
 
 
Zaak: 70168 
Kenmerk: 72052 

 
Technische vragen en antwoorden algemeen bestuur 23 oktober 2019 

 
Bijlagen bij antwoorden agendapuntpunt 3b: 

- Bijlage 1 NBKA gemeente Breda tabel Alternatieven 
- Bijlage 2 - BBV-2019-2300 Advies gemeente Breda inzake nota beoordeling kansrijke 

alternatieven__49430 
 
Bijlagen bij antwoorden agendapunt 4a; 

- Uitnodiging inloop GEA juni 2019 
- Brief klankbordgroep Amertak stand van zaken juni 2019 
- Brief klankbordgroep Slikpolder stand van zaken juni 2019 

 
Bijlagen bij antwoorden Mededeling vastgesteld Handboek calamiteiten Waterschap Brabantse 
Delta: 

- Calamiteitenplan (staat in Ibabs) 

 
 Opening 

Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
De dijkgraaf heeft toegezegd (fractievoorzittersoverleg)  tijdens de aanstaande AB-
vergadering te spreken over de stand van zaken met betrekking tot het Volkerak 
Zoommeer. Onze fractie wil dat er over dit thema kan worden 
gedebatteerd/gediscussieerd. Dus niet louter een mededeling en de toezegging erop 
terug te komen. Wij spreken ook de wens uit dat er op korte termijn een thema-AB 
over dit onderwerp zal worden belegd. Dit zou in plaats van een vergadering over 
een minder urgent thema kunnen. Bij dit thema-AB zou Wil Born kunnen worden 
uitgenodigd als een van de inleiders. 
Antwoord 
De Dijkgraaf zal een mondelinge toelichting geven tijdens de vergadering van 23 
oktober 2019 
 

3.b 
 

Vaststellen Nota's Voorkeursalternatief van de gemeente Moerdijk, de 
gemeente Steenbergen, de gemeente Breda en de gemeente Etten-Leur  
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Adviesnota: 

 graag uitleg over de toename in de prognose van de uitgaven van 60 
miljoen € naar 80 tot 85 miljoen €. 

Bij doorrekening en ‘het beter in beeld krijgen van te nemen maatregelen’ valt de 
kostenprognose nu 1/3 hoger uit, of meer. Dat is een opvallend hoog bedrag wat 
meer toelichting behoeft. Waarom wordt dit nu pas duidelijk en komt het nu pas op 
de bestuurstafel van het AB? Graag toelichting. 
Antwoord 
Toelichting op toename van het bedrag: 
In het trechterproces om te komen tot de voorkeursalternatieven wordt steeds 
duidelijker wat de oplossingsrichting wordt; van een groene (grond)kering  
versterken tot het toe te passen van constructies. Hierdoor worden de typen 
maatregelen met hoeveelheden en dus kosten steeds beter in beeld gebracht. De 
oorspronkelijke raming van 60 miljoen is gebaseerd op kengetallen cq normbedrag 
van het versterken van keringen in grond (prijspeil 2014).  
Met de uitwerking van de grote hoeveelheid aan alternatieven en de technische 
complexiteit van een aantal van deze alternatieven blijkt dat meer tijd nodig was 
dan voorzien. De technische complexiteit maakt dat er meer diepgang en onderzoek 
van de alternatieven benodigd was. De extra benodigde tijd en aanvullend 
onderzoek heeft geleid tot extra kosten. 
 
Deze raming is in het najaar in het proces afgestemd met het dagelijks bestuur en 
komt nu op tafel conform de te volgen bestuursroute met betrekking tot de 
vaststelling van de voorkeursalternatieven. 
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Vraag 
Ook de woorden ‘met name’ zijn hier bijzonder. Wat speelt hier nog meer, behalve 
de precieze doorrekening? 
Antwoord 
Zie antwoord op voorgaande vraag. 
 
Vraag 
- Bijlage 1 Tabel Kansrijke alternatieven (nota 2, 3, 4 en 5) 
* VKA Moerdijk Buitengebied:   
Wat maakt dat hier alternatief 1 wordt gevolgd en niet 2 of 3, die de voorkeur van 
gemeente en provincie hebben? We lezen hier uiteraard dat het risico zou kunnen 
bestaan dat de dijk, bij het volgen van alternatief 2 of 3, niet in 2023 versterkt zou 
kunnen zijn.  
Antwoord 
Richtinggevend bij deze keuze is de afspraak om de kering in 2023 op orde te 
hebben. Variant 1 gaat uit van het verbeteren van de huidige kering. Varianten 2 en 
3 gaan uit van verleggen van de waterkering en het buitendijks brengen van 30 ha 
landbouwgebied. Vrijwillige medewerking is daarbij randvoorwaarde. Gezien het 
initiatief van de grootste grondeigenaar voor duurzame energie (windmolen en 
zonnepark) is deze vrijwillige medewerking niet te verwachten. Dit is geverifieerd in 
de klantgesprekken met deze eigenaar. Met de keuze voor alternatief 1 is de 
zekerheid van tijdige realisatie van een veilige kering aannemelijk. Uiteraard houden 
wij met de provincie en gemeente vinger aan de pols mocht er toch medewerking 
ontstaan voor een (gedeeltelijke) dijkverlegging ten behoeve van het realiseren van 
andere doelen (natuur, duurzame energie). Er wordt dan opnieuw een afweging 
gemaakt.  
 
Vraag 
Wat is dan precies het risico? Vervallen er subsidies, of is vanaf 31/12/2022 opeens 
de veiligheid meer in het geding dan als deze dijk een of twee jaar later aangepakt 
gaat worden? welke deadline speelt hier? 
Antwoord 
Zie antwoord op de vraag hierboven. Met de provincie is afgesproken om de 
regionale keringen in 2023 verbeterd te hebben. 
 
