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RAADSMEDEDELING 

 

 

Onderwerp 

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Regionale Waterkeringen 

 

 

Steenbergen; 25 november 2014 

 

 

Aan de Raad, 

 

Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst 

“Verbetering Regionale Keringen”  
 

Samenvatting 

Onderzoek bij waterschap “Brabantse Delta” heeft uitgewezen dat er maatregelen getroffen moeten 

worden aan de regionale dijken.  

Het waterschap is hier verantwoordelijk voor maar wenst hierbij samen te werken met de betreffende 

gemeenten. Het verbeteren van de regionale keringen is weliswaar een verantwoordelijkheid van het 

waterschap, maar gelet op het veiligheidsaspect hebben de gemeenten uiteraard ook belang bij het goed 

en tijdig realiseren van de maatregelen. Aangezien de maatregelen genomen moeten worden in een groot 

gebied met een groot aantal belanghebbenden, bestaat het voornemen om een 

samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Het betreft een overeenkomst tussen Waterschap Brabantse 

Delta en de gemeenten Steenbergen, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en 

Breda. 

 

Inleiding 

Waterschap Brabantse Delta heeft in 2012/2013 de regionale waterkeringen langs het Mark-Dintel-Vliet 

systeem getoetst. De aanleiding van de toetsing is zowel de Verordening water 2009 van de provincie 

Noord-Brabant als de maatregel Waterberging op het Volkerak-Zoommeer, onderdeel van de 

Planologische Kernbeslissing met betrekking tot de Ruimte voor de Rivier. Uit de toetsing is naar voren 

gekomen dat 107 km van de regionale waterkering niet voldoet aan de gestelde veiligheidsdoelstellingen. 

Het waterschap is hierom recent gestart met het project 'Verbeteren Regionale Keringen' om de regionale 

waterkeringen aan te passen zodat zij uiterlijk 2025 wel voldoen aan de gestelde veiligheidsdoelstelling. 

Het waterschap wil in dit proces samenwerken met de betrokken gemeente en heeft voorgesteld daarvoor 

deze samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst heeft tot doel om over en weer de 

afspraken vast te leggen met betrekking tot deze samenwerking tussen de partijen gericht op het 

doelmatig laten verlopen van het project 'Verbetering Regionale Keringen', waarbij het waterschap ervoor 

zorg draagt dat alle, voor het realiseren van de veiligheidsdoelstelling benodigde, werkzaamheden uiterlijk 

31 december 2025 gereed zijn en gemeenten de mogelijkheid krijgen om koppelkansen vanuit werk-met-

werk gedachte te realiseren.  

 

Toelichting 

De dijken langs de Mark, Vliet, Dintel en aantakkende wateren zijn 2012/2013 onderzocht, omdat ze 

moeten voldoen aan de provinciale norm. 



 

 

Provinciale norm 

De dijken langs de Mark, Vliet, Dintel en aantakkende wateren (Laakse Vaart, Kibbelvaart en Leursche 

Haven) moeten voldoen aan de norm T100, die gesteld is door de Provincie Noord-Brabant. Deze norm 

staat voor een waterstand die één keer in de 100 jaar voorkomt en is vastgesteld in de Verordening Water 

2009. De veiligheidsnormen staan in deze verordening. Op basis van die normen brengt het waterschap 

de regionale keringen op orde. 

Waterberging Volkerak-Zoommeer 

In tijden van een zeer stevige westerstorm worden alle deltawerken gesloten. Hierdoor kan het water op 

de grote rivieren van Nederland niet worden afgevoerd op zee. Op dat moment wordt waterberging 

Volkerak-Zoommeer ingezet. Hierdoor wordt de waterstand op het Haringvliet en Hollands Diep verlaagd. 

In West-Brabant worden de sluizen naar het Volkerak-Zoommeer gesloten, waardoor de Mark, Vliet en 

Dintel hun water niet kwijt kunnen op het Volkerak-Zoommeer. In deze periode komt er meer water in de 

rivieren te staan. De dijken en kaden moeten hier op aangepast worden. De kans dat de waterberging 

Volkerak-Zoommeer ingezet moet worden is berekend op één keer in de 1400 jaar. 

Aanpak 

In 2012 zijn alle dijken langs de Mark, Vliet, Dintel en aantakkende wateren (Laakse Vaart, Kibbelvaart en 

Leursche Haven) door het waterschap getoetst. Bij het toetsen is gekeken of de dijken voldoen aan de 

eisen die er in de toekomst gesteld worden. De toetsing bestaat uit een technisch-, en een 

beheerdersdeel. Dat betekent dat gekeken is of de dijk hoog en/of stabiel genoeg is en hoe de kwaliteit 

van de dijk is. Dit is het technische gedeelte van het onderzoek. Het beheerdersdeel van het onderzoek 

heeft betrekking op hoe de dijk gebruikt wordt en/of de dijk is aangetast door dieren (bijvoorbeeld door 

mollen of ratten). Ook wordt gekeken naar de ervaringen van de beheerders. Uit deze toetsing is gebleken 

dat een aantal stukken dijk niet voldoen aan de normen die het waterschap stelt aan de dijken. 

