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Leeswijzer 

Voorliggend Projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, 
Deelgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat), beschrijft wat het Waterschap Brabantse 
Delta gaat doen ter versterking van de regionale keringen en waarom.  
 
In hoofdstuk 1 is een inleiding opgenomen, waarin de aanleiding van het project, doel van het 
project en de te doorlopen procedure is toegelicht.  
 
In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten beschreven die leidend zijn geweest bij het ontwerpproces.  
 
In hoofdstuk 3 is per dijkvak aangegeven:  

• de initiële opgave; 

• de principe oplossing conform het Voorkeursalternatief; 

• beschrijving van de situatie aan de hand van nader onderzoek (faalmechanismen en 
bijzondere kenmerken); 

• het Ontwerp. 
 
In hoofdstuk 4 is aangegeven welke effecten de voorgenomen maatregelen uit het Ontwerp 
hebben.  
 
In hoofdstuk 5 wordt de beschikbaarheid van de gronden toegelicht.  
 
Informatie over de rechtsbescherming is opgenomen in hoofdstuk 6. 
 
Hoofdstuk 7 betreft een toetsing van de huidige wet- en regelgeving en het beleid welke van 
toepassing zijn op de voorgenomen aanpassing van de dijk.  
 
Hoofdstuk 8 geeft een vooruitblik op de realisatie, zoals planning, materiaal/materieel en 
bereikbaarheid. 
 
In hoofdstuk 9 wordt een vooruitblik gegeven op de exploitatie, zijnde beheer- en 
onderhoudsaspecten evenals monitoring.    
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Het waterschap Brabantse Delta is in 2016 gestart met de verbeteropgave in de gemeenten 
Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen, zoals bekend onder de 
naam project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta. Het project Verbetering Regionale 
Keringen Brabantse Delta richt zich op het verbeteren van de bij de toetsing afgekeurde 
dijkvakken. Doel van dit project is om deze dijken in 2023 weer te laten voldoen aan 
de veiligheidsnormen (T100) die door de Provincie Noord-Brabant, in overleg met het waterschap 
Brabantse Delta, zijn vastgesteld en gehanteerd. Het project richt zich op het Mark-, Dintel- en 
Vlietsysteem, zoals gelegen tussen het Volkerak-Zoommeer en Breda. Het Mark-, Dintel- en 
Vlietsysteem is gelegen in het beheergebied van het waterschap Brabantse Delta. De dijken van 
dit systeem hebben de status ‘regionale waterkering’. 
 
De veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen staan in de Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant (2019, laatstelijk geactualiseerd in 2020). Op basis van die 
normen houdt het waterschap de regionale keringen op orde. Periodiek 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, zoals beschreven in de 
Verordening Water Noord-Brabant (2009, geactualiseerd 2014). Dit betekent dat de keringen een 
waterstand bij een afvoergebeurtenis die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt, moeten 
kunnen keren. Uit de toetsing van 2013 is gebleken dat een deel van de regionale keringen niet 
voldoet aan deze destijds geldende norm. Daarnaast blijkt uit aanvullende toetsing van de 
regionale keringen in 2017 dat een groot deel nog steeds is afgekeurd op de stabiliteit en/of 
hoogtenormen. Gezien de veiligheidsnormen van de huidig geldende Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant niet zijn gewijzigd blijft de conclusie uit eerdere 
toetsingen behouden. Het project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta richt zich dan 
ook op het verbeteren van de bij de toetsing afgekeurde dijkvakken. 
 
Bij deze verbeteropgave zijn de gemeenten Breda, Drimmelen (voorheen bekend als Terheijden), 
Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen betrokken. Het project is opgedeeld in deelgebieden, 
waarvoor zeven deel-projectplannen in het kader van de Waterwet worden opgesteld. Bij deze 
splitsing zijn de gemeentegrenzen aangehouden en is tevens gekeken naar de ruimtelijke aaneen 
geslotenheid van het deelplan. De zes projectplanzones zijn in onderstaande afbeelding 
weergegeven (gebieden A tot en met F).  
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Figuur 1-1 Overzicht (deel)gebieden  

Het gebied zoals in donkergroen weergegeven is gelegen ter hoogte van de Zeedijk, aan de 
zuidzijde van de rivier Mark, in de gemeente Etten-Leur. De gebieden zoals in donkerblauw 
weergegeven zijn alle gelegen in de gemeente Moerdijk, ter hoogte van Steiledijk te Stampersgat 
en tussen Zevenbergen en de rivier Mark.  
 
Het deel zoals gelegen in de gemeente Drimmelen is in drie deelgebieden verdeeld: Het eerste 
deelgebied, Drimmelen – Terheijden (Buitengebied en Molenstraat), zoals in geel weergegeven, 
is gelegen aan de noordzijde van de Mark, vanaf de Rijksweg A16 tot nabij het dorp Terheijden. 
Het tweede deel, Drimmelen – Bastion, Markschans, Markant en Lacunes zoals in roze 
weergegeven, betreft het deel ter hoogte van Terheijden tot de aansluiting met het Markkanaal. 
Het laatste deelgebied, zoals in lichtgroen weergegeven, heeft betrekking op Drimmelen – 
Haven, het havengebied is in deelgebied D gelegen. 
 
De gebieden zoals in rood weergegeven zijn gelegen in de gemeente Breda (deelgebied E) 
evenals in de gemeente Steenbergen. Het deel gesitueerd in Steenbergen is gelegen ter hoogte 
van Doornedijkje te Steenbergen. De overige twee delen zijn beide gelegen in de gemeente 
Breda. Het meest westelijke deel is ten oosten van de Rijksweg A16 en het spoor gelegen aan de 
zuidzijde van de Mark ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het oostelijke deel is 
gelegen tussen het Haagse Beemdenbos en de Mark, ter hoogte van de aansluiting met het 
Markkanaal. 
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1.2 Deelgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat) 

Dit projectplan waterwet heeft betrekking op het deelgebied in de gemeente Drimmelen dat is 
gelegen aan de noordzijde van de Mark, vanaf de Rijksweg A16 tot aan de IJsbaan (nabij de 
Molenstraat) in Terheijden. Het deelgebied is opgesplitst in Terheijden Buitengebied en 
Molenstraat. Zie ook onderstaande afbeelding: 
 

 
Figuur 1-2 Globale ligging - te versterken traject Terheijden deel Buitengebied en deel Molenstraat (Bron: 
AGDOP, d.d. 19 mei 2021) 

Terheijden Buitengebied 
Het te versterken traject Buitengebied is gelegen tussen de A16 en de Laakdijk 1/Hertenkamp. 
Terheijden Buitengebied, zoals weergegeven in onderstaande figuur, bestaat uit 2 dijkvakken. 
Ten westen van Laakdijk 1/Hertenlamp is een gedeelte van de dijk goedgekeurd (gestippeld 
aangegeven). Hier vindt geen dijkversterking plaats. De aldaar aanwezige bomen worden 
behouden. In de rode cirkel staan circa 20 bomen die verwijderd moeten worden vanwege de 
verhoging en versterking van het binnentalud. De dijk betreft een groene dijk waarop geen weg 
ligt en agrarisch in gebruik is. Binnen het te versterken traject zijn 2 dijkvakken aanwezig, B116a 
en B116b. Ter hoogte van Laakdijk 1 ligt binnendijks een woning met tuin met aangrenzend een 
hertenkamp. Om deze locatie te behouden is hier een maatwerk voorzien. De lengte van de dijk 
is circa 1,5 km.  
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Figuur 1-3 Overzicht projectgebied Terheijden Buitengebied 

Terheijden Molenstraat 
Dit betreft een dijkverlegging langs de ijsbaan. De waterkering wordt verlegd door de kleine 
waterkering, zijnde het ‘dijkje’ dat er al ligt, te versterken en op te waarderen conform de 
naastgelegen vakken. Er zijn twee maatwerklocaties. Aan de noordwestzijde ligt de inlaat van het 
gemaal Laakdijk. Hier moet ook de aansluiting op de weg gemaakt worden (‘Maatwerklocatie 1’ 
in onderstaande afbeelding). Aan de zuidoostzijde van het gebied moet de bestaande watergang 
afgesloten worden met een waterkerende constructie (waterkerende damwand) 
(‘Maatwerklocatie 2’ in onderstaande afbeelding). Hierbij moet rekening worden gehouden met 
de inlaat/doorvoer van een warmte-koude systeem van het dorp Terheijden. Hier moet ook de 
aansluiting gemaakt worden met de Markschans. Tot slot moet rekening gehouden worden met 
de Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan de buitenzijde (westzijde) van de te versterken dijk. De 
lengte van het traject bedraagt circa 0,4 km.  
 

