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Onderwerp: Raadsinformatiebrief Project Sloten, oevers en dijken op orde 

Geacht college, 

Via deze weg wil waterschap Brabantse Delta u en uw gemeenteraad graag informeren over het project 
'Sloten, oevers en dijken op orde' dat op korte termijn ook in uw gemeente van start gaat. In dit project gaat 
het waterschap aan de slag met inwoners, bedrijven, agrariërs en overheden om Keurovertredingen op te 
lossen en grondgebruik te regelen. 

Waarom dit project? 
Het waterschap heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een goede aan- en afvoer van water, beperking 
van overstromingsgevaar en waterveiligheid. Ook in uw gemeente. Door klimatologische ontwikkelingen en 
aangescherpte regelgeving is het noodzakelijk dat alle aan- en afvoercapaciteit in het gebied te benutten valt. 
Dit is nu niet altijd het geval, doordat in strijd met de regelgeving of het eigendom zaken zijn gesitueerd nabij 
een watergang of dijk. Door dit project bekijkt het waterschap integraal haar belangrijkste watergangen, 
dijken en alle gronden in haar eigendom. 

Regelgeving en eigendom 
Op stroken grond nabij een watergang of dijk rust regelgeving van het waterschap. Deze regels liggen vast in 
'de Keur' van het waterschap. De Keur bevat regels over wonen en werken nabij het water. Tevens heeft het 
waterschap door heel West- en Midden Brabant gronden in eigendom. 

Zowel de Keurregels als het grondeigendom dragen bij aan het uitvoeren van de maatschappelijke -en 
wettelijke taak van het waterschap. Om deze taak ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven uitvoeren is 
het noodzakelijk dat alle sloten, oevers en dijken op orde zijn. Vandaar dat het waterschap nu start met een 
projectmatige aanpak rondom dit onderwerp. 

Wat merken de inwoners van uw gemeente ervan? 
Het waterschap gaat in gesprek met bewoners, agrariërs en bedrijven in uw gemeente. Dit om situaties in 
overeenstemming te brengen met de regelgeving en/of het kadastrale eigendom. Samen met 
perceeleigenaren gaat het waterschap toewerken naar passende oplossingen waardoor de situaties geregeld 
en duidelijk zijn, zodat eind 2018 alle sloten, oevers en dijken weer op orde zijn. 

Keukentafelgesprekken en een persoonlijke benadering staan in dit project centraal. Medewerkers van het 
waterschap gaan bij perceeleigenaren langs om de situatie ter plaatse te bekijken en te regelen. Gedurende 
het traject behoudt de perceeleigenaar ook een direct aanspreekpunt binnen het waterschap die het dossier 
afhandelt. Op deze wijze wil het waterschap de situatie gezamenlijk weer op orde brengen. 
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Bovendien wordt door deze persoonlijke aanpak het bewustzijn, over wat wonen en werken aan het water 
betekent, vergroot. Dit werkt preventief en leidt tot begrip. 

Meer informatie en vragen 
Meer informatie over het project Sloten, oevers en dijken op orde kunt u vinden op: 
www.brabantsedelta.nl/grondgebruik en www.brabantsedelta.nl/oplossenkeur. Tevens zijn als bijlagen bij 
deze brief twee folders over het project bijgevoegd waar u meer informatie terugvindt. 

Mocht u desondanks nog vragen hebben of vragen van uw inwoners ontvangen dan kunt u deze sturen naar 
keur@brabantsedelta.nl. De verantwoordelijk wethouder en betrokken ambtenaren van uw gemeente hebben 
wij in een bestuurlijk overleg bijgepraat over het voorgaande. Wij gaan ervan uit u op deze wijze voldoende 
te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf De secretaris-directeur De De secretaris-directeur arjKgraar ue seçretans-airecteur 

v ir. ina. C.P.M. Mooneŕr ir. H.T.C. van Stokkom Mw ir. ing. C.P.M. Moone ir. H.T.C. van Stokkom 

Bijlagen: Twee folders project Sloten, oevers en dijken op orde 


