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Geachte heer Kap,
Bij brief van 14 februari 2012, heeft u namens de Onafhankelijke Statenfractie
Noord-Brabant over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld, te weten:
Geacht college,
Onze fractie heeft kennis genomen van het EH-commissiestuk 'Regionale
waterkeringen; stand van zaken'. Dit is een belangrijk onderwerp daar dit een
direct belang heeft met veiligheid van onze burgers en de beleving daarvan. Dit
rechtvaardigt ons inziens dan ook een minder bondige notitie. Wij hebben de
volgende vragen aan uw college.
1. Er is vermeld dat er een vertraging is ontstaan van enkele maanden ten
aanzien van de leggers voor de compartimentskeringen terwijl men daar, zo
blijkt uit artikel 2.2 lid 4 wettelijk twee jaar de tijd voor had. Waardoor is deze
vertraging ontstaan?
2. De termijn van twee jaar in artikel 2.2 lid 4 lijkt hard te zijn gesteld. Op
welke juridische wijze past GS hier flexibiliteisbepalingen toe?
3. In de notitie staat dat hoewel PS strikt genomen een besluit moeten nemen
en dat hiervoor niet gekozen is. Hoe kan het dat derden beslissen dat PS geen
invulling moeten geven aan hun rol? Deelt GS de mening van onze fractie dat
een andere communicatie voorstelbaar was? Zo nee, waarom niet?
4. Voorts valt te lezen dat ten aanzien van de leggers en het verslag GS akkoord
gegaan is met de door de waterschappen aangegeven data. Welke
overwegingen om akkoord te gaan met deze data, liggen hieraan ten grondslag?
Indien eind juni leggers aangeleverd moeten worden betekent dit ongeveer 7 a
8 maanden vertraging.
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5. In het stuk lijkt aan het slot tot uitdrukking te komen dat de in de
verordening genoemde termijn om de regionale keringen fysiek op orde te
hebben begin 2016 niet gehaald kan worden. Zijn er aanwijzingen dat deze
datum niet gehaald kan worden? Zo ja welke? Zo nee, waaruit blijkt dat deze
datum wel gehaald kan worden?
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Overigens gaan wij ervan uit dat de mogelijke ontheffing op grond van
artikel 2.2 lid 7 als uiterste mogelijkheid door uw college wordt gebruikt en dat
actief wordt gestuurd om de genoemde termijn te halen. De belangen zijn ons
inziens groot genoeg om deze veronderstelling aan te nemen.”
Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
1. De vertraging is veroorzaakt doordat de betrokken drie waterschappen
- in goed overleg met de provincie - een gezamenlijk Plan van Aanpak
hebben opgesteld voor het opstellen van leggers en beheerregisters en
het uitvoeren van de toetsing. Hiervoor is meer tijd nodig geweest dan
vooraf was verwacht.
2. Aangezien de veiligheid niet in het geding is, omdat het hier
compartimenteringskeringen betreft die niet direct water keren én er
sprake is van een termijn van orde, hebben wij voor een pragmatische
werkwijze gekozen en ingestemd met het uitstel van maximaal
6 maanden voor het vaststellen van deze leggers.
3. In aansluiting op het antwoord onder 2.: Een formele behandeling door
Provinciale Staten door middel van het wijzigen van de verordening is
door ons overwogen. Gelet op de aard van de zaak en de geringe
vertraging bij het vaststellen van deze leggers is hiervoor niet gekozen.
Een dergelijke formele behandeling zou waarschijnlijk langer geduurd
hebben dan de duur van het uitstel. Overigens hebben Provinciale
Staten formeel de bevoegdheid om het betreffende stuk in de
statencommissie ter bespreking te agenderen.
4. De waterschappen zullen de leggers voor de compartimenteringskeringen nu uiterlijk 1 juli 2012 in plaats van 22 december 2011
vaststellen. De andere data zijn in overeenstemming met de
uitgangspunten van de Waterwet, respectievelijk de provinciale
verordening en zijn realistisch te noemen gezien de uit te voeren
werkzaamheden.
5. Voor zowel de waterschappen als de provincie is het uitgangspunt om
de regionale keringen eind 2015 op orde te hebben. Het waterschap
Brabantse Delta (met ca 200 km te toetsen waterkering) heeft de
verwachting uitgesproken dat de regionale kering eind 2015
gedeeltelijk op orde zal zijn, waarbij in ieder geval de belangrijkste
knelpunten zullen zijn opgelost.
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De verslagen over de waterstaatkundige toestand van de regionale
keringen -die de waterschappen ons uiterlijk 1 oktober 2013 toesturenzullen een nauwkeuriger en completer beeld opleveren van de aard,
omvang en aanpak van de tekortkomingen. Wij voeren hierover
regelmatig voortgangsoverleg met de waterschappen. Op basis van deze
verslagen zullen we bezien in hoeverre er aanleiding is om gebruik te
maken van artikel 2.2 lid 7 om een afwijkende datum vast te stellen.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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