Maatwerk 
‘Hertenkamp’ 

Bomen 
aanwezig 
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Figuur 1-4 Overzicht projectgebied Terheijden Molenstraat 

1.3 Doel 

De doelstelling van het project is bij te dragen aan de bescherming van West-Brabant tegen 
overstroming vanuit de regionale rivieren. Dit project richt zich specifiek op de verbetering van 
de niet goedgekeurde regionale keringen langs het Mark- Dintel- en Vlietsysteem. Om de 
bescherming te borgen worden verbeteringen doorgevoerd zodat deze voldoen aan de 
veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen, zoals bij de toetsing 2013 in de Verordening 
destijds opgenomen nu bestendigd in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (2019, 
laatstelijk geactualiseerd in 2020). Daarnaast wordt rekening gehouden met verhoogde 
benedenstroomse waterstand in geval van gesloten stormvloedkering en een klimaattoeslag. 

1.4 Waterstand bepalende factoren 

Bij het bepalen van de verbetering van de regionale keringen is rekening gehouden met de 
hoogte van de waterstand in het Volkerak-Zoommeer in het geval van sluiten van de 
stormvloedkering en met de klimaatverandering. 
 
Volkerak-Zoommeer 
Het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem mondt uit in het Volkerak- Zoommeer. Het Volkerak-
Zoommeer wordt ingezet als waterbergingsgebied ingeval de stormvloedkeringen gesloten 
moeten worden, bijvoorbeeld vanwege een springvloed op zee in combinatie met een zware 
noordwester storm. Het gaat hier om sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering 
waardoor het rivierwater wordt weggeleid naar het zuiderlijk gelegen Volkerak-Zoommeer. In die 
gevallen treedt een stremming op van de waterafvoer van het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem 
naar het Volkerak-Zoommeer, waardoor de waterstand in het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem 
stijgt. De regionale keringen moeten die stijgende waterstand kunnen keren. 
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Klimaatverandering 
Daarnaast wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat, de toegenomen kans op 
piekafvoeren en wordt er een robuustheidstoeslag ingezet. De klimaattoeslag bedraagt voor het 
Mark-, Dintel- en Vlietprojectgebied 0,10 m. De robuustheidstoeslag daar boven op bedraagt 
voor dit deelgebied 0,3 m.  

1.5 Omgeving  

Het Waterschap Brabantse Delta wil zo goed mogelijk rekening houden met de belangen en de 
wensen van eigenaren, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden. Ook is de 
gebiedskennis van deze partijen waardevolle input in het ontwerpproces. Daarom heeft het 
waterschap er nadrukkelijk voor gekozen om belanghebbenden actief te betrekken bij de 
plannen. Tijdens de Verkenningsfase zijn in samenspraak met de omgeving en dijkinspiratieteams 
kansrijke alternatieven opgesteld. Deze alternatieven zijn gewogen en beoordeeld. Op basis 
hiervan is een Voorkeursalternatief voor Terheijden Buitengebied en Molenstraat vastgesteld 
door het bestuur van het waterschap in 2019.  
 
Dit Voorkeursalternatief is in de uitwerkingsfase nader uitgewerkt in een Ontwerp en vormt de 
basis voor het voorliggende projectplan. Ook in de uitwerkingsfase is er over de concepten 
overleg en afstemming geweest met de omgeving. Deze participatie draagt bij aan betere 
oplossingen en betere besluitvorming. Ook beoogt de participatie bij te dragen aan begrip voor 
en acceptatie van de dijkverbetering.  

1.6 Achtergrond projectplan Waterwet 

Het Ontwerp is de basis voor dit projectplan. Het projectplan wordt opgesteld op grond van de 
Waterwet, artikel 5.4, eerste lid. Hierin is benoemd dat de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te 
stellen projectplan dient te geschieden. Op grond van het tweede lid dient het projectplan ten 
minste een beschrijving te bevatten van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd. 
Daarnaast dient het projectplan een beschrijving te bevatten van de te treffen voorzieningen, 
gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het 
werk. Dit projectplan is opgesteld conform het Uniemodel (Unie van Waterschappen, 2020). 
 
In het Ontwerp, zoals in de bijlage bijgevoegd, staat het dijkontwerp met bovenaanzicht en 
dwarsdoorsneden. Tevens zijn tekeningen in de bijlagen opgenomen van de in de Legger op te 
nemen zoneringen, zoals profiel van vrije ruimte, beschermingszones waterkering én van de A- 
en B-watergangen, evenals tekeningen van het ruimtebeslag van de verschillende zones in relatie 
tot de huidige zonering (grondplankaart, zie bijlage 2).   
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2 Dijkverbetering Mark-, Dintel- en Vlietsysteem 

In dit hoofdstuk zijn de generieke kenmerken van het projectgebied beschreven zijnde; de 
belangrijkste gebiedskenmerken, de generieke dijkverbeteringsopgave, de gehanteerde 
uitgangspunten, de fasering van het project, de aanpak van participatie en communicatie en de 
samenhang tussen projectgebied, deelgebied, dijkvak en maatwerklocatie. 

2.1 Gebiedskenmerken 

De dijkverbeteringsopgave voor het Mark-, Dintel- en Vlietssysteem heeft betrekking op de 
keringen zoals gesitueerd langs de regionale rivier de Mark vanaf Stampersgat tot Breda. Qua 
dijkverbeteringsopgave vallen de Dintel en Vliet buiten de scope van dit project. Uitzondering 
hierop is de Steile dijk langs de Dintel die in het projectplan van Moerdijk wordt opgenomen en 
uitzondering hierop is de dijk langs de Westlandse watergang die afwatert via de haven op de 
Vliet en is opgenomen in het projectplan voor Steenbergen.  
 
Bij een regionale rivier is sprake van hoogwater door een afvoergolf. Bij de vaststelling van de 
hoogwatergolf is rekening gehouden met een klimaattoeslag en robuustheidstoeslag. Ook is 
rekening gehouden met extra opstuwing door de inzet van het Volkerak-Zoommeer als 
waterberging. Boven op deze afvoergolf kan het water nog eens extra opgestuwd worden door 
de wind. Tot slot is er sprake van golfoploop op de dijk, relatief grote golven ontstaan door de 
harde wind en de grote strijklengtes. Het aan te houden ontwerppeil is hierdoor circa 1,5 m a 2,0 
m hoger dan het dagelijks waterpeil.  
 
De regionale keringen van de Mark bestaan hier uit dijken met uiterwaarden. Soms betreffen de 
uiterwaarden hoger gelegen gronden waardoor nauwelijks sprake is van een (herkenbare) dijk. 
De uiterwaarden zijn tussen de rivier de Mark en de dijk gesitueerd. Hierdoor staat het water in 
geval van dagelijkse omstandigheden niet direct tegen de dijk aan. Ter hoogte van Terheijden zijn 
woningen en bedrijven langs de dijk gesitueerd.  
 

   
Figuur 2-1 Foto Terheijden buitengebied (aan de linkerzijde is de Mark gelegen) 
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Figuur 2-2 Foto Terheijden Molenstraat, met de Mark in de noordwestelijke hoek gelegen in de verte, links de 
Laakdijk 

 

Figuur 2-3 Foto Terheijden Molenstraat ter hoogte van de ijsbaan, vanaf de Laakdijk bekeken 

2.2 Generieke opgave 

Alle keringen zijn beoordeeld conform de Leidraad ‘Toetsen op Veiligheid Regionale 
Waterkeringen 2015’ (STOWA, 2015). Hierbij is volgens een vaste systematiek getoetst op de 
faalmechanismen Hoogte, Stabiliteit Piping en Heave, Stabiliteit binnentalud, Stabiliteit 
buitentalud, Stabiliteit bekleding, Microstabiliteit en Stabiliteit voorland. Een dijkvak heeft in de 
toetsing het oordeel ‘onvoldoende’ gekregen als deze het oordeel ‘voldoet niet’ heeft gekregen 
op minstens één van de genoemde faalmechanismen. 

