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Aan de Raad,
Op 1 april 2016 is een start gemaakt met het project ‘Cruijslandse kreken en Smalle beek’ door de 
ondertekening van de samenwerkingovereenkomst. Nu zijn we op een punt gekomen in het proces dat de 
stappen richting uitvoering gemaakt moeten worden. Hierbij wordt u geïnformeerd over het doorlopen 
proces en het opgestelde uitvoeringsprogramma.

Opgaven en ambities
Het gebied van de Cruijslandse kreken is een intensief gebruikt gebied, waar diverse opgaven en 
ambities liggen. Deze opgaven liggen hoofdzakelijk op het gebied van landbouw als primaire gebruiker, 
die gebaat zijn bij een goede waterhuishouding en op het gebied van de Kaderrichtlijn Water en 
natuurontwikkeling vanuit het Natuurnetwerk ( voorheen EHS). De ontwikkeling van deze opgaven vraagt 
om een integrale aanpak en daarom is in 2012 door betrokken partijen een krekenvisie opgesteld. Om 
deze visie te realiseren is al uitvoering gegeven aan het project Cruijslandse kreken fase 1 waarin 5.4 
kilometer ecologische verbindingszone is gerealiseerd. Er ligt nu nog een restopgave van ca. 18,5 km 
EVZ.

Krekenvisie
In het kleigebied van Noord-West-Brabant liggen diverse krekenstelsels die niet alleen belangrijk zijn voor 
de waterhuishouding maar het gebied ook zijn karakteristieke beeld geven. Onder andere voor het 
Volkerak-Zoommeer en de rivieren worden op landelijk niveau plannen ontwikkeld op het gebied van 
veiligheid, zoetwatervoorziening, natuur en waterkwaliteit. Mede vanwege de verbondenheid van de 
kreken met dit buitenwater, heeft het waterschap samen met de regionale partners een integrale visie 
ontwikkeld voor de toekomst van de West-Brabantse kreken. In de krekenvisie wordt bijvoorbeeld ingezet 
om op termijn meer differentiatie tussen de krekenstelsels te krijgen.

Meewerken aan plannen van partners; In de krekenvisie is nadrukkelijk ook ruimte voor het meewerken 
aan regionale plannen en ambities als die bijdragen aan de realisatie van de waterschapsdoelen, zoals 
de aanleg van ecologische verbindingszones, herstel van de krekenstelsels en de aanleg van 
waterberging. Voorbeelden daarvan zijn plannen van partners op het gebied van recreatie, cultuurhistorie, 
landschap, landbouw en natuur. Het waterschap nodigt die partijen uit om op basis van de krekenvisie de 
kansen voor het koppelen van ambities en plannen aan deze visie voor de regio gezamenlijk te 
verkennen en verder uit te werken.



Waterbergingsopgave
Na een hertoetsing van de waterbergingsopgave door het waterschap is deze gecommuniceerd in de 
streek. Hieruit bleek dat de opgave wel wordt erkend, maar dat er plaatselijk meer overlast wordt ervaren. 
Vanuit deze contacten is een aantal agrarische ondernemers opgestaan die samen met het waterschap 
wilden onderzoeken hoe de overlast kan worden verminderd.

Waterpoort
De Cruijslandse kreken, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Steenbergen, is aangewezen 
als ontwikkelproject binnen de gebiedsontwikkeling Waterpoort. Binnen een ontwikkelproject werken 
partijen samen aan een gezonde en duurzame ontwikkeling van het krekengebied rond het thema 
‘Water’.

De gemeente Roosendaal is ook aangesloten in het project omdat er mogelijkheden op het gebied van 
natuur, recreatie en een robuuster watersysteem worden gezien in het gebied rondom de Smalle Beek.

Samenwerkingsovereenkomst 'Cruijslandse kreken en Smalle Beek’ en het proces
In de samenwerkingsovereenkomst hebben de zeven partijen hun wens vastgelegd om gezamenlijk te 
komen tot de inrichting van het watersysteem binnen het stroomgebied van de Cruijslandse Kreken en de 
Smalle beek. Samenwerking en participatie staan centraal in deze publiek-private samenwerking.

