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Geachte heer Burger Dirven,
Bij brief van 19 september 2014, ingekomen op 20 september 2014, heeft u
namens de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.
1. Op uiterlijk welke datum voldoen alle regionale waterkeringen in Brabant aan de
veiligheidsnorm?
Antwoord: De genormeerde regionale keringen zullen uiterlijk eind 2018
(waterschap Aa en Maas), eind 2020 (waterschap De Dommel) en eind 2025
(waterschap Brabantse Delta) aan de norm voldoen. Binnen het Brabantse deel
van het beheersgebied van waterschap Rivierenland bevinden zich geen
genormeerde regionale keringen en ligt er derhalve geen verbeteropgave.
2. a) Waarom vinden GS het aanvaardbaar om de ambitie van 31 december 2015 te
(willen) schrappen die PS in de Verordening water hebben vastgesteld? (b) Is om schrapping
verzocht door de dagelijkse besturen van de waterschappen en zo ja, met welke motivatie.
Antwoord:
a) Bij de in 2013 afgeronde toetsing van de genormeerde regionale keringen is
gebleken dat ongeveer de helft (ca 140 km) niet volledig aan de huidige eisen
voldoet. Het vasthouden aan de genoemde ambitie is bij alle waterschappen
vanwege de tijd die gemoeid is met de voorbereiding (onderzoek, afstemming
met de omgeving, procedures) en de uitvoering van deze projecten
(privaatrechtelijke regelingen, uitvoeringstermijn) niet realistisch. Daarnaast
koppelt het waterschap De Dommel de uitvoering uit financiële overwegingen
aan andere opgaven in de betreffende gebieden. Bij waterschap Brabantse
Delta speelt eveneens de afstemming op de meerjarenbegroting mee.
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Het waterschap heeft de benodigde financiën gereserveerd in de
meerjarenbegroting maar gezien de omvang van de verbeteropgave is een
eerdere realisatiedatum niet waarschijnlijk.
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Deze aspecten zijn bij de totstandkoming van de verordening aanleiding
geweest tot het opnemen van artikel 2.2. lid 7 dat ons college de bevoegdheid
geeft om van de genoemde ambitie af te wijken. In de Statenmededeling nr.
3532492 van 25 februari 2014 hebben wij u geïnformeerd over de
achtergronden van onze besluiten.
b) Ja. De waterschappen hebben bij de indiening van het verslag van de
waterstaatkundige toestand op basis van de planning van de projecten verzocht
om de einddatum aan te passen om redenen zoals onder a. is aangegeven.
3. Kan er naar de Brabantse bevolking voldoende veiligheid worden toegezegd als het gaat om
de regionale waterkeringen? Waarom en vanaf welk moment?
Antwoord: Ja. Zoals wij in de voornoemde Statenmededeling hebben
aangegeven, is er geen sprake van ernstige spoedeisende tekortkomingen en
betrekken de waterschappen de toetsresultaten vanaf 2013 bij hun
calamiteitenorganisatie. Om de keringen volledig op orde te brengen is - net
zoals bij de primaire keringen in ons land het geval is - de nodige tijd gemoeid.
Zie ook onze antwoorden bij de vragen 1 en 2a.
4. Welke veiligheidsnormen hanteren de vier waterschappen in Brabant voor de regionale
waterkeringen? Indien er verschillen zijn, hoe wordt dat dan verklaard.
Antwoord: Voor de drie waterschappen met genormeerde regionale keringen
geldt in het algemeen de in de Verordening water vastgelegde norm van 1/100
per jaar. Deze norm is gebaseerd op een onderzoek dat wij destijds met de
waterschappen hebben uitgevoerd en is afgestemd op de landelijke normen
voor wateroverlast. De enige uitzondering vormt de regionale kering rondom
‘s-Hertogenbosch waar een norm van 1/150 per jaar geldt. Daarmee is in de
verordening aangesloten op de min of meer historisch gegroeide norm die in
deze regio op basis van bestuurlijke afspraken al langer gehanteerd werd.
5. Is het mogelijk om met een extra inspanning toch te voldoen aan de ambitie dat de regionale
waterkeringen eind 2015 op orde zijn, en waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Zie het antwoord op vraag 2a.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,
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