Vraag 
Het feit dat een grondeigenaar nu geen medewerking aan alternatief 2 of 3 wil 
verlenen, lijkt hier de reden voor als wij dit zo lezen. Klopt dat? 
Antwoord 
Correct, zie verder antwoord hierboven 
 
Vraag 
* VKA Moerdijk Steile dijk: 
Wat hebben gemeente en Brabantse Delta uitgezocht t.a.v. meekoppelkansen? 
Antwoord 
Via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen zijn de meekoppelkansen besproken. 
Daarbij is geconstateerd dat bij de gemeente geen prioriteit wordt gegeven aan een 
‘veiligere’ Steiledijk omdat is geconstateerd dat de Steiledijk geen verkeersknelpunt 
vormt. Dit is zo ook opgenomen en vastgesteld in het' Uitvoeringsprogramma 
Wegen Buitengebied en Schoolfietsroutes Gemeente Moerdijk' dat in 2016 door de 
gemeenteraad Moerdijk is vastgesteld. Aan dit programma heeft een intensief 
participatietraject ten grondslag gelegen.  
 
Vraag 
Is er al over indicatieve bedragen gesproken, zodat er een beeld is van wat er 
ruwweg nodig is om ook aan de bewonerswensen tegemoet te komen? Zo ja over 
welke kosten hebben we het? 
Antwoord 
Nee. Aangezien de Steiledijk niet als verkeersknelpunt is opgenomen, heeft de 
gemeente vanuit het bovengenoemde programma geen middelen om e.e.a. te 
financieren. Om aan de wensen van bewoners tegemoet te komen zou de dijk 
verbreed moeten worden en de huidige wegconstructie verbreed/verlegd. Het 
verschil in kosten ten opzichte van het voorgestelde voorkeursalternatief bedraagt 
dan circa € 800.000.  Hierbij is nog geen rekening gehouden met glasvezel, 
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verlichting, veiligheidsmaatregelen en dergelijken. Deze kosten komen hier dus nog 
bij. 
 
Vraag 
Heeft BD overwogen om een deel van de meekoppelkansen voor haar rekening te 
nemen? Zo ja waarom niet/wel? 
Antwoord 
Nee. De regionale keringen worden versterkt vanuit het principe van sober en 
doelmatig. Als er sprake is van meekoppelkansen dan wordt verwacht dat de 
partner/initiatiefnemer naar rato meefinanciert. 
 
Vraag 
* VKA Breda-Weimeren-NRM: 
Is het waterschap van plan om de dijken hier in eigendom te nemen, indien 
verwerving gronden mogelijk is? 
Antwoord 
De kering in Weimeren maakt inmiddels deel uit van het natuurontwikkelingsproject 
Noordrand Midden. Naast natuurontwikkeling is hydrologisch herstel van deze natte 
natuurparel onderdeel van de projectdoelstelling. Het ontwerp van de kering en het 
ontwerp van de natuurinrichting zullen maximaal op elkaar afgestemd worden. In 
het gebied liggen 2 particuliere grondeigenaren, die ook stukken van de regionale 
kering in eigendom hebben. De bedoeling is om overeenstemming te bereiken. 
Indien deze eigenaren op het standpunt staan dat ze alleen hun kavels voor 
natuurontwikkeling beschikbaar stellen als het waterschap ook de kering in 
eigendom over neemt, zal het waterschap het eigendom van de kering overnemen.  

 
Vraag 
Is het recreatief medegebruik van deze dijken nadrukkelijk opgenomen in het 
voorkeursalternatief? Dit gebied wordt immers tot een bijzonder natuurgebied 
doorontwikkeld, samen met SBB en gemeenten. Daar past recreatief medegebruik 
prima in. Dit is inmiddels ook gerealiseerd bij de Markdijk aan de kant van de 
Haagse Beemden en dat voorziet helemaal in een behoefte. 
Het talud aan de zuidkant van de dijk langs de Mark lijkt volgens het VKA een 
standaard steil talud te worden. Volgens het NNB, waar dit onderdeel van uitmaakt 
en aan grenst, moet het voor de natuur een veel flauwer talud worden. Hoe matcht 
dit? 
Antwoord 
Zoals uit het vorige antwoord blijkt, maakt de kering inmiddels deel uit van het 
project Noordrand Midden (NRM). De reden hiervoor is om tot een optimaal 
afgestemd ontwerp te komen tussen de kering enerzijds en de natuurontwikkeling 
anderzijds. Het VKA dat uit het project Verbetering Regionale Kering komt is voor 
het project Noordrand Midden een terugval optie. Voor de kering worden nog 2 
varianten ontworpen. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met 
natuurontwikkeling, recreatie en agrarisch gebruik. Daarnaast wordt er vanuit 
duurzaamheid ook gekeken in hoeverre vrijkomende gronden bij de 
natuurontwikkeling ingezet kunnen worden voor het verbeteren van de kering.  
 
Vraag 
Hoe is geborgd dat het ontwerp van de regionale kering in de MER voor Weimeren 
(dit najaar) wordt meegenomen? 
Antwoord 
De dijkversterking vanuit VRK-MDV maakt onderdeel uit van de scope van het 
project NRM-Weimeren. Daarvoor wordt een integraal gebiedsplan, inclusief MER 
opgesteld. 
 
Vraag 
Hoe zorgen we voor bescherming van aanwezige kwetsbare soorten (plant en dier) 
bij de aanleg en voor benutting van kansen voor meerwaarde voor de natuur in dit 
bijzondere gebied NRM? 
Antwoord 
Bescherming en ontwikkeling van kwetsbare soorten maakt onderdeel uit van de 
integrale opgave NRM-Weimeren. Effecten van de aanleg op de kwetsbare soorten 
zal inzichtelijk worden gemaakt in de flora en fauna toets.  
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Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Zijn de betreffende regionale keringen na versteviging ook bestand tegen 
graafschade, onder anderen door knaagdieren? 

Antwoord 
In de uitwerking van het voorkeursalternatief wordt het “bestand zijn tegen 
graafschade” meegenomen in de ontwerpeisen. Het gaat daarbij voornamelijk over 
graverij door bevers. 
Graverij van andere knaagdieren wordt op de gebruikelijke manier tegengegaan. 

Vraag 
Is graafschade door knaagdieren bij de betreffende regionale keringen aan de orde? 
Heeft dit aan deze regionale keringen in het verleden overlast veroorzaakt, en op 
welke manier? Valt er in de toekomst overlast van gravende knaagdieren te 
verwachten? 
Antwoord 
Bij de regionale keringen is de bovengenoemde graafschade aan de orde. Dit heeft 
in het verleden al tot overlast geleid. Ook zijn er forse kosten gemaakt om de 
schade van de graverij ongedaan te maken door het verplaatsen van een burcht en 
het herstellen van de waterkering. 
In de toekomst zal de overlast van gravende knaagdieren toenemen door de 
verwachte groei van de beverpopulatie. Maatregelen om schade aan de 
waterkeringen door de graverij te voorkomen zullen in de uitwerking van het 
ontwerp worden meegenomen. 
 
