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3 Kadernota 2020-2029 
Fractie Ons Water/Waterbreed
Vraag
In de Kadernota lezen wij op pagina 48:
Om 100% handhaving van de overtredingen in het project Sloten, oevers en 
dijken op orde te realiseren is in 2020 een extra bedrag opgenomen van € 
660.000 en in 2021 een extra bedrag van € 390.000.
Graag wil onze fractie weten waaraan dit gaat worden besteed, of dit niet uit de 
reguliere middelen kan en:  of het streven naar 100% niet contraproductief is. U 
weet ongetwijfeld dat de laatste procenten enorm veel “inspanning” vereisen. 
Antwoord

Vraag
Maaien dijken, met name in de Overdiepse Polder: hierover is overleg geweest 
tussen de heren Wijnen en Meuleman. Mocht dit niet tot een bevredigend slot 
komen, dan volgt de vraag:
Wat moet er gebeuren om de gevestigde agrariërs de dijken te laten maaien? Dit 
bespaart kosten. Het argument van “tere dijken en geavanceerd maaien” willen wij 
graag toegelicht zien. Anders gezegd: waarom zouden de genoemde agrariërs dat 
niet kunnen?
Antwoord

Vraag
Het beweiden van dijken. Hierover hebben wij reeds een vraag gesteld in de vorige 
ronde. Concreter willen wij graag vernemen:
Wie bepaalt uiteindelijk welke dieren op een dijk zijn toegestaan? Het is toch vreemd 
te noemen dat het ene  waterschap diametraal tegengestelde regels hanteert dan 
het andere. 
Antwoord
De gelegenheid voor het stellen van technische vragen over de Kadernota liep tot 
aan de technische behandeling van de Kadernota op 20 november 2019. De nu 
ingediende vragen zullen door de ambtelijke dienst apart en op een ander tijdstip 
beantwoord worden.

4 Begroting 2020 waterschap Brabantse Delta
Fractie VVD 
Vraag
Waterveiligheid is onze belangrijkste kerntaak, het wezen van ons "zijn" als 
waterschap. Vraag waarom er in de begroting niet een apart kopje waterveiligheid is 
opgenomen.
Antwoord: 
Waterveiligheid is in de begroting niet als apart kopje opgenomen. Het programma 
2000 aanleg en onderhoud keringen gaat over de zorg voor waterveiligheid in het 
beheergebied (vanaf pagina 28).

Fractie Ons Water/Waterbreed
Vraag
Wij hebben in een eerdere vragenronde de vraag gesteld:
De fractie OnsWater/Waterbreed maakt zich zorgen over de schuldpositie van het 
waterschap. Deze is slechter dan bij andere waterschappen. Is hier een verklaring 
voor? Wij hebben ons in de verkiezingen geprofileerd op de “kerntaken” van 
het waterschap. Is eenvoudig weer te geven welke zaken wij nu wel doen, 
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die wij vijf jaar geleden niet deden: met andere woorden wat is er de 
laatste jaren bijgekomen? 
Op de vraag welke taken er de laatste vijf jaren bij zijn gekomen, hebben wij tot op 
heden geen antwoord vernomen.

Antwoord
De afgelopen 5 jaar zijn er geen kerntaken bijgekomen. Binnen de kerntaken wordt 
extra geïnvesteerd door extra investeringen in onder andere project AWP 2.0, 
bijdrage aan het HWBP, project Regionale Keringen, Vaarwegen, de inhaalslag 
baggeren en de LTAP (Lange Termijn Asset Planning). Evenzo voor extra 
investeringen in de waterketen, duurzaamheid (o.a. zonnepanelen, energie- en 
grondstofterugwinning), en klimaatadaptatie.

Vraag
Op pagina 29 van de begroting 2020 lezen wij:
Beheeroverdracht met Rijkswaterstaat van de Drongelens kanaaldijk
Doelstelling en beoogde effecten: De verantwoordelijkheid nemen voor de 
waterveiligheid in ons gebied door het in beheer en eigendom krijgen van de kering 
aan de westzijde van het Drongelens kanaal. 
Plan van aanpak: Naar aanleiding van het project ‘Aanpassen Waterhuishouding 
Waalwijk’ worden gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat over de overdracht van 
beheer en eigendom van voor ons relevante objecten. In het eerste kwartaal van 
2020 wordt een intentieovereenkomst en conceptovereenkomst opgesteld voor de 
overdracht van de Drongelens kanaaldijk.
Onze vraag: is bij de overdracht het herstel van de desbetreffende keringen 
inbegrepen? Zo neen: waarom niet?
Antwoord
Herstel van de Drongelense kanaaldijk maakt onderdeel uit van de gesprekken die 
op dit moment met Rijkswaterstaat gevoerd worden. Het herstel van de kering 
bestaat uit twee onderdelen: 

1. Dijkverbetering naar aanleiding van de Derde Toetsing van de Primaire 
keringen. Inmiddels is de waterkering een regionale kering, maar valt onder 
een overgangsregeling nog onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat zij de benodigde verbeterwerken 
onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma zullen uitvoeren.

2. Herstelwerkzaamheden ten behoeve van graverij door bevers. 
Rijkswaterstaat heeft aangegeven deze herstelwerkzaamheden eind 2019 
uitgevoerd te hebben. Daarmee zullen deze werkzaamheden geen onderdeel 
uitmaken van een overdracht.

Vraag
Onze fractie is van mening dat een en ander in 2020 moet worden afgerond. Wat 
kunt u daarover melden?
Antwoord
Er wordt gestreefd naar een ondertekende intentieovereenkomst in het eerste 
kwartaal van 2020, waarna een overdracht van waterstaatswerken (waaronder de 
Drongelense kanaaldijk) verder vormgegeven kan worden. De verwachting is een 
overdracht in 2020, waarbij afspraken zijn gemaakt over onder andere 
verbeterwerken en achterstallig onderhoud.


