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Op 6 augustus 2021 hebben wij van u per mail een brief (zaaknummer 

274986, kenmerk 438999) ontvangen met het verzoek tot het nemen van een 

beslissing of voor de realisatie van het project Verbetering Regionale Keringen 

Mark, Dintel en Vliet een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is 

overeenkomstig de Wet milieubeheer, ex artikel 7.8a lid. 

 

Op grond van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in het Besluit 

milieueffectrapportage. De binnen dit project te realiseren dijkverbeteringen zijn 

opgenomen in de activiteitenlijst van het Besluit m.e.r. onder bijlage D 3.2.  

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dienen derhalve te beslissen of ten 

behoeve van de besluitvorming over de voorgenomen activiteiten (verbetering 

van de waterkeringen waarvoor goedkeuring ex artikel 5.7 lid 1 van de 

Waterwet is vereist) een MER dient te worden opgesteld door uw waterschap. 

 

Volgens de Wet milieubeheer dient er een MER gemaakt te worden, als er 

sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, waarbij deze belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierna geven wij aan hoe het 

gestelde in de aanmeldingsnotitie zich tot dit toetsingskader verhoudt en welk 

besluit wij hierin hebben genomen. 

 

  

I De voorgenomen activiteit 

Waterschap Brabantse Delta wil de veiligheid tegen overstromingen in het 

beheersgebied op orde te brengen en de kans op maatschappelijke en 
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economische schade als gevolg van overstromingen terugbrengen tot het 

wettelijk niveau. Met het project Verbetering Regionale Keringen, Mark, Dintel, 

Vliet wordt de veiligheid tegen overstroming vanuit de Mark, Dintel en Vliet voor 

een groot deel van het beheergebied geborgd. Hiertoe worden de dijktrajecten 

die zijn afgekeurd bij de toetsingen verbeterd. De trajectdelen zijn gelegen in vijf 

gemeenten, te weten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. 

Aangezien de complexiteit voor de trajectdelen verschillend is bent u 

voornemens, mede gezien meer duidelijkheid naar de omgeving en een 

voldoende en zorgvuldige voorbereiding, het project in enkele delen in 

procedure te brengen. Derhalve wordt gestart met de dijktrajecten in de 

gemeenten Breda, Etten-Leur en Steenbergen en een deel van de trajecten in de 

gemeente Drimmelen. Onderhavig besluit betreft deze dijktrajecten. De 

werkzaamheden betreffen dijkverhoging, binnen– en buitendijkse versterking en 

het lokaal aanbrengen van piping-schermen en verplaatsingen van de teensloot. 

 

 

II Overwegingen ten aanzien van de activiteit 

In de Wet milieubeheer is aangegeven dat, ter beoordeling van de vraag of een 

voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 

hebben die aanleiding kunnen geven tot een plicht om een MER te maken, 

rekening dient te worden gehouden met de in bijlage III van EU Richtlijn 

milieubeoordeling projecten genoemde omstandigheden. Deze luiden: 

a. De kenmerken van de voorgenomen activiteit; 

b. de plaats van de voorgenomen activiteit; 

c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

Deze omstandigheden worden hierna ten aanzien van de voorgenomen activiteit 

nader beschouwd. 

 

  

II.A De kenmerken van de voorgenomen activiteiten 

Bij de kenmerken van de voorgenomen activiteit dient in het bijzonder in 

overweging te worden genomen: 

 

 

II.A.1 De omvang van de voorgenomen activiteiten/projecten 

Etten-Leur 

De voorgenomen activiteit heeft betrekking op het deelgebied in de gemeente 

Etten-Leur dat is gelegen aan de Zeedijk ten zuiden van de Mark welke is 

opgesplitst in Zeedijk West en Zeedijk Oost. De lengte van het te versterken 

traject van Zeedijk West betreft 0,22 km en van Zeedijk Oost 1,4 km. De 

dijkversterking op dit traject bestaat uit verhoging van de kruin, een nieuw 

buitentalud, een onderhoudsberm aan de buitenzijde van de kering en 

verplaatsing van de teensloot aan de buitenzijde circa 4 meter verder 

landinwaarts van de bestaande watergang. De huidige verharding (de weg) en 

de bomen en struiken op de dijk blijven bij de versterking behouden. 
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Breda 

De dijkverbetering heeft betrekking op twee deelgebieden in de gemeente 

Breda, het eerste is gelegen ten noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(RWZI) en het tweede is gelegen tussen het Haagse Beemdenbos en de Mark. 

De opgave voor het deelgebied Breda - RWZI is het versterken van de regionale 

kering de Rooskensdonkdijk, middels een vierkante versterking en het lokaal 

aanbrengen van een pipingscherm. Deze kering ligt relatief ver van de Mark, 

waardoor het buitendijks gelegen gebied vrij groot is. De afstand tot het 

zomerbed van de Mark bedraagt circa 650 meter. Voor een deel bestaat dit uit 

natuurgebied en deels weiland. De lengte van het traject is circa 1370 meter. 

Het tweede te versterken dijktraject langs de Mark ligt ten oosten van het 

Haagse Beemdenbos. De opgave voor dit traject is het versterken van de 

regionale kering middels een buitenwaartse versterking van de dijk in combinatie 

met het versterken van de binnenberm en het plaatsen van een verticale wand 

(stabiliteitsscherm) in het buitentalud. De lengte van het traject is circa 385 meter. 

 

Drimmelen 

De voorgenomen dijkversterkingen vinden plaats nabij Terheijden in de 

gemeente Drimmelen. Het plangebied bestaat uit twee delen: de Molenstraat en 

het Buitengebied. Bij de opgave voor de Molenstraat wordt de waterkering 

verlegd door het binnenwaarts versterken van een reeds aanwezig dijkje vanaf 

de locatie ‘Hertenkamp’ richting Terheijden-Markschans langs de ijsbaan. Het 

betreft een traject van circa 300 m. 

De opgave voor het deelgebied Buitengebied betreft een deel van de Markdijk 

gelegen tussen de A16 en de locatie ‘Hertenkamp’ over een lengte van circa 

1,5 km. De uit voeren verbetering bestaat uit een binnenwaartse en 

buitenwaartse versterking van de dijk en het deels verleggen van de teensloot. 

 

Steenbergen 

Het project in Steenbergen betreft werkzaamheden aan het Doornedijkje. De 

activiteiten bestaan uit een buitenwaartse versterking van de dijk aan de 

noordzijde. Aan de zuidzijde, waar de kering bestaat uit een stenen kademuur 

op hoogte, vindt een verlegging en taludaanpassing plaats om het 

doorstroomoppervlak te kunnen optimaliseren. De totale lengte is circa 450 

meter. 

 

 

II.A.2 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen, grond- en hulpstoffen 

Voor de uitvoering van de dijkversterkingen is grond nodig bestaande uit klei en 

zand. Voor alle deelgebieden is bepaald hoeveel grond benodigd is. Het 

project Noord Rand Midden (NRM) waarbij hiervoor te gebruiken grond 

vrijkomt, ligt gunstig ten opzichte van infrastructuur en relatief dicht bij de te 

versterken dijktrajecten. Hierdoor worden transportafstanden beperkt ten 

opzichte van primaire grondstoffen of gebruik van grond van elders. Dit betekent 
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minder en/of kortere verkeersbewegingen en emissies ten aanzien van lucht en 

geluid. Hierbij zijn voor alle trajecten ook de mogelijkheden van transport over 

water onderzocht. Transport per schip is zowel vanuit milieu emissies als 

economisch alleen interessant bij grote hoeveelheden en ingeval de dijktrajecten 

zo dicht mogelijk aan het water liggen. Voor de regionale rivieren hier ligt de 

beperking in de lagere scheepvaarklasse waardoor relatief kleine schepen 

kunnen worden gebruikt. Voor de dijktrajecten bij Etten-Leur en Breda  (Haagse 

Beemden) geldt dat de dijken ver van het water zijn gelegen, wat ook extra 

transport en emissie betekent. Bovendien is hier sprake van gebieden met 

natuurwaarden (NNB en EVZ). Bij Steenbergen ligt de dijk langs smal water 

waardoor aanvoer van grond over water niet realistisch is. Bij Terheijden ligt het 

dijktraject ook op enige afstand van de Mark wat extra transport en emissie met 

zich meebrengt. Desondanks wordt voor dit project nog nader onderzocht welke 

inspanning vanuit het project NoordRandMidden benodigd is om de grond in 

een schip te laden. Resumerend kan worden gesteld dat door gebruik van 

grondstoffen uit het project NRM, op basis van de NIBM-tool is bepaald, dat  

het totaal aantal hiermee gepaard gaande vrachtbewegingen verspreid over 

heel het gebied, niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

 

 

II.A.3 Bodem- en waterverontreiniging 

Uit bodemonderzoeken nabij de locaties van de voorgenomen werkzaamheden 

zijn enkele bodembedreigende activiteiten en of verontreinigingen bekend. De 

relevante bodembedreigende verontreinigingen betreffen een voormalige 

stortplaats nabij de Zeedijk en een nabij de Bredaseweg te Terheijden eerder 

aangetroffen grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten. Van deze 

locaties is bekend dat deze zich niet in de directe nabijheid van het werkgebied 

voor verbetering van de regionale keringen bevinden. Risico’s als gevolg van 
bodem- en grondwaterverontreiniging zijn derhalve niet aan de orde. 

 

 

II.A.4 Productie afvalstoffen 

Bij de aanleg vrijkomend afval wordt overeenkomstig de vigerende wet- en 

regelgeving afgevoerd. Er is geen sprake van productie van (gevaarlijke) 

afvalstoffen met nadelige milieugevolgen. In de gebruiksfase komen geen 

relevante afvalstoffen vrij.  