Vraag 
Indien er inderdaad graafschade is veroorzaakt of nog valt te verwachten: wat 
zouden de te verwachten bijkomende kosten zijn als de regionale keringen ook 
tegen graafschade verstevigd zouden worden? Wij zien hier graag een uitwerking 
van. 

Antwoord 
Op dit moment (keuze van het voorkeursalternatief) is het ontwerp nog niet zover 
uitgewerkt dat deze bijkomende kosten in beeld zijn gebracht. 

 
Fractie Bedrijven 
Vraag 
In de nota Voorkeursalternatief gemeente Breda worden 2 alternatieven benoemd. 
De afweging hiervan roept bij ons de volgende technische vragen op: 
kunt u de financiële consequenties van alternatief 1 en 2 nogmaals overzichtelijk 
duidelijk maken? 
Antwoord 
Wij verwijzen hiervoor naar de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven (NBKA), 
gemeente Breda (pagina 77/78/79). 
 
De kosten (excl. BTW) zijn als volgt geraamd: 
 Alternatief 1: 

Buitenwaarts/vierkant
e versterking in grond 

Alternatief 2: 
Dijkverlegging 
(exclusief 
grondaankoop) 

Directe bouwkosten € 466.000  € 305.000 
Indirecte bouwkosten € 118.000 € 77.000 
Kosten beheer en onderhoud € 292.000 € 167.000 
Totaal LCC € 876.000 € 549.000 

In het uitvoeringskrediet van het project zijn alleen de directe en indirecte 
bouwkosten opgenomen. Kosten voor beheer en onderhoud komen voor rekening 
van de exploitatiebegroting. In de berekening van de LLC is voor de versterking 50 jaar 
als levensduur aangehouden. 
 
Vraag 
Kunt u een duidelijk overzicht geven van de totaalbeoordeling van deze 2 
alternatieven op basis van de gedefinieerde bedrijfswaarden van ons waterschap en 
de doorslaggevende argumenten aangeven. Dus niet de samenvatting ervan! 
Antwoord 



 
 

Pagina 5 
 

Wij verwijzen hiervoor naar de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven (NBKA), 
gemeente Breda (Djuma nr 52456, pagina 77/78/79). 
Zie Bijlage 1 NBKA gemeente Breda tabel Alternatieven. 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
 Het kan toch niet zo zijn dat een voorkeursalternatief wordt geformuleerd dat veel 
duurder is dan een andere optie, terwijl de voordelen voor ons waterschap ervan 
afwezig zijn. Onze vraag: welke concrete meekoppelkansen zijn er nu al in beeld bij 
VKA 1? Alternatief 2 is zoals gezegd significant goedkoper en heeft ook nog andere 
voordelen (nieuwe dijk, betrouwbare constructie enz.).  
Antwoord 
Concrete meekoppelkansen voor alternatief 1 zijn het doortrekken van het fietspad 
over de bestaande dijk, de landschappelijke- en natuurontwikkeling achter de te 
verbeteren waterkering en de mogelijkheid om op termijn extra waterberging te 
realiseren. 
 
Vraag 
Verder wordt gesteld (adviesnota, p.4): “op basis van omgevingsadvies is het 
alternatief dijkverlegging gewijzigd in huidige kering versterken”. Graag willen wij dit 
advies ontvangen (in  bijlage 1, p. 6 wordt overigens wel een en ander 
samengevat). 
Antwoord 
Zie bijgesloten brief Bijlage 2 - BBV-2019-2300 Advies gemeente Breda inzake nota 
beoordeling kansrijke alternatieven__49430 
 
Vraag 
Ten slotte: wanneer een derde partij (gemeente Breda) nu of in de toekomst kansen 
ziet, ligt het toch in de rede dat hiertegenover verplichtingen (financiële bijdrage) 
staan. De desbetreffende tekst over meekoppelkansen in de nota (p. 28-29) is erg 
vaag/abstract van aard. Volledigheidshalve verwijzen wij naar de discussie tijdens 
het laatste thema-AB. 
Antwoord 
De ambities van de provincie Brabant en gemeente Breda voor het realiseren van  
natuur in dit gebied, is opgenomen in programma Natuur Netwerk Brabant (NNB). Er 
zijn vanuit dit programma middelen beschikbaar voor het samen met de 
dijkverbetering realiseren van natuur en het ontwikkelen van landschap. 
 
Fractie PvdA 
Vraag 
Hoe is het verklaarbaar dat de kosten met 20 tot 25 miljoen verhoogd wordt? 
Graag verdere cijfermatige onderbouwing.  
Antwoord 
Toelichting op toename van het bedrag: 
In het trechterproces om te komen tot de voorkeursalternatieven wordt steeds 
duidelijker wat de oplossingsrichting wordt. Hierdoor worden de hoeveelheden en 
dus kosten steeds beter in beeld gebracht. De oorspronkelijke raming van 60 
miljoen is gebaseerd op kengetallen met een niet actueel prijspeil. Zie vorige 
beantwoording 
 
De kostenraming is volgens de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) 
opgesteld. Met deze methodiek worden ramingen van investerings- én/of 
levensduurkosten (onderhoudskosten) van projecten op eenduidige wijze inzichtelijk 
gemaakt. 
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Fractie CDA 
Vraag 
blz 4. Wat houdt bij VKA Weimeren,  vierkante versterking in grond in.  
Antwoord 
Vierkante versterking betekent dat zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde 
van de huidige kering verbeterd wordt. 
 
Vraag 
blz 5. Het VKA is een terugvaloptie voor het project NRM, moeten we dit zien als een 
tweede keus.  
Antwoord 
Dit is nadrukkelijk geen tweede keuze. Mocht binnen het project NRM-Weimeren de 
waterkering niet verbeterd kunnen worden integraal met de natuurontwikkeling dan 
zal de kering verbeterd worden conform het voorgestelde VKA.  
 