2.3 Opgave projectgebied Terheijden 

In het projectgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat), onderverdeeld in vijf subdelen, 
heeft in totaal 2,9 km dijk het oordeel onvoldoende gekregen, met name op de volgende 
faalmechanismen:  
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Tabel 2-1 Overzicht beoordeling faalmechanismen sub-gebieden deelgebied Terheijden (Buitengebied en 
Molenstraat) 

Faalmechanisme Deelgebied 
Buitengebied 

Maatwerklocatie 
Hertenkamp 

Deelgebied 
Molenstraat 

Maatwerklocatie  
Gemaal Laakdijk 

Maatwerklocatie 
Kleine Schans 

Hoogte      
Stabiliteit Piping 
en Heave 

  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stabiliteit 
binnentalud 

  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stabiliteit 
buitentalud 

  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

2.4 Fasering 

Het project Verbetering Regionale Keringen wordt in drie fasen uitgevoerd, zoals hieronder 
benoemd:  

1. Verkenningsfase, waarin de projectopgave wordt geformuleerd en een 
Voorkeursalternatief wordt vastgesteld (2016 – 2020). 

2. Planuitwerkingsfase, waarin het Voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt tot een 
Ontwerp en het Projectplan Waterwet wordt opgesteld. Dit ontwerp projectplan wordt 
ter inzage gelegd en vastgesteld door het waterschap Brabantse Delta en dient 
vervolgens te worden goedgekeurd door de Provincie Noord-Brabant (2020 – 
2021/2022). 

3. Realisatiefase, waarin het definitief- en uitvoeringsontwerp tot in detail worden 
uitgewerkt en de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden voor het verbeteren van de 
waterkeringen (2021/22 – 2024).  

 
De realisatiefase start nadat het Projectplan Waterwet is vastgesteld. Er wordt gestreefd de 
keringen gereed te hebben, conform de waterveiligheidsnormen, eind 2023.  

2.5 Generieke uitgangspunten en Voorkeursalternatief 

In de vastgestelde Voorkeursalternatieven (Arcadis, 2019/2020) is aangegeven op welke wijze de 
dijkverbetering moet plaatsvinden. Daarbij is onderscheid gemaakt in onder andere: 

• Een binnenwaartse versterking, waarbij het binnentalud wordt versterkt en de dijk waar 
nodig wordt opgehoogd. Waar van toepassing wordt de teensloot naar binnen 
verplaatst. 

• Een vierkante versterking, waarbij de as van de dijk grofweg op dezelfde plaats blijft en 
de beide taluds worden versterkt en eventueel de kruin van de dijk wordt opgehoogd. 
Waar van toepassing wordt de teensloot aan de binnen- dan wel buitenkant verplaatst.  

• Een buitenwaartse versterking, waarbij de as van de dijk naar buiten wordt gelegd. Het 
buitentalud wordt versterkt en opgehoogd. Waar van toepassing wordt de teensloot 
naar buiten verplaatst.  

• Een constructieve versterking, waardoor de vereiste stabiliteit en/of hoogte wordt 
bereikt.  

• Een slootverplaatsing ten behoeve van het voorkomen van het faalmechanisme Piping 
en Heave. 

 
Bij het opstellen van de Voorkeursalternatieven is gebruik gemaakt van de volgende generieke 
uitgangspunten, zoals benoemd in de Nota Kansrijke Alternatieven (2018): 

1. Indien mogelijk binnendijks versterken; 
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2. Indien bijzondere waarden zoals bebouwing binnendijks versterken niet mogelijk maken, 
dan vierkant versterken; 

3. Als dat niet mogelijk is, dan buitenwaarts versterken; 
4. Indien de inpassing van een grondlichaam niet mogelijk is, komt een constructieve 

versterking in beeld. Dit betreft maatwerk.  
 
Reden voor deze volgorde is dat met punt 1 en 2 het waterbergend vermogen zoveel mogelijk 
behouden blijft. Voor 1 tot en met 3 geldt dat de kosten lager zullen zijn. Met punt 4 wordt 
beoogd maatwerk geleverd daar waar punt  1 tot en met 3 niet mogelijk zijn.   
 
Generieke uitgangspunten principe profiel 
De dijkdelen (strekkingen), zoals gelegen in deelgebied Buitengebied & Molenstraat moeten 
verbeterd worden. Hier is het volgende principe profiel van het waterschap Brabantse Delta voor 
gehanteerd. 
 

 
Figuur 2-4 Standaard afmetingen verbeterprofiel met onderhouds-/steunberm (Bron: Nota Uitgangspunten 
Technisch Ontwerp 2018) 

 
Figuur 2-5 Standaard zonering dijk (exclusief watergang en beschermingszones) (Bron: Keur waterschap 
Brabantse Delta 2015) 

Dit principeprofiel omvat de volgende uitgangspunten:  

• Een talud niet steiler dan 1:3: 

• Een kruin van minimaal 3 meter breed: 

• Een onderhoudsstrook van minimaal 4 meter breed (ook wel steunberm genoemd): 

• Het profiel van vrije ruimte is voor regionale keringen 0,5 meter boven het in de Legger 
opgenomen leggerprofiel van de waterkering en het maaiveld van beschermingszones A.  

 
Voor het deelgebied Molenstraat wordt de dijk verlegd. De nieuwe dijk dient eveneens aan 
bovenstaande profielen te voldoen, met uitzondering de locaties waar de constructieve variant 
wordt gehanteerd.   
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2.6 Ontwerp 

Het vastgestelde Voorkeursalternatief van 2019/2020 is verder uitgewerkt en gedetailleerd in 
een Ontwerp. Dit projectplan is gebaseerd op het Ontwerp. Het Ontwerp geldt als uitgangspunt 
voor het uitvoeringsontwerp. Rekening wordt gehouden met een zone van 10 meter die 
benodigd is voor de aanlegwerkzaamheden. Deze valt voor een deel veelal samen met de 
onderhoudsstrook. Ten opzichte van het Ontwerp is een afwijking mogelijk indien het minder 
ruimtebeslag betreft. 
 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het Ontwerp van dit projectplan, zijnde deel Terheijden 
(Buitengebied en Molenstraat). Hierin wordt tevens een beschrijving van de opgave op 
dijkvakniveau conform het Ontwerp toegelicht.  

2.7 Participatie en Communicatie 

Tijdens de Verkenningsfase zijn in samenspraak met de omgeving kansrijke alternatieven 
beoordeeld. De dijkinspiratieteams speelden hierbij een belangrijke rol. In deze teams zijn 
inwoners, bedrijven, agrariërs, grondeigenaren, gemeenten en belangenorganisaties zoals ZLTO 
evenals verenigingen zoals de hengelsport- en watersportvereniging vertegenwoordigd. Middels 
deze samenspraak is een Voorkeursalternatief voorgesteld. Over het Voorkeursalternatief (VKA) 
heeft besluitvorming plaatsgevonden door het waterschap. De VKA’s zijn vastgesteld door het 
algemeen bestuur van het waterschap in 2019/2020. 
 
Naast de diverse keren dat gesproken is met de dijkinspiratieteams hebben ook aanvullende 
gesprekken met belanghebbenden plaatsgevonden. Aandachtspunten zijn vastgesteld in de 
klant-eisen specificatie (KES).  
 
In deze tweede fase, de Planuitwerkingsfase, geldt voor de algemene benadering dat  het 
concept Ontwerp in de verschillende deelgebieden is besproken met de eigenaren, gebruikers en 
omwonenden, gemeenten en andere belanghebbenden zoals verenigingen of 
belangenorganisaties zoals Staatsbosbeheer of Brabants Landschap. De gesprekken hebben 
veelal individueel plaatsgevonden. In sommige situaties zijn het meerdere gesprekken geweest. 
Daarnaast hebben meerdere algemene informatie bijeenkomsten plaatsgevonden zodat ook 
overige belanghebbenden en belangstellenden kennis konden nemen van het Ontwerp en 
opmerkingen en aandachtspunten naar voren konden brengen. Hierdoor zijn de 
belanghebbenden tijdig geïnformeerd en zijn tevens reacties ten behoeve van de verdere 
verbetering van het Ontwerp opgehaald en zijn deze zoveel als mogelijk meegenomen. 
 
