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Onderwerp: opvolging motie SODO en bewonersbrief

Geachte heer Verbeem,

Bij boven aangehaalde e-mail stelt u ons vragen over de overgenomen motie SODO-maatwerk en de
bewonersbrief Rietveen. In uw e-mail geeft u aan dat u deze brief voor het komende AB van 18 december
ter bespreking wil opvoeren. Tegelijk wilt u weten hoe het DB uitvoering gaat geven aan het gestelde in
de bewonersbrief, in het licht van de motie, en u op de hoogte gaat houden van deze (en mogelijk ook
soortgelijke) situaties.

Wij hebben uw e-mail besproken in onze vergadering van 10 december 2019 en besloten u als volgt te
antwoorden.

In de eerste plaats kunnen wij u melden dat brieven aan het algemeen bestuur en het bijbehorende DB-
antwoord, overeenkomstig de spelregels algemeen bestuur, altijd worden geagendeerd voor de
vergadering van het algemeen bestuur als ingekomen stuk. Zo ook met deze bewonersbrief waarin wordt
verzocht om een wijziging van de Legger. Ons antwoord treft u ook daarbij.

In de tweede plaats willen wij u toch wijzen op de verschillende rollen en bevoegdheden met betrekking
tot Leggerwijzigingen en verzoeken daarvoor.

Op grond van artikel 2,vijfde lid, van het Delegatiebesluit Waterschap Brabantse Delta 2010 ligt de
bevoegdheid voor het vaststellen van leggers als bedoeld in de Waterschapswet en de Waterwet bij het
dagelijks bestuur van het waterschap. Artikel 4 van datzelfde Delegatiebesluit bepaalt dat het dagelijks
bestuur de op basis van artikel 2 genomen besluiten jaarlijks meldt bij de vaststelling van de
Jaarrekening. Deze voorgeschreven lijn zullen wij dan ook volgen met betrekking tot het onderhavige
verzoek.

Verder kunnen wij u melden dat besluiten op verzoeken tot leggerwijzigingen voor bezwaar en beroep
vatbaar zijn. Het is dus aan de rechter om te oordelen in laatste instantie of deze besluiten van het
dagelijks bestuur in stand kunnen blijven.

Tot slot verzoeken wij u, als u ons brieven en vragen mailt, om ook de bestuursadviseurs in de cc mee te
nemen. Dit ter voorkoming dat brieven niet worden geregistreerd, geagendeerd en worden beantwoord.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen niet alleen overeenkomstig
de spelregels algemeen bestuur uw brief en ons antwoord op de website van het waterschap plaatsen,
maar ook voorafgaand aan de vergadering van 18 december aan de leden van het algemeen bestuur
mailen

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

rs. .J, de Vet
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