Vraag 
Financiële dekking. 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de verhoging van het investeringsbedrag met 
€ 20- €25 miljoen? 
Antwoord 
Toelichting op toename van het bedrag: 
In het trechterproces om te komen tot de voorkeursalternatieven wordt steeds 
duidelijker wat de oplossingsrichting wordt. Hierdoor worden de hoeveelheden en 
dus kosten steeds beter in beeld gebracht. De oorspronkelijke raming van 60 
miljoen is gebaseerd op kengetallen met een niet actueel prijspeil. Zie vorige 
beantwoording 
 

4.a 
 

Aanvraag extra krediet voor de verkenningsfase Dijkverbetering 
Geertruidenberg – Amertak  
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
 n.a.v. dit stuk: hoe zorgt BD ervoor dat het participatieproces in Geertruidenberg 
parallel loopt met het verkennen en onderzoeken van de veiligheidssituatie daar 
(n.a.v. gemeten hogere waterstanden RWS)? 
Antwoord  
Er zal niet geheel sprake zijn van een parallel participatieproces voor beide 
onderdelen, maar van volgtijdelijke processen. De resultaten van de voorstudie naar 
de waterveiligheid voor het watersysteem Wilhelminakanaal Amertak en Donge 
kunnen nog belangrijke beslisinformatie opleveren voor de uitwerking van de in 
2017 vastgestelde VKA’s. Om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen richting 
de omgeving geschept worden, wordt eerst vastgesteld of de voorstudie leidt tot 
andere inzichten over het vastgestelde VKA. Pas als dit duidelijk is, wordt gestart 
met de nadere uitwerking van het dijkontwerp. In de Slikpolder zal naast de 
uitwerking van het dijkontwerp, in nauwe samenwerking met de gemeente 
Geertruidenberg gewerkt worden aan een integraal inrichtingsplan. Pas dan start 
ook het participatieproces met de omgeving. Voor die tijd zal de omgeving echter 
wel tijdig en volledig geïnformeerd worden over het project, de te doorlopen stappen 
en de inhoud en zullen er met verschillende belanghebbenden gesprekken gevoerd 
worden. Dit om te borgen dat de omgeving goed aangehaakt blijft bij het proces en 
op de hoogte is van de stappen die doorlopen worden. 
 
Vraag 
Afgelopen week (15/10) was er een presentatie van een natuurplan in de gemeente 
(natuurfederatie Geertruidenberg), waarbij werd uitgegaan van dijkverlegging. Dat 
is nog niet een definitief besluit, gezien de herberekeningen en onderzoeken. Om te 
voorkomen dat er opnieuw verkeerde verwachtingen ontstaan en inwoners uitgaan 
van verkeerde aannames, is het zaak snelheid te maken met het participatieproces. 
Welke info hebben de bewoners hier sinds juni over ontvangen? Welke stappen zijn 
hierin nu gezet? 
Antwoord  
Eind juni is een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
belangstellenden op de hoogte gesteld van de vertraging in het project en de 
oorzaak daarvan (nieuwe hydraulische randvoorwaarden en het uitvoeren van de 
voorstudie naar de waterveiligheid voor het watersysteem Wilhelminakanaal, 
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Amertak en Donge). Daarbij is de boodschap meegegeven dat onderzocht zal gaan 
worden wat de impact van de voorstudie waterveiligheid op het project GEA is, 
voordat verder gegaan kan worden met het participatieproces in de planuitwerking 
GEA. De omgeving is op de hoogte dat het geruime tijd duurt voordat het 
participatieproces weer wordt opgepakt. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de 
samenwerkende overheden in het project. In juli en oktober hebben vergaderingen 
van de ambtelijke werkgroep plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten stonden het 
plan van aanpak en de wijze waarop de voorstudie wordt uitgevoerd centraal. De 
omgeving wordt pas breed geïnformeerd op het moment dat het plan van aanpak is 
afgerond en onze omgevingsstrategie is uitgewerkt. Dit betekent dat vanaf begin 
2020 het communicatieproces wordt geïntensiveerd. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat vanwege de afhankelijkheid tussen de voorstudie naar de waterveiligheid 
en het project GEA het participatieproces voor de Slikpolder niet snel kan worden 
opgestart. Dit omdat eerst onderzocht moet worden of de resultaten van de 
voorstudie leiden tot andere inzichten over het vastgestelde VKA. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Wordt er in deze verkenning ook gekeken naar het bestendigen van de dijk tegen 
graafschade, onder anderen door knaagdieren? 
Antwoord 
Het voorkeursalternatief was nog van dusdanig abstractieniveau dat daar nog niet 
specifiek naar gekeken is. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief wordt het 
“bestand zijn tegen graafschade” meegenomen in de ontwerpeisen. Het gaat daarbij 
voornamelijk over graverij door bevers. Graverij van andere knaagdieren wordt op 
de gebruikelijke manier tegengegaan. 
 
Vraag 
Is graafschade door knaagdieren bij de betreffende dijken aan de orde? Heeft dit 
aan deze dijken in het verleden overlast veroorzaakt, en op welke manier? Valt er in 
de toekomst overlast van gravende knaagdieren te verwachten? 
Antwoord  
Op dit moment zijn er voor de dijken binnen het project GEA geen specifieke 
gevallen bekend. 
 
Vraag 
Als het antwoord op een van deze vragen ja is: Wordt er bij werkzaamheden voor 
het HWBP gekeken naar meekoppelkansen met betrekking tot het verstevigen van 
dijken tegen graafschade door knaagdieren? 
Antwoord  
Dit zal nader uitgezocht worden in de planuitwerkingsfase. Momenteel zijn er 
hiervan geen voorbeelden bij het HWBP bekend. 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Agendapunt 4a willen wij graag besproken hebben. 
 