Tijdens de uitwerking van het Voorkeursalternatief naar het ontwerp voor Terheijden 
buitengebied en Molenstraat is in de periode van april/mei 2021 gesproken met alle 
grondeigenaren, gemeente, ijsbaanverenigingen bewoners. Tevens is een algemene informatie 
bijeenkomst gehouden. In de reacties tijdens het ontwerpproces is onder meer aandacht 
gevraagd voor zo min mogelijk grondgebruik, herstel van drainage, voorkomen/beperken van 
schuine kavelgrenzen, aandacht voor de op/afritten en extra en bredere onderhoudsbermen. Het 
concept ontwerp is aangepast door de op/afritten toegankelijker te maken, onderhoudsbermen 
toe te voegen en onderhoudsstroken toe te voegen en te verbreden,  de ontsluiting van 
landbouwpercelen bij de Laakdijk te wijzigen. Als meekoppelkans is in de verkenningsfase een 
fietspad benoemd. Hiervan is in afstemming met de omgeving en de gemeente van af gezien. Er 
is de wens om dit gebied niet onnodig te gebruiken en er is reeds een fietspad aanwezig aan de 
buitendijkse zijde. Daarnaast is het gebruik van grond uit het natuurontwikkelproject genoemd. 
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Indien dit past wat betreft planning en eigenschappen van de grond zal hieraan invulling worden 
gegeven. Er zijn voor dit trajectdeel geen meekoppelkansen benoemd. 

2.8 Uitwerking Ontwerp 

Het Ontwerp is een nadere uitwerking van het vastgestelde Voorkeursalternatief. In dit 
ontwerpproces zijn onder andere de volgende aanvullende ontwerpstappen doorlopen om tot 
een integraal ontwerp te komen: 
 
Voor het opstellen van het Ontwerp is het ontwerpproces gestart uitgaande van de 
geactualiseerde afmetingen van het Voorkeursalternatief. Ter voorbereiding van het Ontwerp is 
de geometrie van de dijk doormiddel van een digitale terrein meting ingemeten door het 
Veldwerkbureau, gedaan in 2020. Deze gegevens zijn vervolgens gebruikt voor het opstellen van 
het Ontwerp. Daarnaast is aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd om extra informatie van de 
bodemopbouw te verkrijgen. De in het projectgebied aanwezige peilbuismeetreeksen zijn 
geanalyseerd om de schematisatie van de grondwaterstand aan te scherpen. Door onder andere 
deze aanvullende gegevens is de ontwerponzekerheid gereduceerd tot een minimum, waardoor 
het Ontwerp zo optimaal mogelijk is vormgegeven.  
 
Daar waar dijkovergangen zijn, zijn deze in de toekomstige situatie weer terug gebracht met 
hoogstens dezelfde helling als in de huidige situatie. Daar waar inpassing van het grondlichaam 
door constructies, zoals gemalen en andere bebouwing niet mogelijk is, is maatwerk geleverd.  
 
Tevens zijn bij het opstellen van het Ontwerp natuurwaarden, beleid, landschap en 
cultuurhistorie, archeologie, mitigerende en compenserende maatregelen evenals beheer en 
onderhoud betrokken. Deze aspecten worden nader besproken in de hierop volgende 
hoofdstukken.   
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3 Ontwerp van de dijkverbetering Terheijden 
(Buitengebied en Molenstraat)  

Dit hoofdstuk gaat in op deelgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat), zoals gelegen in 
de gemeente Drimmelen. Hiervoor wordt per dijkvak ingegaan op de voorliggende opgave, de 
opbouw van het Ontwerp evenals het benodigde ruimtebeslag.  

3.1 Ligging en begrenzing deelgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat)  

Het te versterken traject, zoals gelegen ten noordwesten van Terheijden, is ingedeeld in twee 
delen:  

• Buitengebied, gelegen tussen de A16 en de locatie ‘Hertenkamp’ en bestaat uit een deel 
van de Markdijk; en 

• Molenstraat, het versterken van een reeds aanwezig dijkje vanaf de locatie 
‘Hertenkamp’ richting Terheijden-Markschans langs de ijsbaan.  

Beide delen zijn gelegen ten noorden en noordoosten van de Mark. De locaties van Terheijden 
Buitengebied en Molenstraat zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.  
 

 
Figuur 3-1 Overzicht traject Terheijden (Buitengebied en Molenstraat). Buitengebied in blauw en groen 
weergegeven, Molenstraat in rood weergegeven. 

Het traject is opgedeeld in twee deelgebieden, Buitengebied (DWK00648en DWK00876, zijde 
dijkvak B116a en B116b) en Molenstraat (bestaande uit een nieuw dijkvak ter vervanging van 
dijkvak B117b, DWK00648). In deelgebieden Buitengebied is één maatwerklocatie aanwezig, 
zijnde maatwerklocatie ‘Hertenkamp’. In deelgebied Molenstraat zijn twee maatwerklocaties 
aanwezig, zijnde maatwerklocatie ‘Gemaal Laakdijk’ en maatwerklocatie ‘Kleine Schans’. 
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven per maatwerklocatie.  
 
Maatwerklocatie ‘Hertenkamp’ 
Ter hoogte van de locatie ‘Hertenkamp’ is een maatwerklocatie geïdentificeerd, verder 
maatwerklocatie Hertenkamp genoemd. Hier is binnendijks, ter hoogte van Laakdijk 1, een 
woning met tuin en een hertenkamp aangrenzend gelegen. Om deze locatie te behouden is hier 
een maatwerk buitendijkse versterking voorzien. 
 
Maatwerklocatie ‘Gemaal Laakdijk’ 
Aan de noordwestzijde van het deelgebied Molenstraat ligt de inlaat van het gemaal. Hier moet 
ook de aansluiting op de weg gemaakt worden en dient rekening te worden gehouden met  de 
inlaat van dit gemaal die, afhankelijk van het ontwerp, mogelijk verlengd dient te worden. De 
weg ligt hier op de dijk en binnendijks liggen woningen direct langs de weg. 
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Maatwerklocatie ‘Kleine Schans’ 
Aan de zuidoostzijde van het gebied moet de bestaande watergang afgesloten worden met een 
waterkerende constructie (waterkerende damwand). Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de inlaat/doorvoer van het reguliere watersysteem en een warmte-koude systeem, 
onderdeel van het duurzame energie systeem dat wordt aangelegd in Terheijden. Hier moet ook 
de aansluiting gemaakt worden met de Markschans. Doordat er vlak achter de nieuwe 
waterkering, parallel een sloot aanwezig is, is het inpassen van een grondlichaam als waterkering 
niet haalbaar. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de deelgebieden op hoofdlijnen. De 
exacte uitwerking van het ontwerp is in bijlage 1 bijgevoegd.  

3.2 Dijkvak Buitengebied  

In het deelgebied Terheijden – Buitengebied is het voorkeursalternatief binnendijks verbeteren 
uitgewerkt,  met een ophoging van de kruin met aan de oostzijde tevens de   bijbehorende 
binnen- en buitentaluds.  
 
Aan de westzijde is ook een ophoging van de kruin en het buitentalud, met aan het binnentalud 
een stabiliteitsberm. In het Voorkeursalternatief was een slootverplaatsing van 4 tot 9 m 
voorzien en een minimale berm aan de binnenzijde. Aan de hand van nader onderzoek blijkt een 
robuustere berm aan de binnenzijde noodzakelijk te zijn om de hogere dijk stabiel te houden bij 
de te verwachten hoge waterstanden.  

 
Figuur 3-2 Principe tekening Terheijden buitengebied - westelijk deel 

Bij de nadere uitwerking van het Ontwerp is ten behoeve van het ontzien van de binnendijks 
gelegen woning en het hertenkamp een buitenwaartse verbetering toegepast. Dit heeft tevens 
voordelen voor het beheer en onderhoud evenals lagere kosten. Daarnaast is bij het verscherpen 
van het Ontwerp rekening gehouden met op- en afritten die voor het beheer en onderhoud van 
de kering relevant zijn.  
 