 

 

II.A.5 Verontreiniging en hinder 

Geluid 

Tijdens de realisatiefase zal er sprake zijn van een tijdelijke geluidsproductie ten 

gevolge van de werkzaamheden. Voor de dijktrajecten Haagse Beemden en 

RWZI geldt dat er geen geluidgevoelige objecten in de directe omgeving 

aanwezig zijn. Aan de Zeedijk West te Etten-Leur West grenst een 

bedrijventerrein en bedrijven zijn geen geluidgevoelige objecten. In de 

omgeving van de Laakdijk in Drimmelen en het Doornedijkje in Steenbergen zijn 



 

 

 

Datum 

27 augustus 2021 

Ons kenmerk 

C2285254/4944496 

  5/9 

wel enkele geluidgevoelige objecten (diverse woningen) aanwezig zodat 

omwonenden geluidhinder kunnen ervaren als gevolg van de werkzaamheden. 

Door de tijdelijke aard van de verhoogde geluidbelasting worden geen 

persistente belangrijke nadelige gevolgen ten aanzien van het thema geluid 

verwacht. 

Luchtkwaliteit 

Tijdens de werkzaamheden worden bij de dijkverbeteringen machines ingezet 

die luchtverontreinigende stoffen kunnen uitstoten. Het betreft een beperkt en 

tijdelijk effect op de luchtkwaliteit. Hierdoor worden ten aanzien van het aspect 

luchtkwaliteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

 

 

II.A.6 Cumulatie met andere activiteiten  

Activiteiten in de omgeving kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden en leiden tot 

cumulatie van milieugevolgen. Vanuit het perspectief van de beoordeling voor 

de milieueffectrapportage bestaat er geen zodanige samenhang tussen de 

verschillende deelgebieden van de dijkversterkingen langs de Mark, Dintel en 

Vliet dat dit zou moeten leiden tot het beschouwen van de gezamenlijke 

effecten.  Cumulatie van aanlegeffecten is dan ook niet aan de orde.  

 

 

II.A.7 Risico op ongevallen 

De realisatie van dit project leidt niet tot toename van risico’s met betrekking tot 
de externe veiligheid, gebruikte stoffen of technologieën. 

 

 

II.B De plaats en omgeving van de voorgenomen activiteit 

De vraag is of de voorgenomen activiteit zich voordoet in een gebied dat 

gevoelig is voor milieueffecten. Het gaat bij de beantwoording van deze vraag 

om aspecten als:  

a) Kwetsbaarheid van de bodem, het bestaande grondgebruik 

(industrieterrein, landelijk gebied etc.); 

b) Landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde; 

c) Rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied; 

d) Aanwezigheid van gevoelige gebieden zoals aangeduid in 

natuurbeleidsplannen of van (inter)nationaal beschermde gebieden 

(zoals Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, ecologische hoofdstructuur etc., zie 

de nadere specificatie in bijlage III van EU Richtlijn milieubeoordeling 

projecten.  

 

 

II.B.1 Bestaand grondgebruik 

De gronden waarop het project wordt gerealiseerd zijn in gebruik ten behoeve 

van agrarische bestemming, bos en natuur. Lokaal bevindt zich op korte afstand 
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bebouwing. Als gevolg van de dijkverbeteringen zijn er geen belangrijke 

negatieve effecten op het grondgebruik. 

 

 

II.B.2 Archeologische, cultuurhistorische, aardkundige en 

landschappelijke waarden 

Archeologie 

Voor deelgebied Etten-Leur geldt dat uit onderzoek blijkt dat vroegere bewoning 

niet geheel uit te sluiten is, maar de kans op archeologische vindplaatsen klein 

is. Door deze lage archeologische verwachting worden geen belangrijke 

nadelige gevolgen op het aspect archeologie verwacht.  Ook in deelgebied 

Breda blijkt uit verkennend onderzoek dat op basis van de bodemopbouw en 

het feit dat er geen archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen er een lage 

kans op archeologische resten bestaat. In Drimmelen wordt voor een deel van 

het plangebied geadviseerd om een karterend booronderzoek uit te voeren om 

de aan- of afwezigheid van vindplaatsen uit de steentijdnederzettingen aan te 

tonen. Mits rekening wordt gehouden met de uitkomsten van dit booronderzoek 

worden geen nadelige gevolgen ten aanzien van het thema archeologie 

verwacht. Voor de dijkverbetering in Steenbergen geldt dat op basis van 

onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er in het gebied een lage 

tot afwezige kans op archeologische resten bestaat. Daarmee worden geen 

belangrijke nadelige gevolgen ten aanzien van het aspect archeologie 

verwacht. 

 

Cultuurhistorie en landschappelijke waarden 

Voor het plangebied Etten-Leur geldt dat door de dijkverbetering de 

herkenbaarheid van de dijk in het landschap niet wordt aangetast en er ook 

geen nadelige effecten zijn op nabij gelegen waarden (zoals het wiel en de 

historisch waardevolle bebouwing). Daarmee kunnen belangrijke nadelige 

effecten op cultuurhistorische waarden worden uitgesloten. In het plangebied 

Breda ligt ten noorden van het dijktraject RWZI het cultuurhistorisch waardevol 

gebied Weimeren en Rooskensdonk. Dit zijn uiterwaarden van de Mark 

bestaande uit natte graslanden en broekbosjes. De voorgenomen ontwikkeling 

schaadt deze cultuurhistorische waarden niet. De voorgenomen dijkverbetering 

bij het Haagse Beemdenbos kent zeer beperkte effecten op zowel de historisch 

geografische waarden als de waarden die samenhangen met de 

Zuiderwaterlinie. Bij het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden door geen 

bomen te kappen. Daarmee kunnen belangrijke negatieve effecten uitgesloten 

worden. In het plangebied Drimmelen liggen twee cultuurhistorische elementen: 

de Kleine Schans (vestigingswerk Tachtigjarige Oorlog) en molen De Arend. De 

dijkverbeteringen worden dusdanig uitgevoerd dat de huidige belijning en 

herkenbaarheid van de dijklichamen nagenoeg gelijk blijft. Er worden derhalve 

geen belangrijke nadelige gevolgen verwacht ten aanzien van landschap en 

cultuurhistorie. In het plangebied Steenbergen heeft het Doornedijkje een hoge 

cultuurhistorische waarde. De dijkversterking houdt de historische 
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herkenbaarheid van het oorspronkelijk beloop van deze weg (namelijk recht) 

intact. Daarmee worden geen belangrijke negatieve effecten verwacht. 

 

II.B.3 Beschermde gebieden en soorten 

Etten-leur 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Hollands Diep en ligt op 

ongeveer 8,5 kilometer afstand van het plangebied. Vanwege deze afstand en 

de omvang van de voorgenomen ontwikkeling kunnen effecten op soorten of 

habitattypen in Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten worden. In het 

gebied Zeedijk Oost komen marterachtigen voor. Met in achtneming van 

hiervoor beoogde compenserende/mitigerende maatregelen kunnen negatieve 

effecten op beschermde soorten worden uitgesloten. 

 

Breda 

Het dijktraject Haagse Beemden ligt op circa 8 kilometer afstand van het Natura 

2000-gebied Ulvenhoutsebos. Het dijktraject RWZI ligt op circa 10 kilometer 

van het Ulvenhoutsebos en de Biesbosch. Gezien deze afstand kunnen effecten 

op soorten of habitattypen in Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten 

worden. Ook ter plaatse vinden geen belangrijke nadelige effecten met 

betrekking tot gebiedsbescherming plaats. 

 

Drimmelen 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Biesbosch en ligt op ongeveer 8,5 

kilometer afstand van het plangebied waardoor negatieve effecten hierop 

uitgesloten kunnen worden. Met inachtneming van twee lokaal geplande 

compensatiemaatregelen bij een EVZ als onderdeel van  Natuurnetwerk Brabant 

(NNB) worden per saldo geen belangrijke nadelige effecten met betrekking tot 

gebiedsbescherming verwacht. 

 

Steenbergen 

Het Doornedijkje ligt op circa 5 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied 

Krammer-Volkerak. Vanwege de afstand tot dit gebied en de omvang van de 

voorgenomen activiteiten kunnen negatieve effecten hierop worden uitgesloten. 

De verplaatsing van de dijk aan de noordzijde van de watergang leidt niet tot 

aantasting van het hier aanwezige NNB. Doordat er een natuurvriendelijke 

oever wordt gerealiseerd kunnen zelfs positieve effecten optreden. 

Binnen het plangebied is geen ecologische verbindingszone (EVZ) aangewezen. 

Op basis hiervan  worden geen belangrijke nadelige effecten met betrekking tot 

gebiedsbescherming verwacht. 

 

II.C De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu 

De kenmerken van de belangrijkste (mogelijk) optredende nadelige gevolgen 

voor het milieu zijn in de paragrafen II.A en II.B aan de orde gesteld. Gelet op 

de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de wijze van 

aanleg worden geen negatieve effecten verwacht voor het milieu.  
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III Noodzakelijkheid MER 

De in het voorgaande hoofdstuk geïnventariseerde kenmerken van het 

voornemen dienen beschouwd te worden in relatie tot de ernst van de 

milieugevolgen. Daarbij spelen de volgende aspecten een rol: de huidige 

situatie en de autonome ontwikkeling; vigerende wetgeving en beleidsuitspraken; 

de status van het beschermende gebied; de beschikbare kennis en informatie en 

de politieke en maatschappelijke gevoeligheid. 

 

Gelet op het vorenstaande zijn wij, gezamenlijk met het dagelijks bestuur van het 

waterschap Brabantse Delta, van oordeel dat de aard van de effecten die 

gekoppeld zijn aan het ondernemen van de activiteiten, voldoende inzicht 

bieden voor een beoordeling of een milieueffectrapport nodig is. 

 

Op grond van bovenstaande zijn wij van oordeel dat geen sprake is van 

activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben 

vanwege de wijze waarop de activiteiten worden ondernomen, mede in relatie 

tot de kenmerken van de omgeving. Dit betekent dat ten behoeve van de 

besluitvorming over de voorgenomen activiteiten, de verbetering van de 

waterkeringen waarvoor goedkeuring ex artikel 5.7 lid 1 van de Waterwet is 

vereist, het maken van een milieueffectrapport niet nodig is. 