Fractie PvdA 
Vraag   
Hoe is er tot op heden gecommuniceerd met omwonenden en 
belanghebbenden mbt de huidige stand van zaken?  
Antwoord  
Eind juni is een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
belangstellenden op de hoogte gesteld van de vertraging in het project en de 
oorzaak daarvan (nieuwe hydraulische randvoorwaarden en het uitvoeren van de 
voorstudie naar de waterveiligheid voor het watersysteem Wilhelminakanaal, 
Amertak en Donge). Daarbij is de boodschap meegegeven dat onderzocht zal gaan 
worden wat de impact van de voorstudie waterveiligheid op het project GEA is, 
voordat verder gegaan kan worden met het participatieproces in de planuitwerking 
GEA. De omgeving is op de hoogte dat het geruime tijd duurt voordat het 
participatieproces weer wordt opgepakt. Ook de leden van beide klankbordgroepen 
zijn met een brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken en het 
vervolgproces. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de samenwerkende 
overheden in het project. De omgeving wordt pas breed geïnformeerd op het 
moment dat het plan van aanpak is afgerond en onze omgevingsstrategie is 
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uitgewerkt. Dit betekent dat vanaf begin 2020 het communicatieproces wordt 
geïntensiveerd. 
 
Vraag 
Is hierover correspondentie en zo ja is deze beschikbaar te stellen voor het AB?   
Antwoord  
Ja, de correspondentie aan de leden van de klankbordgroep en de uitnodigingen 
voor de inloopbijeenkomst zijn beschikbaar. Voor het overige zijn er nog geen 
communicatie-uitingen gedaan. 
 
Fractie CDA 
Vraag 
Een jaar geleden mochten wij bij de begroting uitgaan van 100% toekenning 
subsidie. Nu van 90%. Wat is er veranderd? 
Antwoord  
Het genoemde bedrag bij de begroting 2019 is reeds 90% van de geraamde kosten ( 
€ 3.529.000 is 90% van de totaal geraamde kosten van € 3.921.000). Conform de 
subsidieregeling van het HWBP wordt uitgegaan van een subsidiebeschikking van 
90% van het totaal geraamde bedrag. Dit was ook aan de orde bij de eerdere 
subsidiebeschikking voor de verkenningsfase, en is nu voor het extra krediet ook 
weer aan de orde. Er is geen sprake van een wijziging. 
 

 Mededeling plan van aanpak Waterbeheerprogramma 2022-2027  
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Dit is hét majeure onderwerp voor de komende jaren, bepalend voor de uitvoering 
vele jaren daarna. 
Wij lezen hier keurig wanneer het AB over wat mag besluiten, maar missen wij de 
rol aan de voorkant van dit proces. Die is cruciaal. Graag voorkoppelmomenten 
opnemen in dit plan. 
* Concreet: Water Natuurlijk heeft dit nog niet in een thema-avond opgenomen 
gezien. Voorstel is om dit wel te doen, zo mogelijk in een BOB-vorm. 
NB: als onze vraag discussie behoeft, betekent dat wij dit willen agenderen in de 
vergadering. 
Antwoord 
In de mededeling en het plan van aanpak wordt de betrokkenheid van het algemeen 
bestuur aan de voorkant op diverse manieren geborgd. Allereerst bevat het plan van 
aanpak een actieve rol voor het algemeen bestuur bij het participatieproces. Ten 
tweede wordt, onder andere op basis van het participatieproces, een nota van 
uitgangspunten opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het 
waterbeheerprogramma. Deze tussenstap is opgenomen zodat het algemeen 
bestuur proactief richting kan geven aan de uitwerking van het 
waterbeheerprogramma. Tenslotte is er de samenhang met andere trajecten die als 
input dienen voor het waterbeheerprogramma. Dit zijn bijvoorbeeld de 
toekomstverkenning van Nederlandse School voor openbaar bestuur (eerste opzet 
gepresenteerd tijdens NBWB netwerkdag 4 september 2019) en de Expeditie 
Waterketen waarin trajecten met algemeen bestuur voorzien zijn.  
 
Fractie Ongebouwd  
Vraag 
Het plan van aanpak Waterbeheerprogramma 2022-2027 is een onderdeel van de 
waterschapsverordening. De vraag is wanneer wordt de waterschapsverordening 
opgesteld en worden daarbij ook de externe partners/partijen betrokken? 
Antwoord 
Deze twee documenten zijn aan elkaar gekoppeld. Het zijn namelijk beide 
instrumenten in het kader van de Omgevingswet. De verordening dient in lijn te zijn 
met de uitgangspunten van het waterbeheerprogramma. Dit betekent dat de 
waterschapsverordening pas volledig langs nieuwe lijnen uitgewerkt kan worden, als 
het waterbeheerprogramma meer vaste vorm krijgt. Voor de ontwikkeling van de 
waterschapsverordening betekent dit dat twee tranches doorlopen worden ter 
voorbereiding op de Omgevingswet. 
 
De eerste tranche waar nu aan gewerkt wordt, is volledig gericht op het tijdig 
gereed zijn voor het werken onder de Omgevingswet (1 januari 2021), met als doel 



 
 

Pagina 10 
 

ervoor te zorgen dat de dienstverlening vloeiend doorloopt. Dit loopt inmiddels 
terwijl het waterbeheerprogramma in ontwikkeling is. Inhoudelijk kan er zodoende in 
tranche 1 nog amper iets veranderen. Andere waterschappen werken ook langs deze 
lijnen en het sluit aan bij de aanpak die de Minister voorstaat. 
Meteen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal tranche 2 gaan lopen 
(2021-2023). In die fase zal wel het nodige gaan veranderen en de vertaling van het 
waterbeheerprogramma gaan plaatsvinden. Die fase is voor iedereen veel relevanter 
en daar zal ook meer de nadruk komen te liggen op participatie. Dat neemt niet weg 
dat het voorwerk daarvoor nu al plaatsvindt via het spoor van het 
waterbeheerprogramma en de participatie die in dat kader al plaatsvindt. 
 

 Mededeling vastgesteld Handboek calamiteiten Waterschap Brabantse Delta  
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Kunnen wij het ‘Handboek Calamiteiten Brabantse Delta ’ontvangen? 
Antwoord 
Ja, het Handboek bestaat uit een calamiteitenplan en negen deelbestrijdingsplannen 
inclusief de benodigde bijlagen. Het calamiteitenplan zal in Ibabs worden gezet. 
Indien er behoefte is om ook alle deelbestrijdingsplannen in te zien, is men van 
harte welkom op het waterschapskantoor. 

Vraag 
Is de evacuatie en de zorg voor dieren, zowel de gehouden (landbouw) huisdieren 
als de in het wild levende dieren, in het Handboek Calamiteiten opgenomen? En zo 
ja, op welke wijze? En zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Nee, evacuatie van mens en dier wordt voorbereid en uitgevoerd door de 
veiligheidsregio West-en Midden-Brabant. 
 
