d.d" 23 oktober 201.7 bffjkt dat u regeflrmatiig uw zorgem hebü geuit ir¡zake dit
project em ook benpuntea hebt aarngegevenz.

6" Is lret watersaf,rap rnornenteel betrolken bij dit project, em zo ja op wdke wijze?
Anhrooord: Het watenrcrhap is nauw betrokkm bt dit proiect. Zo æntroleeÊ bitivoorbeeH een r:redewerker
van lhd watersctap de uiU<omsten van het geohydrokogisdr onderzoek"

7" Irndien u niet beþokken bent, waarorn bent u niet rneer beEpkften? En bent u beneid om hier weer
een meer adtieve rol in te hebben?

Antwoord: zie het antwoord bij vraag 6.

Wij vertrouwen enop u hiermee voldoende te hebben Eeinforrneend. Overeenkomstig het reglement van
olde AB wordt uw brief en ons antwoord daarop geagendeerd voor de vergadering van het aþem€en
besh¡ur van 2O november 2019 als ingekomen stuk.

Hoogachtend,
l'let bestuur,

de Vet
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