 

Besluit 

Gelet op het voorafgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer en het 

Besluit milieueffectrapportage besluiten wij: 

 

a. dat voor de dijkverbeteringen aan de regionale waterkeringen langs 

de Mark, Dintel en Vliet in de gemeenten Etten-Leur, Breda, 

Drimmelen en Steenbergen door waterschap Brabantse Delta geen 

milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld; 

b. dat als onderdeel van de gunningscriteria bij de aanbesteding van 

deze projecten er nadrukkelijk op moet worden gestuurd om zo min 

mogelijk milieubelastend te werken en overlast naar de omgeving te 

minimaliseren; 

c. een afschrift van dit besluit te zenden aan: 

-Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur; 

-Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made; 

-Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Steenbergen, Postbus 6, 4652 GA Steenbergen; 

-Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda 

- De Commissie voor de Milieueffectrapportage, Arthur van   

Schendelstraat 760, 3511 MK te Utrecht. 
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d.  dit besluit bekend te maken tezamen met alle besluiten waarop 

coördinatie overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

S.T. Buijze, 

projectleider hoogwaterbescherming 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van deze notitie 

1.1.1 Aanleiding 

Het Waterschap Brabantse Delta is voornemens om een deel van de regionale keringen langs de 
Mark, Dintel en Vliet te verbeteren. Deze verbetering is nodig omdat deze keringen niet meer aan 
de veiligheidsnormen voldoen. Op basis van vooronderzoek is inmiddels vastgesteld dat voor zes 
deelgebieden verbeteringen noodzakelijk zijn. Per deelgebied wordt een projectplan opgesteld 
en wordt gekeken naar de verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren.  
 
Dit rapport heeft betrekking op het deelgebied Drimmelen Molenstraat en Buitengebied. Het 
voorkeursalternatief is in 2019 vastgesteld door het Algemeen bestuur van het waterschap.  
 

 
Figuur 1.1 Plangebied dijkversterking Drimmelen Molenstraat en Buitengebied 

 
De noodzaak voor dit project komt voort uit de toetsing van de bestaande keringen. Eens in de 
zes jaar worden de dijken getoetst. In 2013 zijn de regionale waterkeringen van waterschap 
Brabantse Delta getoetst aan de destijds geldende norm, een beschermingsniveau van 1/100 per 
jaar. Dit betekent dat de keringen een waterstand bij een afvoergebeurtenis die gemiddeld eens 
in de 100 jaar voorkomt, moeten kunnen keren. Bij deze toetsing is gebleken dat een deel van de 
regionale keringen niet voldoet aan deze destijds geldende norm. Bij de aanvullende toetsing van 
de regionale keringen langs de Mark in 2017 is daarnaast gebleken dat  enkele trajectdelen langs 
de Mark, Dintel en Vliet zijn afgekeurd op stabiliteit en/of hoogte. Gezien de veiligheidsnormen 
van de huidig geldende Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant niet zijn versoepeld blijft 
de conclusie uit eerdere toetsingen behouden. Het project Verbetering Regionale Keringen 
Brabantse Delta richt zich op het verbeteren van de bij de toetsing afgekeurde dijkvakken, met 
als doel West-Brabant te beschermen tegen overstromingen vanuit de regionale rivieren. Het 
betreft keringen in de gemeenten, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het 
waterschap heeft de plannen opgedeeld in de volgende zes deelgebieden. Naast het deelgebied 
Drimmelen (Molenstraat en Buitengebied) zijn dat de volgende deelgebieden (figuur 1.2): 

• Etten-Leur (deelgebied 1) 

• Breda en Steenbergen (deelgebied 3) 
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• Moerdijk (deelgebied 4) 

• Drimmelen: Bastion en Markschans, Lacunes en Markant 123 (deelgebied 5) 

• Drimmelen: Haven (deelgebied 6) 
 

 
Figuur 1.2 Overzicht van deelgebieden 

 
Er is in het verleden al onderzoek gedaan naar de noodzaak om de dijken te versterken en de 
manier waarop dat kan worden gedaan. Op basis van de onderzoeken is per deelgebied een 
voorkeursalternatief voorgesteld, met een bijbehorende ‘Nota Voorkeursalternatief’. Bij de 
afweging zijn ook de omgevingseffecten betrokken. Het waterschap heeft inmiddels voor alle 
deelgebieden de voorkeursalternatieven vastgesteld. 
 
De volgende stap is dat deze voorkeursalternatieven verder worden uitgewerkt tot een voorlopig 
ontwerp ten behoeve van de projectplannen die worden opgenomen in projectbesluiten. Een 
projectbesluit is een formeel besluit over het projectplan, met als wettelijke basis de Waterwet. 
Per deelgebied wordt door het waterschap in principe één projectbesluit genomen. Alleen 
deelgebied 3 kent twee projectbesluiten. De projectbesluiten worden in twee of drie clusters ter 
goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant. Volgens 
de bepalingen van de Wet milieubeheer moet ten behoeve van het besluit van GS worden 
nagegaan of het noodzakelijk is een milieueffectrapportage (m.e.r.)1 uit te voeren. Deze 
aanmeldingsnotitie biedt informatie om dit m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het deelgebied 
Drimmelen  (Molenstraat en Buitengebied) te nemen. Voor de andere deelgebieden wordt een 
aparte m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze separate aanpak per deelgebied is mogelijk omdat er 
tussen de oplossingen per deelgebieden geen directe samenhang bestaat. De deelgebieden 

 
1 het is gebruikelijk dat gebruik wordt gemaakt van de afkortingen m.e.r. voor milieueffectrapportage (procedure en pro-

ces) en MER voor het milieueffectrapport.  
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grenzen niet aan elkaar, er is geen samenhang in de milieueffecten en er is geen afhankelijkheid 
in de besluitvorming. Voor wat betreft de emissie van stikstof in relatie tot Natura 2000 gebieden 
en de invloed op het NNB zijn er relaties tussen de deelgebieden, maar deze zijn niet van een 
zodanige aard dat deze relevant zijn voor de m.e.r.-beoordeling 2.  
 
Voor de effecten geldt dat deze voor stikstofdepositie wel voor het gehele gebied zijn bekeken en 
voor eventuele gevolgen voor natuur waarbij naast lokale compensatie voor soorten naar 
bovenlokale compensatie voor gebieden wordt gekeken.  
 
Deze m.e.r.-beoordeling richt zich op het deelgebied Drimmelen: Molenstraat en Buitengebied.  

1.1.2 Doel van deze aanmeldingsnotitie 

Om de beoogde werkzaamheden uit te kunnen voeren is een projectplan nodig op basis van de 
Waterwet. In het kader van de procedure voor het projectplan moet de m.e.r.-beoordelings-
procedure worden doorlopen, waarin het bevoegd gezag (de provincie Noord-Brabant) kan en 
moet besluiten of er bij de dijkversterking sprake is van “belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu”, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.  
 
De voorliggende m.e.r.-beoordeling bevat de informatie op basis waarvan het bevoegd gezag (GS 
van Noord-Brabant) het m.e.r.-beoordelingsbesluit over het deelgebied Drimmelen: Molenstraat 
en Buitengebied kan nemen. Daartoe is in deze notitie in beeld gebracht of belangrijke nadelige 
milieugevolgen op voorhand kunnen worden uitgesloten. Daarmee heeft deze notitie niet als 
doel om alle milieueffecten van de voorgenomen ingreep te beschrijven. Dat gebeurt in de 
onderzoeken die worden gedaan in het kader van het projectplan en die als bijlagen bij het 
projectplan worden gevoegd. De aanmeldingsnotitie heeft uitsluitend als doel om het bevoegd 
gezag in informatie te voorzien waarmee zij het m.e.r.-beoordelingsbesluit kan nemen.  

1.2 Waarom een m.e.r.-beoordeling 

De procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig 
en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 
plan of besluit, in dit geval de goedkeuring van het projectplan door GS. Daarnaast is voor het 
deelgebied Drimmelen: Molenstraat en Buitengebied een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk ten aanzien van verblijfplaatsen van de wezel.  
 
De wettelijke eisen ten aanzien van de m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het 
Besluit m.e.r.. In de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in 
activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten). 
 
Werkzaamheden met betrekking tot dijken staan niet op de C-lijst. Hierdoor bestaat er geen 
directe m.e.r.-plicht. De ontwikkeling wordt wel genoemd in de D-lijst, namelijk in categorie 
D.3.2: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van 
overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken.” Het hieraan 
gekoppelde besluit in het kader van de Waterwet is in onderstaande tabel weergegeven. Doordat 
de activiteit is genoemd in de D-lijst volstaat de m.e.r.-beoordeling.   

 
2 Zie hiervoor bijlage 1: Antea Group; Memo aanpak m.e.r.-plicht; d.d. 7 juli 2021 
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Tabel 1.1 Uitsnede uit het Besluit m.e.r. 
 Activiteit Gevallen Plannen Besluiten 

D.3.2 De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van werken 
inzake kanalisering of ter 
beperking van 
overstromingen, met 
inbegrip van primaire 
waterkeringen en 
rivierdijken. 

- De structuurvisie, bedoeld in 
de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van 
de Wet ruimtelijke ordening, 
en de plannen, bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, 
eerste lid, onderdelen a en b, 
van die wet en het plan, 
bedoeld in de artikelen 4.1 en 
4,4 van de Waterwet. 

De goedkeuring van 
gedeputeerde staten van het 
projectplan, bedoeld in artikel 
5.7, eerste lid, van de 
Waterwet of, bij het ontbreken 
daarvan, het projectplan, 
bedoeld in artikel 5.4, eerste 
lid, van die wet, of, indien 
artikel 5.4, zesde lid, van die 
wet van toepassing is, de 
vaststelling van het tracé op 
grond van de Tracéwet of de 
Spoedwet wegverbreding door 
de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat of het plan, 
bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onderdelen a en b, van de 
Wet ruimtelijke ordening dan 
wel bij het ontbreken daarvan 
van het plan, bedoeld in artikel 
3.1, eerste lid, van die wet. 