Fractie Ongebouwd 
Vraag 
Wij hebben als waterschap nu een handboek opgesteld maar in hoeverre zijn de 
Gemeenten aangehaakt bij het tot stand komen van het handboek. Bijvoorbeeld bij 
wateroverlast/waterkwaliteit? 
Antwoord 
Het calamiteitenplan is voor commentaar naar het algemeen bestuur van de 
veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gestuurd waarin alle gemeenten zijn 
vertegenwoordigd. Op deze wijze zijn gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk 
aangehaakt. 
 

 Mededeling veiligheidsoordeel dijktraject 34-2  
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Dijktraject 34-2: kunt u duidelijk aangeven waar dit dijkvak ligt. Geen jargon! 
Antwoord 
Zie het kaartje. 
 
Vraag 
En kunt u aangeven welke financiële consequenties dit met zich meebreng? Wel een 
erg cryptisch A4-tje. 
Antwoord  
Naar aanleiding van de beoordeling wordt het verbeterproject gestart en daarmee 
een inschatting van de benodigde financiële consequenties gemaakt. De opgave 
zoals opgenomen in de huidige Kadernota en HWBP programmering 
(€28.000.000,=) was nog gebaseerd op de resultaten uit de vorige toetsing. De 
verwachting is dat de investering substantieel zullen afwijken van dat bedraag. 
Overigens wordt de dijkversterking voor 90% gefinancierd door het HWBP. 
 
Fractie Ongebouwd 
Vraag 
Is het mogelijk om een kaartje toe te voegen, zodat voor iedereen duidelijk is waar 
dit dijktraject ligt? 
Antwoord 
Een kaartje is bijgevoegd. 
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Figuur 1 - Ligging Dijktraject 34-2 (blauwe lijn). 
 

 Memo kennis nemen van besluit met betrekking tot vaststellen 
toetsresultaten van de 2e ronde toetsing Regionale Keringen  
Fractie PvdA 
 Vraag 
In deze memo staat dat van de circa 134 km getoetste regionale kering, circa 90 km 
goedgekeurd en circa 44 km is afgekeurd.  Er staat vermeld in het memo: “De 
overige circa 52 km is onderdeel van het project Verbetering Regionale 
Keringen.”  Vanwaar komen deze 52 kilometer? De eerder genoemde 90 plus 44 
kilometer vormen immers samen al het totaal van 134.  
Bespreking   
Antwoord  
Brabantse Delta heeft in het totaal 186 km regionale kering getoetst in twee 
afzonderlijke toetsrondes. 
In de eerste ronde is van deze 186 km circa 52 km afgekeurd. Dit is nu onderdeel 
van de verbeteringsprojecten regionale kering Midden en regionale keringen Mark-
Dintel-Vliet. 
In de tweede ronde toetsing van de regionale keringen is in het totaal 134 km 
regionale kering (de 186 km minus de 52 km regionale kering van de 
verbetertrajecten) getoetst. De uitkomst van deze toetsing is als volgt: circa 90 km 
is goedgekeurd en circa 44 km is afgekeurd. 

 
 Brief AA en Maas, motie vervangen milieubelastende stoffen en DB-reactie. 

Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Ligt in lijn met ‘winnend samenwerken’. Wat betekent in dit kader de zinsnede van 
het DB dat ‘wij de in de motie beschreven lijn onderschrijven’? 
                Gaan we het voorstel uit de motie overnemen en uitvoeren? 
NB: agenderen graag, als antwoord op voorgaande ontkennend is. 
Antwoord 
De brief van Waterschap Aa en Maas is gericht aan de Unie van Waterschappen. 
Hierin meldt Aa en Maas dat zij deze motie in de eerstkomende vergadering van de 
Commissie Emissiebeheer aan de orde zullen stellen. Wanneer dit gebeurt, zal de 
bestuurlijk vertegenwoordiger van Waterschap Brabantse Delta het in de motie 
verwoorde standpunt van Aa en Maas ondersteunen. Dit standpunt houdt in dat Aa 
en Maas bij de Minister van Waterstaat en Infrastructuur aandringt om op zo kort 
mogelijke termijn in ieder geval de wetgeving aan te passen om vervanging van de 
milieubelastende CVZ-methode en N-Kjeldahl-methode door te voeren. 
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Brief rekenkamercommissie “openstaande vraag over duurzaamheid” 
Fractie Bedrijven 
Vraag 
Voor wat betreft de bijlagen melden wij ter behandeling aan: 
-          Brief rekenkamercommissie “openstaande vraag over duurzaamheid” 
Hierbij ook onze vraag om aan te geven bij welk agendapunt dit dan behandeld 
wordt (omdat ingekomen stukken en mededelingen niet op de agenda staan). 
Antwoord 
De voor bespreking aangemelde mededelingen en ingekomen stukken worden 
besproken bij het agenda-onderdeel “Hamerstukken”. 
 

 Brief BZK ‘Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten’.  
Fractie PvdA 
Vraag 
De brief is gericht aan het AB en in deze brief staat het volgende vermeld ‘In 
het Waterschapswet is al sinds jaar en dag voor de dagelijks besturen van 
waterschappen de verplichting opgenomen hun nevenfuncties en de hoogte van de 
inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken’.  
Gezien de DB-reactie op deze brief hebben we de volgende vraag:  
Is deze reactiebrief per 15/10/2019 verstuurd?  
Bespreking  
Antwoord  
De reactie van het dagelijks bestuur is al verstuurd. Voor de goede orde: de minister 
heeft eenzelfde brief ook gestuurd aan de dagelijks besturen van de waterschappen. 
Het is op deze brief aan het dagelijks bestuur dat het DB reageert. 

 
Aangemeld ter bespreking 
4a Aanvraag extra krediet voor de 

verkenningsfase Dijkverbetering 
Geertruidenberg – Amertak. 
 

Door: Ons Water/Waterbreed 

 Memo kennis nemen van besluit 
met betrekking tot vaststellen 
toetsresultaten van de 2e ronde 
toetsing Regionale Keringen. 
 

