Fractie Bedrijven
Waterschap Rivierenland

Betreft : Vragen omtrent illegale afvaldumping watergangen Alblasserwaard
Almkerk, 8 mei 2019
Ref. : 19080513
Geacht College,
De afgelopen periode is mijn fractie door Ingelanden binnen het werkgebied van
Rivierenland herhaaldelijk gewezen op het feit dat in het verleden in het werkgebied de
Alblasserwaard illegaal sloten zijn gedempd.Ook mijn fractie was en is bekend met een nader
eerder onderzoek onder de werknaam Bandai i.s.m. de milieudienst Zuid
Holland,Politie,Provincie en Gemeenten en wellicht het Waterschap.
Wij zijn er onverkort van uitgegaan dat ook het Waterschap Rivierenland of wellicht
toenmalig eerder Waterschap,verantwoordelijk toezichthouder in dit werkgebied omtrent de
waterhuishouding, hierbij betrokken is geweest en vanuit haar hoedanigheid toen ook de
nodige maatregelen en sancties richting de betrokken ingelanden doorgevoerd heeft.
Uit berichtgeving door diverse media in week 19 en gedane uitspraken van onze
woordvoerder namens het bestuur van Waterschap Rivierenland doet het mij voorkomen dat
deze casus u plotsklaps verrast, nu nader onderzoek gaat plaatsvinden, verder gaat
inventariseren, mogelijk gaat sanctioneren etc.etc., terwijl deze casus ons inziens bij de
huidige bestuurders, maar ook bij de toenmalige bestuurders al lang bekend is geweest en
zeker archivering heeft plaatsgevonden omtrent o.m. de bestuurlijke verantwoording.
Laat vooropgesteld dat mijn fractie wellicht sommige zaken niet geheel in het juiste
perspectief plaats en/of anders duidt, mede gelet op het feit u blijkbaar de mening toegedaan
bent, dat het vooralsnog niet noodzakelijk is het huidig Bestuur hierover actief te informeren.
Conform Regelement van Orde leg ik u dan ook onderstaande vragen voor :
1. Waarom moet ik als AB-lid van dit waterschap de werkelijke stand van zaken vanuit de
media vernemen en neemt u geeneens de moeite het gehele Algemeen Bestuur,als hoogste
orgaan, hierover pro-actief te informeren?
2. Is het juist dat u pas recentelijk heeft geconstateerd dat het hier maar liefst 375 sloten met
een waterbergende functie en met een totale lengte van 28 km in het werkgebied
Alblasserwaard betreft?
3. Bestaat er een directe relatie met de door mij in de aanhef benoemde operatie Bandai en uw
recentelijke constateringen en zoja,hoe moet ik de rol van het Waterschap lopende het
toenmalig onderzoek duiden en de recentelijke acties van dit Waterschap?
4. Waarom zijn de illegale dempingen pas recentelijk aan het licht gekomen,terwijl een
intensieve schouw van de watergangen toch tot de jaarlijkse controlewerkzaamheden behoort
en hiervoor ook middelen vrijgemaakt zijn?
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5. Beseft u dat het huidig ingezet traject om de komende jaren binnen dit gebied een robuust
en klimaatbestendig hoofdwatersysteem te realiseren en waar veel geld mee gemoeid is,
geheel conflicteert met de geschetste calamiteit en de handelswijze van dit waterschap?
6. “Met een geldboete is het probleem niet meteen opgelost.Het gebied heeft al te maken met
grondverzakkingen”, aldus onze woordvoerder namens Waterschap Rivierenland.Waarom
zijn er tot op heden nog steeds geen boetes door het Waterschap uitgedeeld aan de, naar onze
informatie, ongeveer 100 verschillende landeigenaren, los van het feit dat vanzelfsprekende
de watergangen in oude staat zullen moeten worden teruggebracht?
7. Uit inventarisatie blijkt dat veel watergangen zonder vergunning zijn gedempt en opgevuld
met afvalstoffen.Hoe verhouden deze calamiteiten zich met de controle-en
handhavingsactiviteiten binnen dit werkgebied?
8. Is juist dat u de betreffende landeigenaren alsnog de kans gaat geven om e.e.a. te
legaliseren voor u met een boete komt van slechts € 50,00 per drooggelegde meter en beseft u
wel dat we hier al gauw te maken hebben met het teniet doen van ongeveer 42.000 m3
waterbergend vermogen?(Zeker gelet op de hoogte van de toenmalig ontvangen ontvangstvergoedingen voor dumping).
9. Kunt u mij vanaf 2008 alle cruciale informatie doen laten toekomen omtrent deze illegale
demping van sloten en vooral volledig inzage te geven in het bestuurlijk handelen en de
bestuurlijke besluitvorming van het waterschap binnen dit werkgebied om de bestuurlijke
consequenties te kunnen duiden?
10. Beseft u de ernst van uw bestuurlijk handelen, vooral als het gaat om de
informatieplicht,de bestuurlijke consequenties,maar ook als het gaat om de reeds middels uw
woordvoerder ingenomen standpunten, welke u reeds breed naar diverse media heeft
gecommuniceerd?
Ik wil u vriendelijk verzoeken bovengenoemde vragen en gevraagde aanvullende informatie
binnen de gestelde termijn mij toe te doen laten komen.
Mocht de beantwoording en cruciale aanvullende informatie niet volledig of toereikend zijn,
dan zal mijn fractie dit onderwerp in de eerstvolgende AB-vergadering agenderen en wellicht
een interpellatiedebat aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie Bedrijven Waterschap Rivierenland
Bas de Peuter