1.2.1 Bevoegd gezag 

Paragraaf 2 van de Waterwet bevat de projectprocedure voor waterstaatswerken. Deze 
paragraaf is ook relevant voor de regionale keringen van Mark, Vliet en Dintel. De m.e.r.-
beoordeling wordt opgesteld voor een projectplan voor een waterstaatswerk – in de bewoording 
van art 5.5 van de Waterwet - van bovenlokale betekenis dat met spoed en op gecoördineerde 
wijze tot stand wordt gebracht. Dat heeft als gevolg dat artikel 5.7 Waterwet van toepassing is 
waarin wordt bepaald dat het projectplan de goedkeuring van GS behoeft. Hierdoor is GS ook het 
bevoegd gezag voor de m.e.r.-beoordeling. 

1.3 Toetsingscriteria 

Deze aanmeldingsnotitie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag of de voorgenomen 
aanpassingen aan de waterkeringen kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 
Oftewel: kunnen belangrijke nadelige gevolgen op voorhand worden uitgesloten?  
 
De toets wordt gedaan op basis van criteria die gelden bij een m.e.r.-beoordeling. Deze zijn 
vastgelegd in de richtlijnen in bijlage III van de Europese Richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze 
bijlage staan drie criteria met uitgangspunten per criterium benoemd: kenmerken van de 
activiteit, plaats van de activiteit en kenmerken van het potentiële effect (zie tabel 1.2). Bij de 
beoordeling hiervan wordt gekeken naar zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. 
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Tabel 1.2: Overzicht criteria 'belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu' conform de EU-richtlijn. Niet alle 
criteria zijn relevant voor dit project. 

Criteria Toetsingscriterium 

Kenmerken van 
de activiteit 

• omvang  

• cumulatie met andere projecten 

• gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

• productie van afvalstoffen  

• verontreiniging en hinder 

• risico van ongevallen 

Plaats van de 
activiteit 

• bestaand bodemgebruik 

• relatieve rijkdom aan de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 
hulpbronnen van het gebied 

• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende typen (gevoelige) gebieden:  
o wetlands, 
o kustgebieden,  
o berg- en bosgebieden, 
o reservaten en natuurparken, 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd, 
o speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 

79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG, 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 

milieukwaliteit reeds worden overschreden, 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.  

Kenmerken van 
het potentiële 
effect 

• het bereik van het effect 

• grensoverschrijdend karakter 

• orde van grootte en complexiteit van het effect 

• waarschijnlijkheid van het effect 

• duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect 

1.4 Leeswijzer 

Deze aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling is opgebouwd op basis van bovenstaande criteria.  

• Hoofdstuk 2: de plaats van de activiteit en de kenmerken van de activiteit (aard en 
omvang, wijze van aanleg); 

• Hoofdstuk 3: de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit; 

• Hoofdstuk 4: de conclusie. 
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2 Plaats en kenmerken van de activiteit 

2.1 Plaats van de activiteit 

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats in de gemeente Drimmelen, nabij Terheijden. Het 
plangebied bestaat uit twee delen: de Molenstraat en het Buitengebied. Het plangebied betreft 
het gebied waar de ingreep plaatsvindt. Het studiegebied is groter dan het plangebied en wordt 
gevormd door het gebied waar effecten (kunnen) optreden. 
 
Molenstraat 
De Molenstraat ligt ten oosten van Terheijden. Het te versterken dijktraject heeft een lengte van 
ongeveer 280 meter en betreft een dijkverlegging langs de ijsbaan. De waterkering wordt verlegd 
door het ‘dijkje’ dat er al ligt te versterken. Aan de noordwestzijde ligt de inlaat van het gemaal. 
Binnen het plangebied is ook een innamepunt van het warmte-koude systeem gepland voor het 
duurzame energiesysteem dat wordt aangelegd in Terheijden. Tot slot ligt er aan de westzijde 
van de te versterken dijk een ecologische verbindingszone (EVZ).  
 

 
Figuur 2.1 Dijktraject Molenstraat en de omgeving 

 
Buitengebied 
Het dijktraject buitengebied betreft de Markdijk ten westen van Terheijden. Het is een groene 
dijk waarop geen weg ligt. Ter hoogte van de Laakdijk 1 ligt binnendijks een woning met tuin 
aangrenzend aan een Hertenkamp. Ten westen van het Hertenkamp staan over een lengte van 
180 meter waardevolle bomen aan de binnenzijde van de dijk. Hier vindt geen dijkversterking 
plaats en valt dus buiten de scope. De dijkversterking bestaat uit twee dijkvakken: B116a met een 
lengte van 1,4 kilometer en B116b met een lengte van 1,05 kilometer. Deze lengtes zijn exclusief 

EVZ 

IJsbaan 

Inlaat gemaal 

Innamepunt warmte-
koude systeem 

Vestigingswerk 
Kleine Schans 
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de overgangszones naar naastgelegen goedgekeurde trajecten (stippellijnen op onderstaand 
figuur). Tot slot zijn er enkele tractorovergangen aanwezig.     
 

 
Figuur 2.2 Dijktraject Buitengebied en de omgeving (gestippeld zijn de niet afgekeurde delen van de dijk) 

2.2 Kenmerken van de activiteit 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de dijkversterking van de dijktrajecten Molenstraat en 
Buitengebied. Hieronder is per traject toegelicht welke werkzaamheden beoogd zijn.  
 
Molenstraat 
Het bestaande dijkje wordt aan de oostzijde verhoogd en versterkt. De huidige dijk heeft een 
hoogte van circa NAP +2,40 meter. De dijk wordt met ongeveer een halve meter verhoogd tot 
NAP +2,92 meter. De natuurlijke slinger in de dijk blijft behouden. Bij de uitwerking zijn de 
volgende punten belangrijk: bomen dienen bij voorkeur te blijven staan, de EVZ wordt zo min 
mogelijk aangetast, grond voor de ijsbaan blijft behouden en de dijk wordt cultuurhistorisch en 
landschappelijk ingepast. De gemeente Drimmelen heeft een wens om een fietspad aan te leggen 
op de kering. In overleg met de gemeente wordt hiermee vooralsnog geen rekening gehouden. 
Inpassing is op een later moment nog mogelijk.  
 
 
 

Laakdijk 1 
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Figuur 2.3 De beoogde werkzaamheden aan het dijktraject Molenstraat (gedeelte langs de ijsbaan) 
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Figuur 2.4 De beoogde werkzaamheden aan het dijktraject Molenstraat (gedeelte langs de Laakdijk) 

 
 
Bij het gemaal aan de noordzijde van het plangebied wordt maatwerk toegepast. Hier geldt dat 
de kruising tussen de dijk en de watergang zo haaks mogelijk aangelegd wordt in verband met 
het gemaal. De huidige dijk aan de noordzijde wordt als berm gebruikt voor de nieuwe 
waterkering.  
 
Ook aan de zuidzijde van het plangebied wordt maatwerk toegepast. Hier wordt bij voorkeur een 
damwand aangelegd die de watergang haaks kruist. In de damwand dient een inlaat aangebracht 
te worden richting de achterliggende watergang. De inlaat/doorvoer voor het koude-warmte 
systeem is dan ook mogelijk. 
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Figuur 2.5 De locatie van de twee maatwerklocaties (rood omcirkeld). Maatwerklocatie 1 betreft  de 
aansluiting op de Laakdijk en de aansluiting op het gemaal. Maatwerklocatie 2 betreft de aansluiting op de 
waterkerende damwand met een doorgang d.m.v. een duiker met afsluitklep.  

 
Buitengebied 
Het oostelijk deel van het dijktraject Buitengebied (B116a) bestaat uit een ophoging, grotendeels 
binnenwaartse met berm. De hoogte van de huidige dijk varieert tussen NAP +1,80 en +2,30 
meter. De dijk wordt opgehoogd tot NAP +3,21 meter.  
 
Een deel van dijktraject B116a wordt niet binnendijks maar buitendijks versterkt. Dit is ter hoogte 
van het Hertenkamp. Hier wordt de dijk opgehoogd tot NAP +2,92 meter.  
 
Het westelijk deel van het dijktraject Buitengebied (B116b) wordt opgehoogd en binnenwaarts 
versterkt. De hoogte van de huidige dijk varieert tussen NAP +1,60 en +2,40 meter en wordt 
verhoogd tot NAP +2,79 meter.  
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Figuur 2.6 Visualisatie van het ontwerp voor het dijktraject Buitengebied (westelijk deel) 

 
Bomenkap 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van bomen op vier locaties: bij deeltraject 
Buitengebied, bij de overgang van buitengebied naar Laakdijk en aan weerszijden van de 
damwand. Bij de effectbeoordeling in hoofdstuk 3 is de kap van bomen meegenomen.  

2.3 Autonome ontwikkelingen 

In het plangebied zijn geen (ruimtelijke) ontwikkelingen voorzien die relevant zijn voor de m.e.r.-
beoordeling. Uiteraard moet wel rekening worden gehouden met ontwikkelingen in beleid- en 
regelgeving. 
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2.4 Cumulatieve effecten 

De effecten van de versterking van dijken ‘Buitengebied en Molenstraat’ treden lokaal op en zijn 
te mitigeren. Hierdoor wordt geen cumulatie van effecten verwacht. Antea Group heeft een 
memo opgesteld waarin ingegaan wordt op cumulatie3. Hierin is geconcludeerd dat er, bezien 
vanuit het perspectief van de beoordeling voor de milieueffectrapportage, geen zodanige 
samenhang bestaat tussen de verschillende deelgebieden van de dijkversterkingen langs de 
Mark, Dintel en Vliet dat dit zou moeten leiden tot het gezamenlijk beschouwen van de 
projecten.  
 
