Waterschap legt vast hoe de kansrijke alternatieven voor de
dijkverbeteringen worden beoordeeld
Op 19 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta het beoordelingskader
vastgesteld waarmee de kansrijke alternatieven voor de verbetering van de regionale keringen
worden beoordeeld. Met deze beoordeling krijgt het waterschap zicht op het Voorkeursalternatief
(VKA) voor ieder traject. Als de beoordeling af is, dan delen we deze met de omgeving. U kunt dan
een reactie geven. Deze reacties worden meegenomen in de uiteindelijke keuze voor een VKA.
Hieronder leggen we uit wat het beoordelingskader inhoudt en wanneer we bij u terugkomen. Ook
kunt u hier de memo over het beoordelingskader downloaden.
Beoordelingskader op basis van bedrijfswaarden
Het beoordelingskader is gemaakt op basis van de zes bedrijfswaarden van het waterschap
Brabantse Delta. Deze staan beschreven in de tabel hieronder:
Bedrijfswaarde

Doel

Gedefinieerd als

Kosten

Economie

Realisatie komt overeen met de plannen vanuit de
meerjarenbegroting waarbij geen verrassingen
mogen optreden t.a.v. de financiële restrisico’s

Compliance

Verplichtingen

Voldoen aan de gemaakte afspraken per taak
binnen de kaders van wet- en regelgeving en het
bestuursprogramma

Waterkwantiteit/ veiligheid

Droge voeten

Voldoen aan de omgevingsveiligheid alsook het
voldoen aan een evenwichtige waterbehoefte

Water en omgevingskwaliteit /
milieu

Schoon water

Leveren van een positieve bijdrage aan de
volksgezondheid, natuur en het milieu (bodem,
water en lucht)

Imago

Reputatie

De mate waarin het waterschap wordt gezien als
professioneel, duurzaam en betrouwbaar

Continuïteit

Bestaansrecht

Het doelmatig inzetten van de juiste kennis en
capaciteit om in te kunnen spelen op de
maatschappelijke belangen en ontwikkelingen

Deze bedrijfswaarden gebruikt het waterschap altijd om de juiste keuzes en afwegingen te kunnen
maken bij de inventarisatie en beoordeling van risico’s, het kiezen van voorkeursalternatieven in
projecten en bij de prioritering van investeringen. Voor dit project Verbetering Regionale Keringen
zijn deze bedrijfswaarden ‘project specifiek’ gemaakt en vormen zij de basis voor de besluitvorming
over het VKA. De uitwerking hiervan staat in de memo die u hier kunt downloaden.
Waar komt de input van de omgeving terecht in de beoordeling?
We hebben veel informatie opgehaald uit de omgeving: in keukentafelgesprekken met inwoners,
tijdens dijkinspiratieteams (DIT’s) en in gesprekken met de verschillende gemeenten. Deze
informatie komt terug in de bedrijfswaarde ‘Imago’. Daar kijken we per alternatief naar de
realisatiesnelheid, draagvlak in de omgeving en de meekoppelkansen.

Meekoppelkansen
Tijdens de werkzaamheden ontstaan ook kansen voor ontwikkelingen die een ander doel hebben
dan het verbeteren van de dijken ten behoeve van de waterveiligheid. Dit zijn zogenoemde
meekoppelkansen. Daarnaast hebben we de eisen en wensen vanuit de omgeving vastgelegd in de
‘Klant Eisen Specificatie’. Die gebruiken we ook bij de beoordeling welk alternatief de voorkeur heeft
en straks bij het maken van het ontwerp van de dijk.
Rondom de zomer komen we bij u terug
De beoordeling van de kansrijke alternatieven wordt beschreven in een concept Nota Beoordeling
Kansrijke Alternatieven (NBKA) waarin ook het eerste beeld van een VKA wordt weergegeven. We
leggen dit rondom de zomer aan u voor, zodat u er op kunt reageren. Dat doen we in de vorm van
DIT’s en informatiebijeenkomsten. Uw reacties verwerken we waar mogelijk in de concept NBKA of
nemen we als advies mee in de keuze voor het VKA door het algemeen bestuur van het waterschap
Brabantse Delta.
Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar onzedijken@brabantsedelta.nl of bellen naar
06 – 20 60 82 22.