Buitengebied – Oostelijk deel (B116a) 
De huidige kering is beoordeeld op alle faalmechanismen. Hieronder een overzicht van de 
veiligheidsopgave van Buitengebied:  
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• Faalmechanisme hoogte: De hoogte van de dijk varieert tussen NAP +1,80m en NAP 
+2,30m. De minimale ‘ontwerp’ hoogte van het Ontwerp betreft NAP +3,21m. Dijk dient 
circa 0,9 tot 1,4 m te worden verhoogd. 

• Faalmechanisme Stabiliteit binnenwaarts: Deze scoort deels voldoende  waardoor niet 
overal een extra berm aan de binnenzijde nodig is. Lokaal is een steunberm voorzien om 
de stabiliteit te waarborgen.  

• Faalmechanisme Stabiliteit buitenwaarts: Deze scoort grotendeels voldoende waardoor 
geen extra berm aan de buitenzijde nodig is. Lokaal zorgt een onderhoudspad (op 
maaiveldniveau) aan de buitenzijde voor voldoende stabiliteit.  

• Faalmechanisme Piping en Heave: Deze scoort grotendeels voldoende waardoor geen 
extra verlegging van de teensloot nodig is. Lokaal wordt de teensloot verlegd om 
voldoende kwelweglengte te realiseren.  

• Kunstwerken: Er is in het projectgebied Buitengebied – Oostelijk deel een duiker 
aanwezig (KDU28080). Deze duiker wordt verlengd en afsluitbaar gemaakt. Ter plaatse 
van de opritten richting de achtergelegen percelen wordt een nieuwe dam met duiker 
geplaatst. 

• Faalmechanismen Microstabiliteit, Stabiliteit Bekleding en Stabiliteit Voorland: Deze 
faalmechanismen scoren voldoende waardoor naast de standaard aanleg voorwaarden 
voor keringen en bekleding geen aanvullende maatregelen nodig zijn.  

• Niet waterkerende objecten, bomen: Er staan halverwege het traject circa 20 bomen 
direct in de binnenteen van de dijk. Door de verhoging en de verbreding van de dijk 
komen deze bomen in het nieuwe binnentalud. De grondophoging is circa 2m. Door 
deze ophoging verstikken de bomen. De bomen dienen voorafgaand aan het werk 
gekapt te worden. 

• Niet waterkerende objecten, K&L: Vanuit het ruimtebeslag kruisen er geen categorie 1 
leidingen de dijkversterking. Echter dient er bij de aanleg van een binnenwaartse 
teensloot rekening te worden gehouden met de hoofdpersrioolleiding welke parallel aan 
het tracé is gelegen.  

• Niet waterkerende objecten, bomen: Ook zijn er circa 40 bomen aanwezig, waarvan circa 
20 buiten het formele dijkprofiel zijn gesitueerd en daardoor kunnen worden 
gehandhaafd. De overige bomen dienen te worden verwijderd.  

• Niet waterkerende objecten, overige: Daarnaast zijn er twee tractorovergangen 
aanwezig. 

 
Binnen dit traject zijn drie typen geometrie te onderscheiden, zijnde de sloot aan de buitenteen, 
geen teensloot en een sloot aan de binnenteen op afstand. Hieronder een uitsnede van het 
bovenaanzicht en de dwarsprofielen 19 en 20, zoals tevens in de bijlage van dit projectplan zijn 
gevoegd. 
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Figuur 3-3 Bovenaanzicht – uitsnede - dwarsprofielen 18 tot en met 20 (paars geeft nieuwe ligging sloot 
weer) 

 

 
Figuur 3-4 Principe details versterking middels ophoging (Bron: uitsnede uit Ontwerp). Lokaal is nog variatie 
van de afmeting van de steun- en pipingberm 

De diepte van de teensloot dient minimaal gelijk te blijven aan de huidige teensloot, conform 
onderstaande afmetingen:  

• De huidige evenals de nieuwe teensloot heeft een diepte van NAP -1,57 tot NAP -1,72 m 
aan de binnenzijde en NAP -1,0 m a NAP -1,1 m aan de buitenzijde.  

• De bodembreedte van de huidige en nieuwe teensloot is 1,10 m aan de binnenzijde en 
0,6 m aan de buitenzijde. 
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• De nieuwe teensloot heeft een talud van 1:1,5. 

• Het ruimtebeslag voor de aanleg van de nieuwe teensloot varieert.  
 
Buitengebied – Westelijk deel (B116b) 
De huidige kering is beoordeeld op alle faalmechanismen. Hieronder een overzicht van de 
veiligheidsopgave van Buitengebied:  

• Faalmechanisme hoogte: De hoogte van de dijk varieert tussen NAP +1,60m en NAP 
+2,40m. De minimale ‘ontwerp’ hoogte van het Ontwerp betreft NAP +2,79m. Dijk dient 
circa 0,4 tot 1,2 m te worden verhoogd. 

• Faalmechanisme Stabiliteit binnenwaarts: Deze scoort voldoende deels waardoor deels 
geen extra berm aan de binnenzijde nodig is. Lokaal is een steunberm voorzien om de 
stabiliteit te waarborgen.  

• Faalmechanisme Stabiliteit buitenwaarts: Deze scoort grotendeels voldoende waardoor 
geen extra berm aan de buitenzijde nodig is. Lokaal zorgt een onderhoudspad (op 
maaiveldniveau) aan de buitenzijde voor voldoende stabiliteit.  

• Faalmechanische Piping en Heave: Deze scoort voldoende grotendeels waardoor geen 
extra verlegging van de teensloot nodig is. Lokaal wordt de teensloot verlegd om 
voldoende kwelweglengte te realiseren.  

• Kunstwerken: Er zijn geen kunstwerken aanwezig. Ter plaatse van de opritten richting de 
achtergelegen percelen wordt een nieuwe dam met duiker geplaatst. 

• Faalmechanismen Microstabiliteit, Stabiliteit Bekleding en Stabiliteit Voorland: Deze 
faalmechanismen scoren voldoende waardoor naast de standaard aanleg voorwaarden 
voor keringen en bekleding geen aanvullende maatregelen nodig zijn.  

• Niet waterkerende objecten: Er zijn geen waterkerende objecten zoals bomen of kabels 
en leidingen aanwezig.  

 
Binnen dit traject zijn twee typen geometrie te onderscheiden, zijnde de sloot aan de buitenzijde 
en de sloot aan de binnenzijde. Daarnaast varieert de ligging van de sloot aan de binnenzijde met 
de afstand tot de teen van de dijk. Hieronder een uitsnede van de dwarsprofielen 48 en 49, zoals 
tevens in de bijlage van dit projectplan zijn gevoegd. 
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Figuur 3-5 Bovenaanzicht – uitsnede - dwarsprofielen 47 tot en met 49 (paars geeft (nieuwe) ligging sloot 
weer, licht groen de huidige ligging van de kruin, donkergroen de nieuwe ligging van de kruin) 

 
Figuur 3-6 Principe details binnen- en buitenwaartse versterking (VO) 

De diepte van de teensloot dient minimaal gelijk te blijven aan de huidige teensloot, conform 
onderstaande afmetingen:  

• De huidige teensloten worden aangepast in diepte, hierdoor heeft de nieuwe teensloot 
een diepte van NAP -1,72m aan de binnenzijde en NAP-1,10m aan de buitenzijde. 

• De bodembreedte van de huidige en nieuwe teensloot is minimaal 0,45m. Per 
dwarsprofiel is de breedte van de nieuwe sloot bepaald op basis van de aanwezige 
breedte en de leggerbreedte.  
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• De nieuwe teensloot heeft een talud van 1:1,5. 

• Het ruimtebeslag voor de aanleg van de nieuwe teensloot is circa 6 m.  

3.3 Maatwerklocatie Hertenkamp 

In deelgebied Terheijden Buitengebied is gekozen voor een maatwerk locatie om de woning met 
tuin evenals het bestaande hertenkamp te kunnen behouden. Hier wordt een buitendijkse 
versterking toegepast.  
 