Iedere partij heeft haar eigen belang ingebracht en heeft dat ook zelf uitgewerkt in de vorm van 
maatregelen. In een gezamenlijke projectgroep zijn deze maatregelen besproken en beoordeeld. 
Vervolgens hebben de partijen samen een afweging gemaakt welke maatregelen voor uitvoering in 
aanmerking komen.

De concrete doelen die gesteld zijn, zijn;
Over een lengte van minimaal 6.5 km worden de doelen m.b.t. ecologische verbindingzone ( EVZ) 
en/of kreekherstel gerealiseerd;
Het waterbed van de kreken wordt verruimd, ter verkrijging van een robuuster watersysteem als 
onderdeel van de beoogde natuurontwikkeling;
Watersysteemmaatregelen worden getroffen die optimalisatie van het watersysteem Cruijslandse 
kreken en Smalle beek tot doel hebben.

Daarnaast wordt gestreefd naar het benutten van meekoppelkansen: 
recreatieve ontwikkeling Cruijslandse kreken en Smalle Beek;
Vergroeningsopgave Gemeenschappelijk landbouwbeleid;
Vispasseerbaar uitvoeren van het gemaal Zegge.

Uitvoeringsprogramma ‘Cruijslandse kreken en Smalle Beek’
De maatregelen die onderzocht en uitgewerkt zijn, zijn in een uitvoeringsprogramma integraal 
samengebracht.

Proces
Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in april 2016 is gestart met de inventarisatie 
van het plangebied en de analyse van het watersysteem met als doel inzicht te krijgen in de haalbaarheid 
en potenties van de gestelde doelen. Een onafhankelijk projectleider en gebiedsmakelaar, aangesteld 
door de meewekende partijen, zijn in het gebied gesprekken aangegaan met de diverse agrariërs om 
deelname aan het project voor elkaar te krijgen.
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De ontwikkeling van EVZ’s dient nog steeds te gebeuren op basis van vrijwilligheid.
Door het projectteam waarin iedere partner is vertegenwoordig, zijn de maatregelen beoordeeld op 
uitvoerbaarheid, effectiviteit en kostenaspect mede in relatie tot toekomstige ontwikkelingen.
De maatregelen zijn samengebracht in het onderliggende uitvoeringsprogramma.

Geplande maatregelen
Gebleken is dat een aantal maatregelen in uitvoering kunnen worden gebracht. Maar er zijn ook 
maatregelen die effectief zijn maar gezien kosten en toekomstige ontwikkelingen meer kans hebben 
wanneer deze in een later stadium tot uitvoer worden gebracht. Toch hebben de samenwerkende partijen 
gemeend om nu de diverse gekozen maatregelen tot uitvoer te brengen. Dit om naast het verbeteren en 
het robuuster maken van de waterhuishouding, een sterk signaal af te geven naar de bewoners van de 
Cruijslandse polder en mogelijke deelname van andere agrariërs in een verder traject te genereren.

De volgende maatregelen staan op de planning om in 2018 uitgevoerd te gaan worden;

Door agrarisch ondernemers worden op eigen gronden in totaal de volgende maatregelen genomen:
2,7 km kreekherstel 

- 1 km EVZ
3 hectare Natuur Netwerk Brabant ( NNB)

In de samenwerkingsovereenkomst werd ingezet op 6,5 km. Ondanks het feit dat er voldoende animo lijkt 
te zijn om dit te kunnen realiseren is ook gebleken dat er meer tijd nodig is om dit hele areaal te kunnen 
invullen. Aan de andere kant wordt nu ook 3 hectare NNB gerealiseerd, die niet was voorzien.