In deze memo wordt tevens ingegaan op de stikstofemissie en – depositie van het project. Hierbij 
is ook naar de gecumuleerde effecten gekeken. De conclusie is dat dit niet leidt tot de noodzaak 
een m.e.r.-procedure te doorlopen. 

  

 
3 zie bijlage 1: Antea Group; Memo aanpak m.e.r.-plicht; d.d. 7 juli 2021 
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3 Kenmerken van de potentiële effecten 

Voor alle ontwikkelingen rond de Mark, Dintel en Vliet zijn in het verleden twee m.e.r.-
beoordelingen opgesteld: door Witteveen & Bos in 2015 en een aanvulling op deze m.e.r.-
beoordeling door Arcadis uit 2019. Inmiddels is de scope van het project bijgesteld en de 
milieuinformatie is aangevuld of geactualiseerd met nieuwe onderzoeken.  

3.1 Bodem 

Arcadis heeft een bureaustudie naar de bodemkwaliteit uitgevoerd (d.d. 9 november 2018). 
Hierin is benoemd dat er aan de Laakdijk 1 en Laakdijk 1a bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. De Laakdijk 1 betreft een voormalige stortplaats met o.a. puin en/of bouw- en 
sloopafval. Het perceel bevindt zich op minimaal 20 meter ten noorden van het plangebied. De 
Laakdijk 1a betreft een voormalige dieselpompinstallatie. Het perceel is gesitueerd op meer dan 
100 meter van het plangebied. 
 
In het aanvullende milieuhygiënisch bodem- en asbestonderzoek van Antea Group (d.d. 5 
november 2020) is op basis van de Nota voorkeursalternatief gemeente Drimmelen (Arcadis d.d. 
25 oktober 2019) gesteld dat de Laakdijk 1 en 1a op voldoende afstand van het plangebied liggen. 
Daarmee worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het thema bodem verwacht.   
 
Conclusie 
Er worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het thema bodem verwacht.   

3.2 Ecologie 

Ecologisch onderzoek valt onder te verdelen in twee categorieën: gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming worden beschermde natuurgebieden en de daarin 
beschermde habitatsoorten beschouwd. Voor soortenbescherming draait het om beschermde 
flora en fauna. Tevens moeten er in het geval van mogelijke aantasting van beschermde soorten 
mitigerende maatregelen opgesteld worden. 

3.2.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Biesbosch en ligt op ongeveer 8,5 kilometer afstand 
van het plangebied (zie onderstaand figuur).  
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Figuur 3.1 De ligging van Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied (rode ster) 

 
Vanwege de afstand tot de Natura 2000-gebieden en de omvang van de voorgenomen 
ontwikkeling kunnen effecten zoals ruimtebeslag, versnippering, verdroging/vernatting, geluid- 
optische en lichtverstoring op soorten of habitattypen in Natura 2000-gebieden op voorhand 
uitgesloten worden. Alleen verzuring/vermesting door toename van stikstof is mogelijk een 
relevant effect. De eventuele effecten van stikstof worden hieronder toegelicht.  
 
De nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering is door de Tweede en Eerste Kamer 
aangenomen en is per 1 juli 2021 in werking getreden. In deze wet is bepaald dat de 
stikstofemissie in de bouwfase buiten beschouwing mag worden gelaten (voor de bouwfase geldt 
dan een vrijstelling voor de vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming). Voor 
de gebruiksfase gaat een toename van 0,00 mol/ha/jaar als drempelwaarde gelden. Negatieve 
gevolgen op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie in de gebruiksfase kunnen 
uitgesloten worden omdat er in de gebruiksfase geen (nieuwe) bronnen van stikstofdepositie 
aanwezig zijn in het plangebied en het plangebied geen verkeersaantrekkende werking heeft.  
 
Met de nieuwe wetgeving is de realisatiefase vrijgesteld voor vergunningplicht voor stikstof in 
het kader van de Wnb. Omdat er nog geen jurisprudentie over deze wet is, is er voor gekozen de 
verwachte stikstofdepositie als gevolg van de realisatiefase inzichtelijk te maken. Tauw heeft 
hiervoor een stikstofonderzoek uitgevoerd (d.d. 6 juli 2021). Hierin is niet alleen onderzoek 
gedaan naar de mogelijke effecten van stikstofdepositie binnen de gemeente Drimmelen, maar 
naar de effecten van alle zes deelgebieden tezamen. Hierbij zijn ook de werkzaamheden in 
Weimeren meegenomen. De polder Weimeren ligt ten noorden van Prinsenbeek en maakt 
onderdeel uit van Noordrand Midden. De polder wordt ingericht als robuust natuurgebied met 
moeras en waterplassen. Doordat Weimeren in de stikstofberekening is meegenomen wordt 
inzicht verkregen in de cumulatieve stikstofeffecten van alle beoogde dijkversterkingen / 
werkzaamheden. De stikstofberekening is uitgevoerd met AERIUS calculator (versie 2020), 
waarbij uitgegaan is van het gebruik van Stage IV werktuigen. In het stikstofonderzoek is rekening 
gehouden met eventuele effecten op meer dan 5 kilometer afstand van de wegvakken door te 
rekenen met OPSRoad. 
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In de realisatiefase wordt een toename van stikstofdepositie verwacht op verschillende Natura 
2000-gebieden. Hierbij is rekening gehouden met een realisatiefase van één jaar, waarmee de 
worst-case situatie is geschetst. In deze situatie betreft de toename van stikstofdepositie 
maximaal:  

• 0,07 mol/ha op Natura 2000-gebied Biesbosch; 

• 0,06 mol/ha op Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos; 

• 0,04 mol/ha op Natura 2000-gebied Langstraat; 

• 0,02 mol/ha op zes Natura 2000-gebieden; 

• 0,01 mol/ha op zeventien Natura 2000-gebieden. 
 
In de stikstofberekening is een negatieve benadering gekozen. Hoewel de werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd verspreid over meerdere jaren (Verbetering regionale keringen in 2022 en 
2023 en Weimeren in de periode 2022-2027) is er in de berekening uitgegaan van een 
uitvoeringsperiode van 1 jaar. Dit is dus een worst case benadering. Daarmee is de hoogste 
stikstofdepositie maximaal 0,07 mol/ha, waarbij de verwachting is dat de werkelijke depositie 
lager ligt.   
 
Dit leidt tot de conclusie dat er geen belangrijke negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden 
worden verwacht.  
 
Natuurnetwerk Brabant 
Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) bestaat uit beschermde natuurgebieden, met als doel de 
achteruitgang van het areaal aan natuur en van de biodiversiteit te stoppen door een 
samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren. Zoals op onderstaand figuur is 
weergegeven behoort de watergang en ecologische verbindingszone (EVZ) ten westen van het 
dijktraject Molenstraat tot het NNB. 
 

 
Figuur 3.2 Het Natuurnetwerk Brabant in de omgeving van de dijktrajecten 

 
Uitgangspunt bij de voorgenomen ontwikkeling is om het NNB en de EVZ zo min mogelijk aan te 
tasten. Om deze reden wordt het dijktraject aan de oostzijde versterkt zodat er geen delen van 
het NNB worden aangetast. Net ten westen van de damwand is sprake van aantasting van de 
EVZ. Het gaat om 180 m2 en compensatie in de nabijheid lijkt mogelijk. Indien compensatie voor 
dit aangetaste deel van het NNB plaatsvind, worden per saldo geen belangrijke nadelige gevolgen 
op het NNB verwacht.   
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Conclusie gebiedsbescherming 
Met inachtneming van de compensatiemaatregelen met betrekking tot het NNB worden per 
saldo geen belangrijke nadelige effecten met betrekking tot gebiedsbescherming verwacht.  

3.2.2 Soortenbescherming 

Witteveen & Bos heeft in 2015 geconstateerd dat er binnen het plangebied mogelijk soorten 
voorkomen die beschermd zijn middels de Flora en Faunawet. Inmiddels is de Wet 
Natuurbescherming in werking getreden (per 1 januari 2017). Hierdoor zijn er soorten beschermd 
die voorheen niet beschermd waren en zijn de regels met betrekking tot de ontheffingen 
veranderd. Arcadis (2019) heeft daarom aangegeven dat vervolgonderzoek naar beschermde 
soorten nodig is.  
 
Dit vervolgonderzoek is uitgevoerd door Antea Group (d.d. 18 juni 2021). In de onderstaande 
tabel is per soort aangegeven of er sprake is van een mogelijke overtreding van de Wnb op basis 
van een bureaustudie.  
 
Figuur 3.3 Aanwezigheid beschermde soorten en mogelijke overtreding Wnb op basis van bureauonderzoek 

Soortgroep Dreigende overtreding Wnb  
Molenstraat 

Dreigende overtreding Wnb  
Buitengebied 

Vogels Algemene broedvogels Geen 

Zoogdieren Bever, marterachtigen Bever, marterachtigen 

Amfibieën Geen Geen 

Reptielen  Geen Geen 

Vissen Geen Geen 

Insectensoorten Geen Geen 

Flora Geen Geen 

 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten niet kan 
worden uitgesloten. De aanwezigheid van deze soorten is nader onderzoek middels een 
veldonderzoek. De resultaten van dit veldonderzoek zijn hieronder weergegeven.  
 
Algemene broedvogels 
De begroeiing langs de ijsbaan en de opgaande vegetatie langs de Molenstraat kan worden 
gebruikt als broedlocatie van algemene broedvogels. Algemene broedvogels kunnen aanwezig 
zijn in struiken, bomen of tuinen. Er dient ten allen tijden rekening te worden gehouden met 
mogelijk aanwezige broedvogels. Effecten kunnen gemitigeerd worden door buiten het 
broedseizoen te werken. Het broedseizoen is globaal van 15 maart tot 15 juli. Een andere 
mogelijkheid is om voor de aanvang van het broedseizoen te starten met de werkzaamheden en 
onafgebroken door te werken, zodat er geen vogels in het plangebied gaan broeden. 
 