 
Figuur 3-7 Illustratie maatwerkoplossing - buitenwaartse versterking (links)  

De dijkversterking op dit traject bestaat uit: 

• een verhoging van de kruin; 

• kruinbreedte van 3 meter; 

• een nieuw buitentalud van 1:3; 

• een berm van 5 m breed aan de buitenzijde van de kering, door middel van 
teenslootverplaatsing; 

• teensloot binnenzijde blijft behouden. 
 
Een berm van 5 meter is hier aangehouden naar aanleiding van nadere afstemming en het 
voorkomen van spoorvorming door landbouwvoertuigen en overige onderhoudsvoertuigen.  
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Figuur 3-8 Uitsnede maatwerk locatie Hertenkamp - buitenwaartse versterking. Voor volledige tekening zie 
bijlage 1. (In lichtgroen de huidige kruin, in donker groen de nieuwe kruin, in lichtlauw de bestaande sloot, in 
donkerblauw de nieuwe sloot).  

Hieronder een overzicht van de veiligheidsopgave van maatwerklocatie Hertenkamp:  

• Faalmechanisme hoogte: De hoogte van de dijk varieert tussen circa NAP+1,60m en 
NAP+2,40m. De ontwerp hoogte van het Ontwerp betreft NAP+2,92m. Dijk dient circa 
0,5 tot 1,3 m  te worden verhoogd. 

• Faalmechanisme Stabiliteit binnenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
berm aan de binnenzijde nodig is. 

• Faalmechanisme Stabiliteit buitenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
berm aan de buitenzijde nodig is.  

• Faalmechanische Piping en Heave: deze scoort onvoldoende, de teensloot aan de 
buitenzijde wordt verlegd om voldoende kwelweglengte te realiseren. 

• Faalmechanismen Microstabiliteit, Stabiliteit Bekleding en Stabiliteit Voorland: Deze 
faalmechanismen scoren voldoende waardoor naast de standaard aanleg voorwaarden 
voor keringen en bekleding geen aanvullende maatregelen nodig zijn. 

• Kunstwerken: Er zijn in de maatwerklocatie Hertenkamp geen kunstwerken aanwezig 
welke aanpassing behoeven. Ter plaatse van de opritten richting de achtergelegen 
percelen wordt een nieuwe dam met duiker geplaatst.  

• Niet waterkerende objecten: Er zijn geen waterkerende objecten zoals kabels en 
leidingen aanwezig. Er zijn aan de oostkant van dit vak enkele bomen aanwezig, deze 
staan beschreven in paragraaf 3.5. 

 
Zie hieronder het principe details voor het aan te passen buitentalud en teensloot buitenzijde, 
conform dwarsprofielen 51 en 53:  
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Figuur 3-9 Principe details maatwerklocatie Hertenkamp (de twee uitersten varianten m.b.t. teensloot) 

De diepte van de teensloot dient minimaal gelijk te blijven aan de huidige teensloot, conform 
onderstaande afmetingen:  

• De huidige evenals de nieuwe teensloot heeft een diepte van NAP -1,01 m. 

• De bodembreedte van de huidige en nieuwe teensloot is 0,6m. 

• De nieuwe teensloot heeft een talud van 1:1,5. 

• Het ruimtebeslag voor de aanleg van de nieuwe teensloot betreft 4 m. 
 
Het Ontwerp versus voorkeuralternatief en invulling meekoppelkans 
Het Ontwerp is uitgewerkt conform het Voorkeursalternatief (VKA). In het westelijk deel is de 
slootverplaatsing geoptimaliseerd en is er 2 m minder ruimtebeslag aan de binnenzijde. 
Vervolgens is er een deel met aan de binnenzijde een circa 2 a 3 m groter ruimtebeslag. Hiermee 
kon invulling worden gegeven aan de vanuit de omgeving gewenste extra onderhoudsstrook 
langs de sloot. Het extra ruimtebeslag aan de buitenzijde bedraagt hier circa 10 m extra wegens 
taludaanpassing en daardoor verschuiven van de teensloot inclusief onderhoudsstrook aan de 
dijkzijde. Verder is het ruimtebeslag vergelijkbaar met het Voorkeursalternatief waarbij er wel 
extra ruimtebeslag is door realisatie van een onderhoudsstrook aan de buitenzijde.  
Er zijn voor dit trajectdeel geen meekoppelkansen benoemd. 

3.4 Dijkvak Molenstraat 

Bij de opgave voor Terheijden deelgebied Molenstraat wordt de dijk verlegd. De huidige dijk 
loopt vanaf het gemaal Laakdijk in oostelijke richting naar de Molenstraat. In de nieuwe situatie 
loopt de dijk van het gemaal Laakdijk in zuidelijke richting langs de ijsbaan, met aan de westzijde 
de ecologische verbindingszone gelegen. De versterking wordt derhalve aan de oostzijde, middels 
een binnenwaartse versterking van het bestaande dijkje van de ijsbaan aangebracht. De dijk 
bevat een ‘natuurlijke’ slinger en wordt niet kaarsrecht. In het Ontwerp is zo veel mogelijk 
rekening gehouden met de aanwezige bomen, ecologische verbindingszone, het behoud van 
grond voor de ijsbaan evenals cultuurhistorie en landschappelijke inpassing. De compensatie van 
de ecologische verbindingszone is nader toegelicht in paragraaf 4.14. 
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Figuur 3-10 Illustratie binnenwaartse versterking ten opzichte van ecologische verbindingszone - 
Molenstraat (VO). (In groen de nieuwe kruin, in lichtblauw de ecologische verbindingszone). 

Hieronder een overzicht van de veiligheidsopgave van Molenstraat:  

• Faalmechanisme hoogte: De hoogte van de dijk varieert tussen circa NAP+1,31m en 
NAP+1,48m. De ontwerp hoogte van het Ontwerp betreft NAP+2,92m.  

• Faalmechanisme Stabiliteit binnenwaarts: Deze scoort onvoldoende waardoor er een 
kleine extra berm aan de binnenzijde nodig is. 

• Faalmechanisme Stabiliteit buitenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
berm aan de buitenzijde nodig is.  

• Faalmechanische Piping en Heave: Deze scoort voldoende. 

• Faalmechanismen Microstabiliteit, Stabiliteit Bekleding en Stabiliteit Voorland: De 
bekleding tot aan de bomen dient vervangen te worden voor een waterremmende, 
erosiebestendige kleibekleding.  

• Kunstwerken: Er zijn geen kunstwerken aanwezig welke aanpassing behoeven.   

• Niet waterkerende objecten: Aan de buitenzijde van de kering is een tiental bomen 
aanwezig. Doordat de bomen buiten het veiligheidsprofiel van de nieuwe kering staan 
kunnen deze behouden blijven.  

 
Zie in de volgende afbeelding het principe details voor het aan te passen binnentalud.  
 

 
Figuur 3-11 Principedetail versterking dijk van de ijsbaan – deelgebied Molenstraat (VO) 
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De dijkversterking op dit traject bestaat uit: 

• De nieuwe kering wordt tegen het bestaande grondlichaam aan gemaakt; 

• een nieuw binnentalud van 1:3 ten behoeve van de stabiliteit van het binnentalud; 

• een stabiliteitsberm van 4m breed. 
 
Het Ontwerp versus voorkeuralternatief en invulling meekoppelkans 
Het Ontwerp is uitgewerkt conform het Voorkeursalternatief (VKA). Er is minder ruimtebeslag 
aan de buitenzijde door optimalisatie van het Ontwerp waardoor de ecologische verbindingszone 
buitendijks wordt gespaard. Er is 3m minder ruimtebeslag binnendijks door het optimaliseren van 
de steunberm. De maatwerklocaties benoemd in de nota Voorkeursalternatief zijn uitgewerkt. 
Nabij de damwand wordt een deel van de EVZ zone aangetast. Het betreft circa 180m2. In 
compensatie wordt voorzien (zie hoofdstuk 4).  
 
Als meekoppelkans is in de verkenningsfase een fietspad genoemd. Hiervan is in afstemming met 
de omgeving en de gemeente van af gezien. Er is de wens om dit gebied niet onnodig te 
gebruiken en er is reeds een fietspad aanwezig aan de buitendijkse zijde. Daarnaast is het gebruik 
van grond uit het natuurontwikkelingsproject genoemd. Indien dit past wat betreft planning en 
eigenschappen van de grond zal hieraan invulling worden gegeven.  