Door: PvdA 

 Mededeling plan van aanpak 
Waterbeheerprogramma 2022-
2027. 
 

Door: Water Natuurlijk 

 Brief rekenkamercommissie 
“openstaande vraag over 
duurzaamheid” 
 

Door: Bedrijven 

 Brief BZK ‘Openbaarmaking 
nevenfuncties en 
neveninkomsten’ 

Door: PvdA 

 
Openstaande vragen AB 11 september 2019 

 
De uitwerking van duurzaamheidsdoelstellingen in scenario’s 
Mevrouw Bonthuis: Voorzitter. Ik proef toch een wat diffuse insteek van dit rapport, ook van de 
collega- algemeen bestuursleden. Ik kan mij voorstellen dat als wij daar ergens aan het einde van 
het jaar over moeten besluiten en dat is een vraag aan het dagelijks bestuur, om te komen met 
gerichte scenario’s, eigenlijk de laatste O van oordeelsvorming, dat je wat te kiezen hebt en dat 
zouden wij dan wellicht bij de besluitvorming goed op tafel kunnen hebben, zodat het wat 
duidelijker in kaders zit en er duidelijker te kiezen valt. 
De voorzitter: Ik vind het op dit moment best ingewikkeld om toe te zeggen dat er scenario’s 
komen. Wij hebben ook vanavond geconstateerd dat duurzaamheid een heel breed thema is en ik 
zie dat wij als waterschap op heel veel onderdelen actief zijn, met mitigatie, adaptatie, circulair en 
ik zie ook een honger bij het algemeen bestuur om het daar vooral over te hebben. Bij scenario’s 
heb ik het beeld van een aantal modellen naast elkaar waar je een keuze uit kunt maken. Als u 
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inhoudelijke scenario’s wilt hebben op het gebied van verduurzaming en dat moet aan het einde 
van het jaar klaar zijn, dat is wel een behoorlijke toezegging. Daarom wil ik even met het dagelijks 
bestuur overleggen over, hoe kunnen wij dat dan doen, want de duurzaamheidsdoelstellingen zijn 
denk ik wel bepaald maar als u zegt, in de uitwerking wil ik scenario’s terugzien, dat is sneller 
toegezegd dan uitgewerkt. Ik wil hier graag op een later moment op terugkomen. Dat u een 
grotere betrokkenheid wilt bij de sturing op het terrein van duurzaamheid, snap ik, wil ik ook graag 
toezeggen. Dat voel ik ook op het terrein van klimaat en circulair, maar als u zegt, kom 
maar even met scenario’s, dan wil ik daar op een rustiger moment nog even met u over spreken 
en wat wilt u dan precies hebben, want het eind van het jaar is snel in zicht. 
Antwoord 
Op dit moment werken de organisatie en het dagelijks bestuur aan een uitwerking van de 
duurzaamheidsdoelstellingen. In dat kader wordt er ook advies gevraagd van een externe 
organisatie. De organisatie en het dagelijks bestuur zullen na het uitbrengen van dit advies met 
elkaar in gesprek gaan over de uitwerking van de duurzaamheidsdoelstellingen. Onderdeel daarbij 
is ook op welke wijze het algemeen bestuur zal worden betrokken. Dit kan in de vorm van 
scenario's zijn, maar er zijn ook andere vormen denkbaar. Zodra hierover meer inzichtelijk is, zal 
het algemeen bestuur worden geïnformeerd over het proces.  
 

Maaien in Drimmelen 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, in de commissie Watersystemen is stilgestaan bij het 
maaibeleid van sloten en bermen. Wij hebben ook gesproken over het toezicht en de protocollen 
die daarbij horen en hoe het in de praktijk gaat, voornamelijk ook door de uitvoering door niet 
Nederlands sprekende of lezende uitvoerders. Tot mijn verbazing zie ik in de praktijk en daarover 
heb ik technische vragen gesteld, waarop het antwoord mij zeer teleurstelt. Het zag alleen maar op 
dode vissen en er werd gezegd, er glipt weleens een visje doorheen. Ik vond het niet kunnen. Ik 
wil echt weten hoe het toezicht is geregeld in het kader vande Flora- en Faunawetgeving, maar wat 
ik heb aangetroffen in Drimmelen, vind ik niet waterschapswaardig en niet duurzaam. 
De heer De Jong: In de laatste vergadering van de commissie Watersystemen hebben wij het over 
onderhoud gehad. Ik ben even verbaasd dat dit gebeurd is, dat zou niet mogen kunnen. Wij komen 
hierop terug en zullen aan de medewerkers in het gebied vragen wat er aan de hand is geweest of 
wat geconstateerd is. 
Antwoord 
De werkzaamheden langs de watergangen langs de Zoutendijk te Hooge Zwaluwe zijn opgenomen 
in het gezamenlijke maaibestek met de gemeente Drimmelen. De watergangen worden in opdracht 
van te waterschap onderhouden en de bermen in opdracht van de gemeente Drimmelen . Directie 
en toezicht op deze werken wordt uitgevoerd door het waterschap. Toezicht op naleving van de 
nieuwe Natuurbeschermingswet is belegd bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB). De OMWB gaat bij het maaien van watergangen steekproefsgewijs toezicht houden op 
het maaionderhoud. 
 
Betreffende watergang wordt in opdracht van het waterschap 1 maal per jaar gemaaid en wel in de 
periode 1 september – 15 november. Bij het maaien van deze watergang dient de aannemer te 
maaien volgens groep 3 wat inhoudt dat hij t.b.v. de natuur 3 blokken vegetatie moet sparen van 
200 meter per km. Verder zijn er in het bestek regels opgenomen om zo natuurvriendelijk mogelijk 
te maaien zoals bijvoorbeeld: 
- Niet naar dode einden van waterlopen toe maaien of de laatste 50 m in omgekeerde richting 
maaien, zodat vissen ontsnappen 
- Niet maaien bij watertemperaturen hoger dan 20 gr. C. in ondiep water (minder dan 1 m). Op 
diepere plaatsen 
niet maaien bij watertemperaturen hoger dan 25 gr. C. 
- maaisel op de kant wordt deponeert voordat het wordt geruimd zodat amfibieën en kleine 
organisme terug kunnen kruipen naar de watergang. 
- Vissen welke zichtbaar op de kant worden gezet terug in het water worden terug geplaats. 
 