Bever 
Er zijn geen sporen van de bever aangetroffen in het plangebied. Wel zijn er geschikte elementen 
in en rondom het plangebied aanwezig. Doordat de watergang langs het dijktraject Molenstraat 
droog valt tijdens de zomer, zijn potentiële locaties voor burchten hier uitgesloten. De vegetatie 
langs het dijktraject Buitengebied is ongeschikt voor de bever. Daarnaast kan het plangebied als 
essentieel leefgebied worden uitgesloten. Daarmee zijn negatieve effecten op de bever 
uitgesloten.    
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Marterachtigen 
Molenstraat 
Tijdens het aanvullende veldonderzoek is een wezel waargenomen. Het dijktraject Molenstraat 
biedt geschikt leefgebied voor de wezel. Met de voorgenomen ontwikkelingen worden 
verblijfplaatsen van de wezel geschaad. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is daarom 
noodzakelijk.  
 
De ontwikkeling leidt per saldo niet tot verlies van leefgebied, maar verblijfplaatsen van de wezel 
worden wel aangetast. Hiervoor is een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming 
aangevraagd. Als mitigerende maatregel om het verlies van mogelijke verblijfplaatsen van de 
wezel te voorkomen worden nestkasten geplaatst. Het is van belang dat de nestkasten 
verbonden zijn met dekking en foerageergebied. Hiervoor wordt geadviseerd om marterhopen 
als ‘stepping stones’ te realiseren. De marterhopen kunnen naast het deelgebied, in de groene 
zone, worden aangelegd. De nestkasten worden vervolgens in deze takkenrillen verwerkt. Per 60 
meter wordt een nestkast geplaatst, per 20 meter een marterhoop, wat neerkomt op circa twee 
nestkasten en 6 marterhopen.  
 
Er dient rekening te worden gehouden met het volgende: 

• De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Eerst dienen de 
mitigerende maatregelen te zijn gerealiseerd. Hierna moet het deelgebied eerst 
ongeschikt worden gemaakt voordat de werkzaamheden kunnen starten: er kan drie 
dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het dekkingsniveau zo 
laag mogelijk te houden. Hierna kunnen, onder ecologische begeleiding, de 
werkzaamheden starten; 

• De uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwerkt in een ecologisch 
werkprotocol. 

 
Buitengebied 
Ook bij het dijktraject Buitengebied is de wezel waargenomen. Het deelgebied vormt een 
essentieel onderdeel voor de lokale wezelpopulatie. Hoewel het geen kwalitatief hoogwaardig 
gebied is, dient het als verbindingszone, foerageergebied en biedt verblijfplaatsen voor de wezel. 
Dit komt door het verschillende landgebruik van de percelen rondom het deelgebied. Omdat het 
gebied na de werkzaamheden dezelfde functie krijgt, gaat er per saldo geen leefgebied verloren. 
Hierdoor is compensatie niet noodzakelijk en is er geen ontheffing van de Wnb nodig. De 
werkzaamheden zullen echter het leefgebied van de wezels versnipperen. Dit negatieve effect 
kan voorkomen worden door de volgende maatregelen te treffen: 

• De huidige lijnvormige elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden. Het 
betreft met name randen aan de noordelijke en zuidelijke kanten van de dijk. Door een 
van deze twee intact te houden, met een bufferzone van drie tot zes meter blijft er 
voldoende ruimte voor de wezel over om dit als migratieroute te gebruiken. Een van de 
bufferzones moet intact blijven ten tijde van de werkzaamheden. Werkzaamheden in 
deze bufferzone kunnen worden uitgevoerd als er een nieuwe bufferzone aanwezig is 
aan de andere (noord of zuidelijke) rand.  

• De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. De dekking (vegetatie) 
dient een hoogte te hebben van minimaal 30 centimeter. Gezien de omvang van het 
deelgebied en waar de werkzaamheden plaats vinden, is het van belang is om de 
werkzaamheden in het deelgebied te verdelen in verschillende fases. De grootte en 
aantal fases is afhankelijk van grootte (in oppervlakte) van de werkzaamheden. 

• De locatie waarop de werkzaamheden plaats vinden dient ongeschikt te zijn gemaakt 
voordat de werkzaamheden worden gestart. Er kan drie dagen van tevoren worden 
gestart met maaiwerkzaamheden om het dekkingsniveau zo laag mogelijk te houden. 
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Het maaien kan niet plaats vinden in de bufferzone. Hierna kunnen, onder ecologische 
begeleiding, de werkzaamheden starten. 

• De bovenstaande punten dienen te worden verwerkt in een ecologisch werkprotocol. 
 
Conclusie soortenbescherming 
Met inachtneming van mitigerende maatregelen voor algemene broedvogels en de wezel, 
kunnen belangrijke nadelige gevolgen op soorten worden uitgesloten.  

3.3 Landschap en cultuurhistorie 

Binnen het studiegebied zijn twee cultuurhistorische elementen aanwezig: de Kleine Schans en 
molen De Arend. De kleine Schans is een vestigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog. Om het 
vestigingswerk ligt een schootsveld. Ten noorden van de Kleine Schans staat de molen De Arend. 
Hieromheen ligt een molenbiotoop (zie onderstaand figuur). Zowel het schootsveld als de 
molenbiotoop zijn gebaat bij zo min mogelijk obstakels, zoals opgaande begroeiing.  
 

 
Figuur 3.4 De afbakening van het schootsveld en de molenbiotoop (bron: provincie Noord-Brabant) 

 
Voor het dijktraject Molenstraat geldt dat de huidige belijning, met versterking aan de oostzijde, 
gelijk blijft. Ten behoeve van de herkenbaarheid verdient het aanbeveling om het talud van de 
dijk aan de buitendijkse zijde scherp te houden. De binnenkant biedt dan kansen voor een 
flauwer talud ten behoeve van natuurontwikkeling.  
 
Het dijktraject Buitengebied bestaat uit de Laakdijk. Dit is een vrij smalle dijk die duidelijk 
herkenbaar door het landschap loopt. De versterkte dijk zal een aanmerkelijk breder profiel 
hebben. De herkenbaarheid van de dijk als hoger gelegen structuur in het landschap zal door de 
flauwte van het talud aan waarde inboeten. Dit betreft een beperkt negatief effect. Het gedeelte 
van de dijk zonder berm behoudt de herkenbaarheid van het profiel van de dijk meer dan het 
gedeelte met berm.  
 

Kleine Schans 

Molen 
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Tot slot zijn er volgens de aardkundige waardenkaart van de provincie Noord-Brabant geen 
aardkundig waardevolle gebieden aangewezen in de nabijheid van het plangebied. Daarmee 
worden geen belangrijke negatieve effecten op aardkundige waarden verwacht.  
 
Conclusie 
Er worden geen belangrijke nadelige gevolgen verwacht ten aanzien van landschap en 
cultuurhistorie.  

3.4 Archeologie 

Antea Group heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (d.d. 25 januari 2021). Hieruit 
blijkt dat het plangebied vanaf het neolithicum tot en met de middeleeuwen te nat was voor 
bewoning en er groeide veen. Deze zone was bovendien aan regelmatige overstroming 
onderhevig. De archeologische verwachting is hier derhalve laag.  
 
Vanaf de (late) middeleeuwen werd er veen ontgonnen en ontstond het dorp Terheijden. De 
dijktrajecten Molenstraat en Buitengebied lagen in onbebouwde polders, waardoor ook de 
archeologische verwachting voor resten na de middeleeuwen ook laag is. Deze archeologische 
verwachtingen zijn ook weergegeven op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (zie 
onderstaand figuur).  
 

 
Figuur 3.5 Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (bron: gemeente Drimmelen) 

 
De archeologische verwachting ter plekke van het plangebied is middelhoog. 
Graafwerkzaamheden in verband met nieuwe sloten zijn onderdeel van de voorgenomen 
ontwikkeling. Daarom is er een veldonderzoek uitgevoerd (Antea Group, d.d. 2 juli 2021). Op 
basis van dit onderzoek wordt het volgende geadviseerd: 

Molenstraat 

Buitengebied 
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1. Voor een deel van het plangebied (het gele vlak in onderstaand figuur) wordt 
geadviseerd om een karterend booronderzoek uit te voeren om de aan- of afwezigheid 
van vindplaatsen uit de steentijdnederzettingen of nederzettingen met een 
vondststrooiing aan te tonen.  

2. In het plangebied heeft een verdedigingswerk (WOII) gelegen (het grote rode vlak in 
onderstaand figuur). Dit is weergegeven op onderstaand figuur. Hier gelden restricties 
voor bodemingrepen. Er zijn op deze plek geen ingrepen voorzien waardoor negatieve 
effecten niet worden verwacht.  

3. Voor de overige delen van het plangebied is de archeologische verwachting laag.   
 

 
Figuur 3.6 Voor het grote rode vlak gelden restricties. Ter plekke van het gele vlak is nader onderzoek nodig.  

 
Uit het vervolgonderzoek moet blijken wat de archeologische verwachting is ter plekke van het 
gele vlak in bovenstaand figuur. Mits rekening wordt gehouden met de uitkomsten van dit 
onderzoek worden geen belangrijke nadelige gevolgen ten aanzien van archeologie verwacht.  
 
Toch bestaat er altijd de mogelijkheid dat er tijdens de graafwerkzaamheden losse sporen en 
vondsten worden aangetroffen (toevalsvondsten). Het betreft dan vaak kleine sporen of resten 
die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 
5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij 
de Minister. Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook.  
 
Conclusie 
Mits rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het karterend booronderzoek worden 
geen nadelige gevolgen ten aanzien van het thema archeologie verwacht.  

  



Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 
Dijkversterking Mark, Dintel en Vliet 
projectnummer 0467414.100 
7 juli 2021  
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 21 van 23 

 

3.5 Overige milieuaspecten 

Water 
Met de voorgenomen ontwikkeling worden geen waterhuishoudkundige aanpassingen gedaan.  De 
dijkversterking leidt tot een verbetering van de hoogwaterveiligheid. Belangrijke nadelige effecten 
op het aspect water kunnen daarmee worden uitgesloten.  
 
