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Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Bij dezen wenden wij, bewoners van de straúen Rietveen, Biøenveen enlJroogZandin de flaagse
Becnden te Breda" ons tot u met het verznek dezebnef ter bespreking ts agendsren voor uw
verga&nngvanlS december 2019. Ons vqzækbetreft eenwijzigingin de leggerv(x)r ons
woongebie{ vanwege het ontbreken van valide waterhuishoudkundige argumenten om de legger zoals
deze thanç luídt, in stand te laten

Reeds eerder hebben wij brieven betreffende deze zaaktot u gericht in jamøln/fúrtrørn20l9 door zæ
buurtbewoners (ãmílies fæenders, Vermijs, Van Aker¡ Banus, Braber en Bökkerink).Yoor zovex
bekend bij ons, hebben dmebnevenu als Algemeen Bestuur nooit bereikf. Vervolgens is op 2
oktober jl., namens alle bewoners van Rietveen, Biezenveen en Hoog 7.and, eenbrief met drie bijlagen
vqzsndenaanalle fuactievoorzitters van de partijen die momenteel deel uitmaken van uw Algemeen
Bestuur, met het verzoekdeze stukken fer kennis fe brengen van de fractieleden Van twee fracfies
ontvingen we een schriftelijke reactie en met leden van drie fracties hebben wij een gesprek gehad,
onder meer op wijdag I november jl. In dit gespreþ waarbij ook de huidige projectleider van het
S0DO-project, mewouw De Jong aanwezigwas, hebben wíj de lokale sifuatie, ons standpunt en ons
verzoek hebben kunnen toelichten, hetgeen we gewaardeerd hebben.

Voor ons ís het van belang - inmiddels zljnwe reeds sinds augustus 2018 hiermeebezig- brj u,
als Algemeen Bestuur, een formeel verzoekin te dienen totwijzigingvan de legger voor ons
woongbied, waarop we graag van u uiterlijk I maart2020 eenbesluit ontvangen. [k zet nog kort
enkele relevante feiten, die als onderbouwing van ons verzoek dienen, voor u op een rij; meer
gedetailleerd vindt u deze punten uitgewerkt in orze brief van 2 oktober jl. en de drie bijlagen welke,
zoals gezegd, in het bezitzljn van de fuactievoorzitters.

Overwegende dat:
- onze percelen in 199211993 in volle eigendom tegen de volle prijs zonder enige last of
beperking op het gebruik vaß onze grond van de gemeente Breda zijn gekocht;

- van meet af aan alle onderhoud aan watergang en oevers plaats vindt vanaf een brede strook grond
aan de overzijde van de sloot acher onze percelen. In eerste instantie geschiedt dit door de gemeente
Breda; daarna, sinds 1995, op last van de provincie door het waterschap, zoals ook werd vastgelegd
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in het door & provincic goodgekcurde besternminpplan Overlroesrrlll{aagse Bccmden (f€bnnri
l98E)" waarin stond *dâtda waterlopen in het algenreen in verband nret on&rhoud aan&nújdrc
berrilüaar diendentn zijf , hetgeen bij ons het geval is;

- & sloot achts onze pcrcelcn pas in 2ffi8 tot a-rpater werrd opgeuøaardeerd Hierover en over de
ingrijpende consoquenties die deze lcwalificatie kcnnelijk mct zich meebracht is geen dcr bervoncrs
door het watcrschap geinformeord dan eeist in augushrc 2018;

- hct waterschap nu plotsklaps onze percelen belast rd h€t claimcn van een volstrckt onnodige ecn
extroem br* *besc 

ndo van zo"n V nrctrr over de volle breedte vaß onze tuinen,
waardoor wij als eigenaar gæn zeggenscha¡r meer hebben o¡y€r het gebruik lt n onúze eigen grond:
volgens het waterschap zouden wij gehoudcn zijn bij hem vergunning te rrragen voor elke
verandering die wij willen de ingrijpende consoquenties hiervan kunt u zien op de
foto's die als bälage 2 ztlnbijgevægdblj ows bríef van 2 oltoberjl.),

- t€rwäl in de afgelopen decennia getxßgnlø;m is gebleken, en eerder ook bevestigd ís door het
waterschap, dat noch voor de waterberging noch voor de veilighei4 noch vanrrege
capaciteitsverlies, noch voor het onderhoud vanvtatsrgang en oei/eß oen dergelijke extreem brede
"beschermíngszond' nodig is" hetgeen het waterschap zelf vernrcldtnzljnconcept-vergunning die
ons ter onderúekening is voorgelegd-

Dit alles overwegende , gezien in het licht van het fcft dat in het kader yan het SODO-proj æt de
mogelijkheid besfaat in individuele gevallen de legger aantÊ passen én in het licht van uw
uitgangspnnt bij dit projæt "Denk aan de latk, niet aan regeLs"'o ver:znekenwij u v(xr de achttíen
bervoners van RietveennBiezenveen en Hoog Zanddelegger zodanigaante passcn dat er geen
beperkingen aan ons worden opgelegd voor het gebruik vøn onze grond dan welke gestoeld zijn op
feitslijkaantoorhare noodzakelijke waterhuishoudkundige overwegingerl Wü verzoekenu ons uu/
voor beroep vatbaar besluit in dezen uíterlijk L nrnartz020 tÊ doen toekomen. 1[¡ü hebben dan nog
voldoende tijd om v6ór I juni 2020, de datum die het waterschap eerder aan ons als uiterste
reactietermijn heeft kenbaar gemaakt, zo nodig verdere actiete ondernemen,

Graøgvernemen wlj vanu of onze zaakop 18 december a.s. tnr vsrgaderíng besproken zal
worden.

Met vriendelijke groet
namens het Bewonerscomite Riefveen, Bíezenveer¡ Hoog Zan{

Monique Vermijs,
coördinator

Mevr. mr. M.A.E.H. Vermijs
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