3.5 Maatwerklocatie Gemaal Laakdijk 

Maatwerklocatie Gemaal Laakdijk heeft betrekking op de locatie in de dijk waar zich het gemaal 
en uitstroomvoorziening bevindt. Hiervoor wordt de bestaande duiker verlengd, welke het 
binnenwater met het buitenwater verbindt. Ter plaatse van het gemaal is een buitenwaartse 
versterking beoogd conform maatwerklocatie Hertenkamp. Maatwerk locatie Hertenkamp en 
maatwerklocatie Gemaal Laakdijk sluiten op elkaar aan. Door de  op maatwerklocatie Gemaal 
Laakdijk eveneens buitendijks te verbeteren hoeft de weg niet verhoogd en verlegd. Hierdoor 
worden effecten op de langs de weg liggende woningen zoveel mogelijk beperkt. 
 
Ten westen van het gemaal is nu een fietspad aanwezig, welke de Laakdijk met Markschans 
verbindt. De verbinding met het fietspad wordt terug gebracht over de dijk heen met twee 
diagonale verbindingen in verband met de hellingshoek en de beperkt beschikbare ruimte.  
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Figuur 3-12 Uitsnede maatwerklocatie Gemaal Laakdijk - buitenwaartse versterking. Voor volledige tekening 
zie bijlage 1. 

De dijkversterking op dit traject bestaat uit: 

• een verhoging van de kruin; 

• een nieuw buitentalud van 1:3; 

• een nieuw binnentalud van 1:3, aansluitend op de hoogte van de weg; 

• een strook vrije ruimte van 1 meter tussen de aansluiting van de teen en de zijkant van 
de weg; 

• verlengen van de bestaande duiker. 
 
Hieronder een overzicht van de veiligheidsopgave van maatwerklocatie Gemaal Laakdijk:  

• Faalmechanisme hoogte: De hoogte van de dijk varieert tussen NAP+1,63m en 
NAP+1,94m. De ontwerp hoogte van het Ontwerp betreft NAP+2,92m. Dijk dient circa 1 
tot 1,3 m te worden verhoogd. 

• Faalmechanisme Stabiliteit binnenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
berm aan de binnenzijde nodig is. 

• Faalmechanisme Stabiliteit buitenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
berm aan de buitenzijde nodig is.  

• Faalmechanische Piping en Heave: De huidige situatie voldoet. 

• Faalmechanismen Microstabiliteit, Stabiliteit Bekleding en Stabiliteit Voorland: Deze 
faalmechanismen scoren voldoende waardoor naast de standaard aanleg voorwaarden 
voor keringen en bekleding geen aanvullende maatregelen nodig zijn. 
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• Kunstwerken: De maatwerklocatie heeft betrekking op het gemaal en bijbehorende 
duiker.   

• Niet waterkerende objecten: Er zijn meerdere grote bomen aanwezig direct ten westen 
van het gemaal Laakdijk. Deze bomen, circa 12 stuks en bijkomend struweel, dienen te 
worden verwijderd om de versterking mogelijk te maken. Daarnaast zijn er meerdere, 
parallel gelegen, kabels en leidingen aanwezig. Tot slot zijn de weg en de aanwezige 
huizen ook NWO’s. Deze liggen buiten het veiligheidsprofiel van de kering.  

 
Zie hieronder het principe detail voor het aan te passen buitentalud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3-13 Principedetail maatwerklocatie Gemaal Laakdijk (VO).  

3.6 Maatwerklocatie Kleine Schans 

Maatwerklocatie Kleine Schans heeft betrekking op de overgang van de dijk vanaf de IJsbaan 
naar Markschans. Hiervoor dient een watergang te worden afgesloten. Deze watergang is echter 
wel relevant voor Terheijden om regulier water aan en afvoer te borgen en in de toekomst het 
koude-warmte systeem van het dorp draaiende te houden. Hiervoor dient de inlaat, dan wel 
doorvoer, van de sloot in stand gehouden te worden. Om dit te realiseren wordt een damwand 
van 16 meter lang geplaatst. De in- en uitlaat wordt door de damwand heen (met afsluiters) 
gerealiseerd.  
 
Achter de nieuwe damwand bevindt zich zowel haaks als parallel een watergang welke water 
vanuit het achteland aan en afvoer. Door het gebruik van een damwand voorzien van een 
doorvoer, in plaats van een grondlichaam, wordt de parallelle watergang niet gedempt en blijft 
de doorvoer van het watersysteem behouden. 
 

Verlengen uitstroomvoorziening 
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Figuur 3-14 Uitsnede maatwerklocatie Kleine Schans - buitenwaartse versterking. Voor volledige tekening zie 
bijlage 1. (In  donker groen de nieuwe kruin) 

Hieronder een overzicht van de veiligheidsopgave van maatwerklocatie Kleine Schans:  

• Faalmechanisme hoogte: er is hier geen dijk aanwezig. De ontwerp hoogte van het 
Ontwerp betreft NAP+2,99m.  

• Faalmechanisme Stabiliteit binnenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
maatregel aan de binnenzijde nodig is. 

• Faalmechanisme Stabiliteit buitenwaarts: Deze scoort voldoende waardoor geen extra 
maatregel aan de buitenzijde nodig is.  

• Faalmechanische Piping en Heave: De situatie met de nieuwe damwand voldoet.  

• Faalmechanismen Microstabiliteit, Stabiliteit Bekleding en Stabiliteit Voorland: Deze 
faalmechanismen scoren voldoende. Naast de standaard aanleg voorwaarden voor 
keringen en bekleding zijn er nog aanvullende maatregelen nodig. De aansluiting van het 
grondlichaam op de damwand wordt in de UO fase nader uitgewerkt om hier de 
erosiebestendigheid te garanderen.  

• Kunstwerken: de damwand is een zelfstandig waterkerend kunstwerk.   

• Niet waterkerende objecten: Er zijn meerdere grote bomen aanwezig direct ten oosten 
van de damwand, ter plaatse van de waterkering en ten westen van de watergang. Deze 
bomen en bijkomend struweel zoals aan de westzijde van de damwand gesitueerd, 
dienen te worden verwijderd omdat deze de waterkerende functie van de gronddijk 
aantasten.  
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4 Effecten en maatregelen 

In dit hoofdstuk worden de gevolgen beschreven van de voorgenomen werkzaamheden en de 
compenserende en mitigerende maatregelen die getroffen zullen worden.  

4.1 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. 
(Cultuurhistorie en landschap, 28 mei 2021) 
 

 
Figuur 4-1 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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Het trajectdeel in het agrarische buitengebied heeft de dijk een oud kronkelig verloop met 
geleidelijk oplopende taluds zodat de dijk “’terloops”” in het landschap ligt.   
 
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.  

4.2 Ecologie 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat planten 
en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. In het kader van de 
beoordeling op de uitvoerbaarheid in relatie tot de actuele natuurwetgeving, zijnde de Wet 
Natuurbescherming (Wnb), zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hierin is onderzocht wat het 
effect van dijkversterking is op beschermde soorten en beschermde gebieden. De uitkomsten 
hiervan worden hieronder nader beschreven. 
 
Beschermde soorten 
Uit het vervolg onderzoek in de vorm van een veldonderzoek welke heeft plaatsgevonden in 
2020/2021 (Nadere onderzoeken Soortenbescherming, 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.  
 

 
 

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 bleek dat de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten niet op 
voorhand kon worden uitgesloten. De aanwezigheid van deze soorten is nader onderzocht 
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 

Tabel 4-1 Overzicht Aanwezigheid beschermde soorten en mogelijke overtreding Wnb op basis van bureauonderzoek 
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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. Vanwege de nabijheid van water bij het traject Molenstraat wordt hier uit voorzorg 
wel voorzien in een bever-werende constructie in de vorm van bever werend gaas toegepast.    
 
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, zie ook paragraaf 4.14. De marterhopen kunnen, in de groene 
zone aan de buitenkant van de dijk , 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 
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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. 
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.  
  
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).  

 
Figuur 4-2 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.  
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Met de nieuwe wetgeving is vrijgesteld, is de realisatiefase vrijgesteld. Omdat er nog geen 
jurisprudentie over de 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 dijkverbeteringswerkzaamheden 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:  

• 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 conservatieve 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.    
 