Geluid 
Tijdens de realisatiefase zal er sprake zijn van een tijdelijke geluidsproductie ten gevolge van de 
werkzaamheden. In de omgeving van het plangebied zijn enkele geluidgevoelige objecten 
(woningen) te vinden, zoals aan de Laakdijk. Omwonenden kunnen geluidhinder ervaren als 
gevolg van de werkzaamheden. Er zijn in de toekomstige situatie geen nieuwe geluidbronnen 
binnen het plangebied voorzien. Door de tijdelijke aard van de verhoogde geluidbelasting worden 
geen belangrijke nadelige gevolgen ten aanzien van het thema geluid verwacht.  
 
Luchtkwaliteit 
Tijdens de werkzaamheden worden machines ingezet die luchtverontreinigende stoffen kunnen 
uitstoten. Het betreft een beperkt en tijdelijk effect op de luchtkwaliteit. Hierdoor worden ten 
aanzien van het aspect luchtkwaliteit geen nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.  
 
Externe veiligheid 
Binnen het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig met betrekking tot externe veiligheid. 
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot veranderingen ten aanzien van het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Daarnaast wordt in het definitieve ontwerp rekening gehouden met de 
kabels en leidingen die binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee worden geen nadelige 
gevolgen verwacht ten aanzien van het thema externe veiligheid.  
 
Verkeer 
Met de voorgenomen ontwikkeling worden geen functies gerealiseerd die verkeer aantrekken. 
Wel worden verkeersbewegingen verwacht ten aanzien van de werkzaamheden. Dit is van 
beperkte en tijdelijke duur. Wel dienen woningen en bedrijven tijdens de realisatiefase 
bereikbaar te blijven, ook voor hulpdiensten. Ten aanzien van het aspect verkeer geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.  
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4 Conclusie 

Het waterschap Brabantse Delta is voornemens om de dijktrajecten Molenstraat en Buitengebied 
in de gemeente Drimmelen te versterken. Deze m.e.r.-beoordeling heeft de potentiële nadelige 
milieueffecten van deze dijkversterking beschouwd. Hierbij is ingegaan op de thema’s bodem, 
ecologie, landschap en cultuurhistorie, archeologie en enkele overige milieuaspecten.  
 
De conclusie is dat wanneer voldaan wordt aan de gestelde eisen en maatregelen er geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht. Er is dan ook geen aanleiding om een 
m.e.r.-procedure te doorlopen en een MER op te stellen.  
 
De volgende eisen en maatregelen in het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn van 
toepassing: 

• Werken buiten het broedseizoen (het broedseizoen is globaal van 15 maart tot 15 juli) of 
de werkzaamheden voor de aanvang van het broedseizoen starten en onafgebroken 
doorwerken, zodat er geen vogels in het plangebied gaan broeden. 

• Compenserende maatregelen met betrekking tot het NNB.  

• Mitigerende maatregelen om nadelige effecten op leefgebied en verblijfplaatsen van de 
wezel te voorkomen.  

• Er dient een karterend booronderzoek uitgevoerd ten aanzien van het aspect 
archeologie.  
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datum 7 juli 2021 
aan Waterschap Brabantse Delta  
van Antea Group (Lex Runia & Wendy Daggenvoorde)  
   
project Verbetering regionale keringen 
projectnr. 0459172.100 
betreft Aanpak m.e.r.-plicht  

Deze notitie is gericht op de m.e.r.-plicht bij de dijkversterking rond de Mark, Dintel en Vliet. Om te bepalen welke 
vervolgstappen nodig zijn wordt gekeken naar reeds opgestelde m.e.r.-beoordelingen en bijbehorende onderzoeken. 
Daarnaast is in deze notitie beschouwd of de m.e.r.-beoordeling ‘opgeknipt’ kan worden in zes m.e.r.-beoordelingen 
(één per deelgebied). Daarbij dient nadrukkelijk gekeken te worden naar de samenhang tussen de deelgebieden. In 
deze notitie is de samenhang dan ook beschouwd.  

1 Planomschrijving 
Het Waterschap Brabantse Delta is voornemens om de regionale keringen rond de Mark, Dintel en Vliet te verbeteren. 
Deze ontwikkeling bevindt zich in de gemeenten Etten-Leur, Drimmelen, Breda, Moerdijk en Steenbergen. Per ge-
meente is een voorkeursalternatief voorgesteld, met een bijbehorende ‘Nota Voorkeursalternatief’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Dijken die versterkt worden  
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In totaal wordt circa 15 kilometer aan dijken versterkt. De ontwikkeling is opgedeeld in zes deelgebieden. Hieronder is 
een overzicht gegeven van de deelgebieden en de dijken die onderdeel vormen van het voornemen. De lengte die 
hierbij is vermeld betreft een grove inschatting en geen precieze afmeting.  
 
Deelgebied 1: Etten-Leur: 

• Zeedijk-West: 200 m 

• Zeedijk-Oost: 1,5 km 
 
Deelgebied 2: Drimmelen – Molenstraat en buitengebied 

• Terheijden Molenstraat: 1 km 

• Terheijden Buitengebied: 2,6 km 
 
Deelgebied 3: Breda(a) en Steenbergen(b): 

• a)Breda Buitengebied-RWZI: 1,5 km 

• a)Breda Haagse Beemden: 400 m 

• b)Steenbergen Doornedijkje (beide zijden): 2 x 450 m 
 
Deelgebied 4: Moerdijk 

• Moerdijk buitengebied: 2,2 km 

• Hazeldonk en Markdijk: 1,3 km 

• Moerdijk Steiledijk: 350 m 
 
Deelgebied 5: Drimmelen - Bastion en Markschans, lacunes en markant 123 

• Terheijden Bastion: 800 m 

• Terheijden Lacunes: 700 m  

• Terheijden Markkant: 800 m 
 
Deelgebied 6: Drimmelen - Haven 

• Terheijden Haven: 500 m 

2 Proces 
De keringen in het Mark- Vliet en Dintelsysteem zijn in 2013 getoetst aan de normen voor regionale keringen. Hieruit 
is gebleken dat de keringen niet voldoen aan de actuele norm. De plannen die vervolgens zijn gemaakt, zijn in een 
m.e.r.-beoordeling getoetst op belangrijke nadelige milieugevolgen (Witteveen&Bos, 15 januari 2015). Hieruit is ge-
bleken dat belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu niet uit te sluiten zijn, waardoor is geadviseerd om de milieu-
effectrapportage (m.e.r.-procedure) te doorlopen een milieueffectrapport (MER) op te stellen.  
 
Na 2015 is de scope van het project bijgesteld waardoor de verbeteringsopgave aanzienlijk kleiner is geworden met 
veel minder dijkvakken waar maatregelen nodig zijn. Oorzaken zijn tweeledig: 

• Een aantal trajecten is op basis van aanvullende toetsingen alsnog goedgekeurd; 

• Voor een aantal trajecten (‘deelgebied midden’, de keringen nabij Waalwijk) is de verkenning naar verbete-
ring in een specifiek project uitgevoerd. 

 
Per gemeente is vervolgens een ‘Nota beoordeling kansrijke alternatieven’ opgesteld waarin voorkeursalternatieven 
zijn voorgesteld met eventuele aanvullende maatregelen om effecten te beperken (Arcadis, augustus 2019). Daarmee 
zijn de kenmerken van het project een stuk concreter geworden ten opzichte van de m.e.r.-beoordeling in 2015. Arca-
dis heeft vervolgens een aanvulling op m.e.r.-beoordeling uit 2015 opgesteld (9 september 2019) om de effecten van 
de voorkeursalternatieven te toetsen ten opzichte van de m.e.r.-beoordeling uit 2015. Hieruit blijkt dat, rekening hou-
dend met mitigerende en compenserende maatregelen, belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgeslo-
ten. Wel wordt geadviseerd om bij het opstellen van één of meerdere projectplannen in het kader van de Waterwet 
tijdens de planuitwerkingsfase een m.e.r.-beoordeling op te stellen. Daarbij kunnen de m.e.r.-beoordeling uit 2015 
(Witteveen&Bos) en de aanvulling hierop uit 2019 (Arcadis) gebruikt worden. Een uitzondering hierop is de stikstofde-
positieberekening vanwege de gewijzigde wetgeving. De voorkeursalternatieven zijn eind 2019 en voor een enkel tra-
ject in de zomer van 2020 door het AB van het waterschap vastgesteld. 
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3 M.e.r.-plicht  
De procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de 
plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een plan of besluit, in dit geval de goedkeu-
ring van het projectplan door GS. Voor enkele delen van het project is mogelijk ook een aanpassing van het bestem-
mingsplan nodig. De noodzaak daarvan vloeit voort uit de keuzes die in de projectplannen worden gemaakt. De wijzi-
ging van de bestemmingen komt – waar zich dat voordoet - 1op1 voort uit de projectplannen. 
 
De wettelijke eisen ten aanzien van de m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r.. In de Wet 
Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn (de zoge-
naamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activitei-
ten). 
 
Werkzaamheden met betrekking tot dijken staan niet op de C-lijst. Hierdoor is er geen directe m.e.r.-plicht. De ontwik-
keling wordt wel genoemd in de D-lijst, namelijk in categorie D.3.2: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken 
inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken.” 
Het hieraan gekoppelde besluit in het kader van de Waterwet is in onderstaande tabel weergegeven. Doordat de acti-
viteit is genoemd in de D-lijst volstaat een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling.  
 
Tabel 3.1 Uitsnede uit het Besluit m.e.r. 

 Activiteit Gevallen Plannen Besluiten 

D.3.2 De aanleg, wijziging of uit-
breiding van werken inzake 
kanalisering of ter beperking 
van overstromingen, met in-
begrip van primaire waterke-
ringen en rivierdijken. 