Waterschap Brabantse Delta neemt maatregelen om de ervaren wateroverlast in het gebied te 
verminderen. Uit een gezamenlijke haalbaarheidsstudie tussen waterschap en agrarisch ondernemers 
zijn drie effectieve maatregelen geselecteerd:

4,5 hectare waterberging,
Beheerregeling Gemaal Brooijmans 
Baggeren en verruimen Vierhoekse Watergang

Kansrijke maatregelen
Naast de uit te voeren maatregelen in 2018 zijn de volgende maatregelen als zeer kansrijk bestempeld en 
is het de wens om het project voort te zetten om deze maatregelen tot uitvoer te kunnen brengen.

Kasteel Wouw: recreatie, cultuurhistorie en waterberging 
De gemeente Roosendaal wil ter plaatse van het voormalige kasteel van Wouw de slotgracht herstellen. 
Deze kan ook dienst doen als locatie voor waterberging. Hiervoor wordt ook geprobeerd subsidie te 
verwerven bij de Provincie Noord-Brabant (Delta programma Hoge zandgronden).

Vermindering van de wateroverlast door verplaatsing van Gemaal Zegge 
Een maatregel die hoog op de agenda staat in de samenwerkingsovereenkomst is het verplaatsen van 
gemaal Zegge. Deze maatregel is uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie van waterschap en agrarisch 
ondernemers. Uit de haalbaarheidsstudie kwamen een aantal belangrijke conclusies naar boven:
Het verplaatsen en vergroten van gemaal Zegge is technisch haalbaar en levert goede resultaten als het 
gaat om de vermindering van de ervaren wateroverlast. De kosten die een dergelijke investering met zich 
meebrengen is een investering die op dit moment niet haalbaar is.
Er is door de Zuid-Nederlandse provincies en grote steden via de investeringsagenda bij het rijk gevraagd 
om geld voor maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. Een nieuw gemaal Zegge is hierin een 
mogelijke maatregel. Het Rijk besluit hoe hiermee wordt omgegaan.
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Subsidiebedragen van SO-75% werpen een heel ander licht op de haalbaarheid van het verplaatsen en 
vergoten van gemaal Zegge.
Om bovenstaande redenen is het verplaatsen en vergroten van gemaal Zegge een kansrijke maatregel, 
die in een vervolg van de samenwerking opnieuw aan bod komt.

EVZ en Kreekherstel
In deze fase worden 3.7 km EVZ en kreekherstel opgepakt. Er blijft daarmee een restopgave. Na een 
succesvolle samenwerking in deze fase doen mogelijk meer agrarisch ondernemers mee om in een 
volgende fase extra km’s te realiseren.

Subsidie
Aanleg EVZ en kreekherstel
Normaliter staat de gemeente aan de lat voor 60 X van de kosten voor de grondaankoop en aanleg en 
beheer van een EVZ. Hiervoor kan de gemeente momenteel tot 75 X subsidie ontvangen. In de 
constructie die in dit project wordt gehanteerd, ontvangen de deelnemende agrariërs 85 X subsidie voor 
de inbreng van grond en 50o7o subsidie voor de inrichting. Het beheer zal geheel voor eigen rekening 
blijven van de agrariërs.
De gemeentelijke bijdrage in de realisatie van de EVZ beperkt zich tot 10 X van de waardedaling van de 
door de agrariërs ingebrachte grond voor het gemeentelijk deel.

Toekomst: Cruijslandse kreken fase 3
Gebleken is dat een aantal maatregelen om de gestelde doelen uit de samenwerkingsovereenkomst te 
halen meer tijd vragen. In de projectgroep is het voorzetten van het project besproken en allen zijn hier 
positief over. Er zijn kansrijke maatregelen die tot uitvoer kunnen worden gebracht bij de voortzetting van 
het project.
Met het ondertekenen van het uitvoeringsprogramma wordt de volgende fase van het project mede 
bekrachtigd. De ondertekening vindt plaats op donderdag 22 februari 2018.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgerpees

R.P. Va n Belt, MBAngh, RA
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