Desondanks kan het sporadisch voorkomen dat vissen bij maaiwerkzaamheden tussen het maaisel 
op de kant worden gezet . In de situatie van Zoutendijk Zonzeelsepolder ging het over één dode 
snoek, die bij de grote massa maaisel met het maaisel uit het water was geschept en die voor de 
machinist niet zichtbaar was. Waarschijnlijk heeft deze snoek tussen het maaisel gezeten en heeft 
de machinist deze helaas niet opgemerkt. Dat grote vissen bij het maaien op de kant worden 
gezet, zoals de snoek in het voorbeeld Zonzeelsepolder is echt uitzonderlijk. Als er al vissen tijdens 
het maaien op de kant worden gezet, moeten deze ook teruggezet worden door de machinist. 
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Er worden extra maatregelen getroffen om vissen tijdens het maaien te beschermen. Zo worden in 
de nieuw op te stellen maaibestekken van volgend jaar extra Vis-reddende maatregelen worden 
opgenomen zoals : 
1. Bij het schonen van het natte profiel (onder de waterlijn) met een maaikorf blijft altijd de 
oeverzijde gespaard waar de kraan staat, zodat in het water aanwezige dieren zo min mogelijk 
worden opgesloten en alsnog op de kant belanden. Tevens worden in ieder geval de volgende 
sparende werktechnieken toegepast die het op de kant komen van dieren zoveel mogelijk 
beperken: 
2. Bij het schonen van het natte profiel van een watergang met een maaikorf wordt door de 
machinist de maaikorf niet voller geladen dan de bovenrand van de maaikorf. Indien dit vanwege 
de hoeveelheid aanwezige vegetatie niet mogelijk is in één ‘werkhaal’, wordt het schonen in twee 
of meerdere keren uitgevoerd. 
3. Na het ‘ophalen’ van de maaikorf met schoonsel schudt de machinist een aantal malen 
achtereen de korf boven de watergang uit, zodat een zo groot mogelijk aantal van de 
in het schoonsel aanwezige vissen, amfibieën en andere watergebonden dieren terug valt in de 
watergang. 
4. In watergangen met een dichte draadalg- (flap), sterrenkroos-, waterpest-, hoornblad- of 
vergelijkbare vegetatie, kantelt de machinist - indien de stroming niet te fors is - na het ‘ophalen’ 
de bak van de maaikorf direct boven het wateroppervlak voorzichtig naar achteren, zodat het 
schoonsel terug glijdt in het water. Vervolgens schept hij het in het water liggend schoonselpakket 
weer voorzichtig op. Met het toepassen van deze sparende techniek zullen dieren uit het schoonsel 
kunnen ontsnappen. 
 

 
 
Uitleg uitgereikte badges 
De heer Kocx: Voorzitter. Wij hebben vandaag een mooie envelop gekregen en ik heb mij laten 
vertellen dat er een druppel in zit en dat is geen waterdruppel, maar zonder verdere toelichting. 
Mijn vraag is, waarvoor, waarom en wat kunnen wij er allemaal mee? 
De voorzitter: Volgens mij zijn ze ervoor om het pand binnen te komen en niet meer dan dat. 
De heer Meuleman: De druppels zijn bestemd voor de toegang tot het gehele gebouw inclusief de 
poort. Ik weet het niet, maar wij zoeken het op en laten het nog even weten. 
Antwoord 
De aan de AB leden uitgereikte badges verschaffen de AB leden toegang tot de gebouwen 
behorend bij de locatie Bouvigne (hoofdgebouw, koetshuis, kapel en kasteel). De AB leden kunnen 
eveneens met deze badge de toegangspoort aan de zijde van Bouvigne Paradijs openen. 
 
Volkerak-Zoommeer; terugkoppeling hoe standpuntbepaling tot stand komt 
De heer Kavelaars: Ik wil het even hebben over de discussie over het Volkerak Zoommeer. Vijf jaar 
geleden is door een stuurgroep gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta besloten tot verzilting. Dat is 
toen in de ijskast gezet omdat het geld op was. Nu heeft de minister toch weer geld gevonden en 
nu gaat de discussie ook weer een nieuwe ronde krijgen of het zinvol is om te verzilten of dat 
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misschien het zoet houden van het Volkerak Zoommeer een betere optie is. Als waterschap moeten 
wij daar een mening over hebben en ik begreep dat de minister in november de meningen gaat 
peilen in het gebied en wij als Brabantse Delta moeten ook een mening hebben. Ik stel voor dat 
dat een keer op de agenda komt. 
De voorzitter: Morgenvroeg om half tien ben ik in Yerseke, dan komt het gebiedsoverleg 
Zuidwestelijke Delta bij elkaar. In de komende bestuursperiode is de provincie Brabant voorzitter, 
de vorige keer was dat de provincie Zeeland. Wij zitten dan met drie provinciebesturen en drie 
waterschappen. De minister schrijft twee keer een brief in deze kabinetsperiode. Eerst dat er geen 
geld is en daarna zou je er de verwachting aan kunnen ontleden dat er wel een kans is. Het is goed 
om in het gebiedsoverleg tot een standpunt te komen. 
Als u vraagt, kunnen wij daarbij betrokken zijn, ja zonder meer en dat moeten wij ook doen. Ik wil 
morgen aan de gedeputeerde vragen, hoe ziet u de totstandkoming van de standpunten daarover, 
want ik vind het wel belangrijk dat het een gedragen standpunt van drie provincies en drie 
waterschappen moet zijn dan wanneer een gedeputeerde zoals in de vorige rit, even zijn 
hobbystandpunt formuleert. Ik zal dat morgenvroeg in Zeeland namens het algemeen bestuur 
inbrengen en dan komen wij terug op wat de lijn wordt en op welk moment het algemeen bestuur 
tot een standpunt kan komen. Ik realiseer mij dat het allemaal kort dag is, maar op het moment 
dat het gebied gevraagd wordt om een standpunt, dat zijn belangrijke politiek gevoelige 
standpunten, dus die gaan via het algemeen bestuur. Ik zal dat morgenvroeg in het gebiedsoverleg 
vragen. 
Antwoord 
De dijkgraaf zal hierover een mondelinge mededeling doen aan het begin van de vergadering. 