 De structuurvisie, bedoeld in de artike-
len 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke 
ordening, en de plannen, bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van die wet en het 
plan, bedoeld in de artikelen 4.1 en 4,4 
van de Waterwet. 

De goedkeuring van gedeputeerde sta-
ten van het projectplan, bedoeld in arti-
kel 5.7, eerste lid, van de Waterwet of, 
bij het ontbreken daarvan, het project-
plan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, 
van die wet, of, indien artikel 5.4, zesde 
lid, van die wet van toepassing is, de 
vaststelling van het tracé op grond van 
de Tracéwet of de Spoedwet wegverbre-
ding door de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat of het plan, bedoeld in ar-
tikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, 
van de Wet ruimtelijke ordening dan wel 
bij het ontbreken daarvan van het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die 
wet. 

 
Wanneer er geen samenhang is tussen de verschillende deelgebieden kan een m.e.r.-beoordeling per deelgebied wor-
den opgesteld. Het voordeel hiervan is dat eventuele vertraging in een deelgebied niet hoeft te leiden tot vertraging in 
andere deelgebieden. Deze splitsing in afzonderlijke m.e.r.-beoordelingen is alleen mogelijk als er geen samenhang 
bestaat tussen de deelprojecten. Hiervoor zijn drie criteria: 

• Er mag geen ruimtelijke samenhang bestaan 

• Er mag geen samenhang zijn in effecten 

• Er mag geen samenhang zijn in besluitvorming 
 
Ruimtelijke samenhang 
De totale ontwikkeling bestaat uit zes deelgebieden. De trajecten waar werkzaamheden zijn beoogd sluiten ruimtelijk 
gezien niet aan op de werkzaamheden in andere deelgebieden (zie figuur 1). Daarmee bestaat er geen ruimtelijke  
samenhang.  
 
Samenhang in effecten 
De effectenonderzoeken die in het kader van de planvoorbereiding en vergunningaanvragen zijn uitgevoerd maken 
duidelijk dat de milieueffecten die kunnen optreden zeer lokaal van aard zijn, waardoor er geen samenhangende ef-
fecten met betrekking tot de verschillende dijkversterkingen zijn. Alleen voor de aspecten stikstof (in het relatie tot 
Natura 2000) en natuur (mogelijke invloed op het NNB) is een nadere beschouwing noodzakelijk. Die is hieronder op-
genomen. 
 
Stikstof 
Een mogelijke uitzondering op het lokale karakter van de effecten zijn de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden 
als gevolg van stikstofemissie. Bij de realisatie van de dijkversterkingen zal stikstofemissie ontstaan. Deze emissie kan 
een effect veroorzaken op grotere afstand van de ontwikkeling. Het is van belang om te onderzoeken of hierbij 
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cumulatie van effecten optreedt: leiden alle dijkversterkingen gezamenlijk tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebie-
den? Deze cumulatie wordt echter niet verwacht omdat er alleen emissies optreden in de realisatiefase. In de ge-
bruiksfase zijn er geen bronnen aanwezig die emissies veroorzaken. De verwachting is dat de dijkversterkingen gefa-
seerd uitgevoerd worden, waardoor geen cumulatief effect verwacht wordt. Als het cumulatief effect van stikstofe-
missies uitgesloten kan worden door middel van stikstofberekeningen met Aerius, wordt er geen samenhang in effec-
ten verwacht.  
 
Ondanks dat de realisatiefase met de nieuwe wetgeving (in werking per 1 juli 2021) is vrijgesteld, is de verwachte 
stikstofdepositie als gevolg van de realisatiefase inzichtelijk gemaakt. Tauw heeft hiervoor een stikstofonderzoek 
uitgevoerd (d.d. 6 juli 2021). Hierin is niet alleen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van stikstofdepositie 
binnen de gemeente Etten-Leur, maar naar de effecten van alle zes deelgebieden tezamen. Hierbij zijn ook de 
werkzaamheden in Weimeren meegenomen. De polder Weimeren ligt ten noorden van Prinsenbeek en maakt 
onderdeel uit van Noordrand Midden. De polder wordt ingericht als robuust natuurgebied met moeras en 
waterplassen. Doordat Weimeren in de stikstofberekening is meegenomen wordt inzicht verkregen in de cumulatieve 
stikstofeffecten van alle beoogde dijkversterkingen / werkzaamheden. De stikstofberekening is uitgevoerd met 
AERIUS calculator (versie 2020), waarbij uitgegaan is van het gebruik van Stage IV werktuigen. In het stikstofonderzoek 
is rekening gehouden met eventuele effecten op meer dan 5 kilometer afstand van de wegvakken door te rekenen 
met OPSRoad. 
 
In de realisatiefase wordt een toename van stikstofdepositie verwacht op verschillende Natura 2000-gebieden. Hierbij 
is rekening gehouden met een realisatiefase van één jaar, waarmee de worst-case situatie is geschetst. In deze situatie 
betreft de toename van stikstofdepositie maximaal (alle projecten gezamenlijk, uitvoering in één jaar):  

• 0,07 mol/ha op Natura 2000-gebied Biesbosch; 

• 0,06 mol/ha op Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos; 

• 0,04 mol/ha op Natura 2000-gebied Langstraat; 

• 0,02 mol/ha op zes Natura 2000-gebieden; 

• 0,01 mol/ha op zeventien Natura 2000-gebieden. 
 
In de stikstofberekening is een negatieve (worstcase) benadering gekozen. Hoewel de werkzaamheden in de praktijk 
zullen worden uitgevoerd verspreid over meerdere jaren (Verbetering regionale keringen in 2022 en 2023 en Weime-
ren in de periode 2022-2027) is er in de berekening uitgegaan van een uitvoeringsperiode van 1 jaar. Dit is dus een 
worst case benadering. Daarmee is de hoogste stikstofdepositie maximaal 0,07 mol/ha, waarbij de verwachting is dat 
de werkelijke depositie lager ligt en meer gespreid in de tijd. Dit leidt tot de conclusie dat er geen belangrijke nega-
tieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden worden verwacht.  
 
Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Als gevolg daarvan 
worden bouw- en sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een 
werk vrijgesteld van natuurvergunningsplicht. Ook dijkverbeteringen vallen hieronder.  
 
De effecten op Natura 2000 gebieden leiden derhalve niet tot samenhang in effecten van de deelgebieden. 
 
Natuurnetwerk Brabant (NNB) 
De beoogde werkzaamheden leiden bij enkele deelgebieden tot aantasting van het NNB. Bij deze deelgebieden be-
staat derhalve een verplichting tot compensatie van het NNB. De effecten die optreden op het NNB leiden niet tot 
cumulatie van effecten waardoor samenhang uit te sluiten is. 
 
De compensatieopgaves van de afzonderlijke deelgebieden worden wel in samenhang opgepakt. Naast lokale com-
pensatie voor beschermde soorten is bovenlokaal gekeken naar compensatie voor beschermde gebieden. Deze moge-
lijkheid tot gecombineerde compensatie van het NNB leidt tot een onderling relatie tussen de deelgebieden, die ech-
ter niet het gevolg is van samenhang in effecten.  
 
Samenhang in besluitvorming 
Er worden zeven verschillende projectplannen opgesteld en door GS evenveel goedkeuringsbesluiten genomen. Het 
betreft één projectplan per deelgebied en alleen deelgebied 3 (Breda en Steenbergen) kent twee projectplannen. De 
voorgenomen ontwikkeling bestaat daarmee uit zeven afzonderlijke procedures. Deze procedures staan niet in sa-
menhang met elkaar. De vergunningaanvraag voor het ene deelgebied heeft geen invloed op de aanvraag in een an-
der deelgebied. Daarmee bestaat geen samenhang in de besluitvorming. Overigens heeft het coördineren van de 
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procedures van de vergunningen voor de verschillende gebieden wel voordelen voor een efficiënte en gelijktijdige 
afhandeling van de procedures.   

4 Conclusie en voorstel vervolgstappen 
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit zes verschillende deelgebieden. Voor deelgebied 3 geldt dat de trajecten in 
twee verschillende gemeenten liggen, het is daarom voor de hand liggend om hiervoor ook 2 afzonderlijke procedures 
te volgen. Om de voortgang te waarborgen wordt geadviseerd om zeven verschillende m.e.r.-beoordelingen op te 
stellen: één m.e.r.-beoordeling per deelgebied en voor deelgebied 3 twee afzonderlijke beoordelingen. Dit is mogelijk 
doordat er is geconcludeerd dat er geen directe ruimtelijke samenhang of samenhang in de besluitvorming bestaat 
tussen de verschillende deelgebieden. Daarnaast is er ook geen samenhang in effecten.  
 
In het verleden is er al een m.e.r.-beoordeling is opgesteld (2015) en hierop is vervolgens een aanvulling geschreven 
(2019). Uit deze onderzoeken bleek dat er, met uitzondering van het aspect stikstof, geen belangrijke nadelige milieu-
gevolgen worden verwacht. Inmiddels is op basis van nadere informatie ook duidelijk geworden dat dit ook het geval 
is voor de effecten door stikstof en voor de invloed op het NNB. Ook is geconcludeerd dat er geen zodanige samen-
hang is dat die relevant is in het kader van de verplichtingen aangaande m.e.r.   
 
Er kan derhalve worden geconcludeerd dat er geen redenen zijn om een m.e.r.-procedure te starten en een MER op te 
stellen voor de zes deelgebieden gezamenlijk. Wel moeten ten behoeve van de projectplannen Waterwet van de af-
zonderlijke deelgebieden m.e.r.-beoordelingen worden opgesteld. 
 
Bij het opstellen van deze m.e.r.-beoordelingen kan gebruik worden gemaakt van de informatie uit de voorgaande 
m.e.r.-beoordelingen gebruikt worden. Deze informatie dient (zo nodig) aangevuld of geactualiseerd te worden. Hier-
voor kunnen de onderzoeken worden gebruikt die en behoeve van de projectplannen zijn of worden opgeteld.  
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