
CDA en calamiteitenberging. 
 

Door verandering van het klimaat neemt de kans op extreem weer toe. Wat daar het gevolg 
van kan zijn als er niet op wordt ingespeeld zien we deze winter in Engeland. Het CDA is blij 
dat het waterbeheer in ons land beter op orde is. Maar mocht zich de situatie voordoen dat 
alle gemalen, en piekberging en andere maatregelen niet voldoende zijn, dan is de Ronde 
Hoep in beeld om in geval van nood water in op te slaan. De provinciale structuurvisie heeft 
de polder er inmiddels al voor bestemd. Ook als de gemeente de calamiteitenberging niet 
regelt in het bestemmingsplan zal de Ronde Hoep toch voor dit doel gebruikt kunnen 
worden als dit ooit nodig mocht zijn. 
 
Het CDA vindt het daarom belangrijk dat in het nieuwe bestemmingsplan de calamiteiten 
berging goed geregeld word. Alleen dan hebben gedupeerden de mogelijkheid om schade te 
verhalen. Het Waterschap heeft een schaderegeling opgesteld die uit gaat van 100% schade 
vergoeding, met omgekeerde bewijslast. Wij zullen ze daar zeker op blijven aanspreken. De 
vastlegging in het bestemmingsplan is volgens het CDA ook belangrijk voor de onroerend 
goed bezitters om een planschade  procedure te kunnen beginnen, om zo de waardedaling 
van hun bezit in de polder te kunnen verhalen. 
 
Heel belangrijk vindt het CDA dat er vastgehouden wordt aan de 2,4 milj m3 die maximaal 
ingelaten mag worden bij een calamiteit. Op deze hoeveelheid water zijn straks de 
beschermende maatregelen gemaakt om die zaken die echt droog moeten blijven te 
beschermen. De betrokkenen moeten zelf zeggenschap hebben over welke maatregelen zij 
nodig achten. En alle kosten van die daaruit voort komen moeten worden betaald door het 
waterschap. 
 
Al met al is het CDA van mening dat de inwoners en boeren in de polder geen nadelige 
gevolgen mogen ondervinden van de calamiteiten functie van de polder. En dat de 
landschappelijke waarde van de polder niet wordt aangetast. 
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