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Onderwerp: antwoorden op uw vragen inzake Markiezaatsweg en De Ligne

Geachte heer Van der Kallen,

Wij hebben uw vragen inzake Markiezaatsweg en De Ligne in goede orde ontvangen en besproken in de
vergadering van het dagelijks bestuur van 10 december 2019, Wij hebben besloten u als volgt te
antwoorden.

Vragen:
Bij ondergetekende zijn een aantal vragen binnengekomen omtrent het beheer en een
vergunningverlening rond het water dat in Bergen op Zoom ingesloten wordt door de straten Sint-
Jacobsschelp, Nonnetje, Strandgaper en de Markiezaatsweg.

- Welke overheid beheert het betrokken water?
- Wie beheert de oevers van het betrokken water?
- Wie is eigenaar van het betrokken water en de oever langs de Markiezaatsweg?
- Zijn er, vanuit het waterschap, (behoudens een werkstrook) bezwaren om bomen te planten op

de oever langs de Markiezaatsweg?
- Het waterschap heeft een vergunning verleend voor de bouw van vlonders op de oever van het

betrokken water langs het gebouw'het Nonnetje'. Het ontwerp van die vlonders is zodanig dat ze
over de oeverbeschoeiing steken. Ondergetekende verkeer in de veronderstelling dat dergelijke
vlonders efficiënt onderhoud van het water en de oevers hinderen. Hoe is dan een
vergunningverlening voor dergelijke overstekende vlonders te rijmen met het waterschapbeleid,
c.q. het steven van het waterschap tot een efficiënt water en oeverbeheer?

Antwoorden:
Het waterschap beheert het betreffende a-water (Augustakreek). Het eigendom van het water, inclusief
oever langs de Markiezaatsweg, ligt b¡j gemeente Bergen op Zoom. Enkel een zeer klein stuk bij de stuw
is in eigendom van het waterschap.

Het onderhoud van het talud ter plaatse van Nonnetje 9 t/m 19 ligt bíj de bewoners/eigenaren, zoals
hiervoor al is aangegeven. De onderhoudsplicht van het natte profiel van het a-water (Augustakreek) ligt
bij het waterschap en bestaat uit: (1) gewoon onderhoud, jaarlijks (1 a 2 maal) vanaf het water met
maaiboot (let op: alleen doorstroomprofiel) en (2) buitengewoon onderhoud, baggeren (circa lx per 7
jaar).

Een eventueel initiatief voor het planten van bomen zal worden getoetst aan de geldende beleidsregels.
Daarbij speelt eveneens of de onderhoudswerkzaamheden zonder extra kosten kunnen worden
uitgevoerd. Zonder aanvraag of concrete plannen is het niet mogelijk om op voorhand uitsluitsel te geven

Het waterschap heeft zes vergunningen verleend aan de bewoners van Nonnetje 9 t/m 19 in Bergen op
Zoom, elk voor het aanleggen van een vlonder (in het talud van het a-water).
In deze vergunningen zijn ook voorschriften opgenomen over onderhoud. Zo moet de vergunninghouder

o Het talud van het a-water (ook onder de vlonder) onderhouden.
t Het water onder de vlonder en binnen een straal van 0,5 meter rondom de vlonder vrj van

(drijf)vuil, schadelijke begroeiingen, resten van waterplanten en dergelijke.
o De vlonder ttjdelijk verwijderen (op aanzegging van het waterschap) t.b.v. groot onderhoud.
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Daarnaast geldt dat de waterlopen breed zijn en de duikers onder de wegen van aan- en afuoer water een
stuk kleiner zijn. Daardoor is het niet noodzakelijk het gehele oppervlak van deze betreffende waterlopen
schoon te maken. In dit geval liggen de betreffende steigers niet direct in de weg om waterafuoer te
garanderen.

Vragen:
De informatie van ondergetekende is, dat het waterpeil in de Ligne (tussen Fort Pinssen en Vrederust)
opzettelijk/kunstmatig is verlaagd. Dit in een gebied waar het waterschap veel geld en moeite heeft
gedaan het gebied te vernatten, Het lage waterpeil heeft consequenties voor de biodiversiteit en het
aanzicht van de waterlinie, Ook moeten de grachten rond Fort de Roovere nu regelmatig opgevuld worden
middels een tractor met pomp. Een dergelijke actie kost vermoedelijk honderden euro's per keer en is niet
duurzaam. Het gebied is nu droger dan gewenst.

- Waarom is besloten het waterpeil in de Ligne opzettelijk/kunstmatig te verlagen?
- Wat zijn de motieven tot deze verlaging?
- Hoe is de verlaging te rijmen met de vernattingsdoelstellingen van het gebied?
- Hoe past de verlaging in de kwaliteitsdoelstellingen van de waterlinie?
- Wat kost de herhaaldelijk pomp activiteit rond de grachten van Fort Roovere en wie draagt

daarvan de kosten?
Antwoorden:
Het waterpeil is niet verlaagd ten opzichte van enkele jaren geleden. Wel zijn de waterpeilen in 2018
tijdelijk gedaald als gevolg van de droogte in dat jaar.

Op dit moment spreekt het waterschap met een bewoner/particulier over de mogelijkheden tot uitkoop of
uitruil van gronden, zodat het waterschap de mogelijkheid heeft het peil hoger in te stellen.

Wat betreft Fort de Roovere; de gemeente Bergen op Zoom is onderhoudsplichtige van de betreffende
waterpart¡j bij Fort de Roovere. De gemeente draagt de kosten van de pomp.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf De irecteur

C,A G.M, de Vet
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