Wijze van samenwerking 

Partijen trekken vanaf het beginstadium gezamenlijk op. De partijen ondersteunen elkaar, delen kennis, 

benutten elkaars netwerk en stellen menskracht beschikbaar. De gemeente levert een ambassadeur. De 

ambassadeur is het aanspreekpunt en verzorgt interne communicatie

Argumenten 

Het waterschap pakt, als verantwoordelijke, de verbetering van de dijken op. Uiteraard kunnen zij dit niet 

alleen. Zij hebben de medewerking nodig van de gemeenten en dus ook van de gemeente Steenbergen. 

Om er zeker van te zijn dat er op een constructieve manier wordt samen gewerkt heeft het waterschap 

samen met de regio een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze borgt het project “Verbeteren 
Regionale Keringen” om de regionale keringen aan te passen zodat zij voldoen aan de 
veiligheidsdoelstelling.  

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel: 

Over en weer de afspraken vast te leggen met betrekking tot de samenwerking tussen partijen gericht op 

het doelmatig laten verlopen van het project, waarbij het waterschap ervoor zorg draagt dat alle, voor het 

realiseren van de veiligheidsdoelstelling benodigde, werkzaamheden uiterlijk 31 december 2025 gereed 

zijn. 

In de bijlage is de lijst met koppelkansen opgenomen. Dit zijn koppelingen van de gemeente met het 

project van het waterschap. Ook de gemeente Steenbergen heeft een aantal koppelkansen projecten, die 

gekoppeld zijn met projecten van het waterschap. 

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noord-Brabant/96865.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noord-Brabant/96865.html


 

 

 

 

 

 

Deze projecten worden verwerkt en besproken op het bestuurlijk overleg tussen gemeente en 

waterschap. 

 

Juridisch 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken dat gemeenten zich maximaal inspannen om ( –
indien juridisch nodig) - de vereiste planologische procedures te voeren en de eventueel vereiste 

vergunningtrajecten te doorlopen. De bij de gemeenten algemeen gebruikelijke regelingen zoals 

bijvoorbeeld met betrekking tot kostenverhaal en leges blijven onverkort van toepassing. In geval van 

inspraakreacties, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen spannen de gemeenten zich optimaal in om 

deze voortvarend en binnen de daarvoor geldende termijnen te behandelen dan wel daartegen zo nodig 

verweer te voeren. 

 

Risico’s 

De samenwerkingsovereenkomst heeft geen directe gevolgen voor de organisatie of bestaande 

afspraken/regelingen. De overeenkomst heeft tot doel een vloeiende procesgang. Partijen houden een 

gezonde balans in het uitvoeren en voorziene werkzaamheden en het pakken van onvoorziene 

koppelkansen. De primaire doelstelling van het project blijft leidend en gemeentelijke wensen mogen 

deze doelstelling niet negatief beïnvloeden. Dit is de verantwoordelijkheid van het projectleider. Indien dit 

tot een (menings)geschil leidt wordt dit bestuurlijk geagendeerd 

 

Financieel 

Door samen te werken kunnen voorziene ingrepen in landelijk en stedelijk gebied worden benut om werk 

met werk te maken en/of kansrijke initiatieven beter worden ontplooid. Door werk met werk te maken kan 

mogelijk meer worden bereikt met dezelfde middelen. De overeenkomst vergt geen extra budget. Mogelijk 

dienen zich binnen het traject kansen aan waarvoor extra budget nodig is om deze te verzilveren, dit zijn 

dan aparte trajecten 

 

Communicatie  

Externe communicatie 

Het waterschap vormt het communicatiekanaal richting de buitenwereld. Externe communicatie is gericht 

op het verkondigen van de kernboodschap en het op de hoogte houden van alle betrokkenen over de 

voortgang en implicaties van mogelijke maatregelen/ingrepen. De communicatie wordt door de 

gemeenten kracht bij gezet door bij relevante gelegenheden de kernboodschap uit te dragen. 

Desgewenst worden hiervoor aparte bijeenkomsten georganiseerd. Fysieke communicatie-momenten 

vinden bijvoorbeeld plaats op het gemeentehuis. 

 

 Interne communicatie. 

Partijen voeren regulier overleg. Minstens één keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats. Elke 

gemeente wijst een gemeentelijke procesbegeleider (Aziz. Danjaoui) aan die de 

afstemming/communicatie binnen de gemeentelijke organisatie verzorgt. De gemeentelijke 

procesbegeleider vormt een vast aanspreekpunt voor het waterschap. Het waterschap heeft voor de 

gemeenten tevens een vast aanspreekpunt voor het project. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Publiciteit 

Om met één gezicht naar buiten te treden functioneert het waterschap primair als spreekbuis en hanteert 
daarbij één kernboodschap. Bij de in uitvoering zijnde werken worden projectborden in de huisstijl van 
waterschap met, indien van toepassing, de naam en/of logo’s van betrokken partijen en subsidiegevers 
geplaatst. 
 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-secretaris,                    de burgemeester, 

 

R.A.J.M. Bogers                        J.A.M. Vos 


	Aanpak