Beschermde gebieden 
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 ten westen van het 
dijktraject Molenstraat tot het NNB. 
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Figuur 4-3 Het Natuurnetwerk Brabant ten opzichte van de dijktrajecten (bron: provincie Brabant) 

Uitgangspunt bij de voorgenomen ontwikkeling is om het NNB en de ecologische verbindingszone 
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 ecologische verbindingszone. 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.   
 
Conclusie  
Met inachtneming van de compensatiemaatregelen met betrekking tot het NNB worden per 
saldo geen belangrijke nadelige effecten met betrekking tot gebiedsbescherming verwacht.  

4.3 Luchtkwaliteit 

Tijdens de realisatiefase worden machines ingezet die luchtverontreinigende stoffen kunnen 
uitstoten. Het betreft een beperkt en tijdelijk effect op de luchtkwaliteit. Daarnaast dient gebruik 
te worden gemaakt van emissiearm materieel. Hierdoor worden ten aanzien van het aspect 
luchtkwaliteit geen belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.  

4.4 Stofhinder  

Gezien er wordt gewerkt met grond, bestaat de kans op tijdelijke stofhinder. Mocht de grond te 
droog worden en stofvorming plaatsvinden zal de grond worden natgespoten dan wel een 
vernevelaar worden ingezet. Hierdoor wordt gering tot geen stofhinder voor de omgeving 
verwacht.  

4.5 Geluid 

Tijdens de realisatiefase is er mogelijk sprake van een tijdelijke geluidsproductie ten gevolge van 
de werkzaamheden. In de omgeving van het plangebied bevinden zich enkele geluidsgevoelige 
objecten (zoals woningen 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. 
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4.6 Trillingen 

Tijdens de realisatiefase wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel. Afhankelijk van de aanvoer 
van grond middels vrachtwagen of per schip, kunnen ook de vrachtwagens trillingen 
veroorzaken. Dit aspect veroorzaakt met name ter hoogte van de woningen, zoals gelegen ten 
noorden van de Laakdijk, mogelijke hinder. Om deze reden worden hier, in overleg met de 
omliggende belanghebbenden, nul-inspecties en monitoring in de vorm van metingen gedurende 
de realisatiefase uitgevoerd. Zowel in de huidige als toekomstige situatie rijdt er zwaar verkeer 
over de weg langs de dijktrajecten. De beoogde werkzaamheden leiden naar verwachting niet tot 
wezenlijke veranderingen ten aanzien van trilling.  

4.7 Archeologie 

Antea Group heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd (d.d. 4 juni 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 4-4 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 

Molenstraat 

Buitengebied 
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ontwikkeling. Daarom is er een veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt het 
volgende geadviseerd: 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

Figuur 4-5 Advieskaart vervolgonderzoek: Voor het grote rode vlak gelden restricties. Ter plekke van het gele 
vlak is nader onderzoek nodig.  
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4.8 Kabels en leidingen 

Er zijn meerdere kabels en leidingen aanwezig, waaronder één categorie 1 leiding welke parallel 
aan de kering is gelegen. Met de leidingbeheerders vindt afstemming plaats voor de benodigde 
verlegging dan wel verdieping van de leidingen in verband met de te verleggen teensloot. Voor 
maatwerklocatie Gemaal Laakdijk dienen eveneens kabels en leidingen, welke in de directe 
nabijheid van de te verleggen weg zijn gesitueerd, te worden verlegd dan wel veiliggesteld. 
Hierover vindt in een latere fase nadere afstemming plaats met de kabelbeheerders. De leidingen 
worden in overleg met de eigenaren dieper gelegd of afgeschermd als dit nodig blijkt.  

4.9 Niet gesprongen Explosieven 

Uit het Vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) van 2020 is naar voren gekomen dat het 
uitvoeringsgebied verdacht is op het aantreffen van Conventionele Explosieven, zijnde 
geschutmunitie (zie overzichtsafbeelding hieronder). Voor het projectgebied Terheijden 
(Buitengebied en Molenstraat) wordt een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) opgesteld 
alvorens wordt gestart met de Realisatiefase. De PRA heeft als doel te verifiëren of het gebied 
door naoorlogse werkzaamheden nog steeds verdacht is. Daarnaast wordt hierin vastgesteld wat 
de meest geschikte detectietechniek is alvorens met de realisatie van de dijkversterking kan 
worden begonnen.  
 

 
Figuur 4-6 Inventarisatiekaart op basis van luchtfoto, het archief- en literatuuronderzoek (Bron: 
Vooronderzoek Conventionele Explosieven, 2020) 

Uit bovenstaande afbeelding wordt duidelijk dat in het verleden het plangebied Terheijden 
Buitengebied werd gebruikt voor het plaatsen van mitrailleurstellingen. Naast deze stellingen is 
het gebied ook verdacht op geschut munitie, conform onderstaande afbeelding.  
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Figuur 4-7 NGE - Verdachte gebieden binnen het onderzoeksgebied (plangebied rood omcirkeld) (Bron: 
Vooronderzoek Conventionele Explosieven, 2020)  

De adviezen met betrekking tot de Niet Gesprongen Explosieven worden aan de toekomstige 
aannemer voorgelegd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. 

4.10 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.   

4.11 Watersysteem 

Met de voorgenomen ontwikkeling ter hoogte van Terheijden Buitengebied en Molenstraat, 
evenals de maatwerklocaties Hertenkamp, Gemaal Laakdijk en Kleine Schans, treedt door de 
buitendijkse versterking een reductie van de bergingscapaciteit en opstuwing op. De omvang is 
verwaarloosbaar vanwege de relatief hoge ligging van het gebied. Ten behoeve van het afsluiten 
van de watergang tussen de Laakdijk en de Schansdijk is rekening gehouden met de benodigde 
doorvoer ten behoeve van het koude-warmtesysteem van Terheijden en het reguliere 
watersysteem. Belangrijke nadelige effecten op het aspect water kunnen daarmee worden 
uitgesloten. 
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4.12 Waterkering en waterveiligheid  

Bij een regionale rivier zoals de Mark is sprake van hoogwater door een afvoergolf. Bij de 
vaststelling van de hoogwatergolf is rekening gehouden met een klimaattoeslag en 
robuustheidstoeslag. Ook is rekening gehouden met extra opstuwing door de inzet van het 
Volkerak-Zoommeer als waterberging. Boven op deze afvoergolf kan het water nog eens extra 
opgestuwd worden door de wind. Tot slot is er sprake van golfoploop op de dijk, relatief grote 
golven ontstaan door de harde wind en de grote strijklengtes. Het aan te houden ontwerppeil is 
hierdoor circa 1,5 m a 2,0 m hoger dan het dagelijks waterpeil.  

4.13 (Water)bodemkwaliteit 

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 onder andere puin en/of 
bouw- en sloopafval op land. Het perceel Laakdijk 1 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.   

4.14 Mitigerende maatregelen 

Ecologie: Bij het traject Molenstraat worden nestkasten verbonden met dekking en 
foerageergebied. Hiervoor worden marterhopen als ‘stepping stones’ gerealiseerd. De 
marterhopen worden, in de buitendijkse groenzone, aangelegd. De nestkasten worden 
vervolgens in deze takkenrillen verwerkt (één per drie marterhopen). Er worden meerdere 
nestkasten en marterhopen. Dit komt erop neer dat er circa twee nestkasten en circa 6 
marterhopen (afhankelijk van de uiteindelijke ingreep) worden aangebracht.  
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Figuur 6.1. De locatie waar de marterhopen en nestkasten worden gerealiseerd (Bron: Activiteitenplan, d.d.14 
juni 2021) 
 

De marterhopen worden ingericht volgens de richtlijnen van de Beheerwijzer (Westra, Kuipers, 
2018). Per marterhoop kan een nestkast worden geplaatst.  
 
Verder worden de volgende maatregelen in het kader van ecologie getroffen:  

• De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst worden de mitigerende 
maatregelen gerealiseerd, met een gewenningsperiode van drie maanden. Hierna wordt het 
deelgebied eerst ongeschikt gemaakt voordat de werkzaamheden starten;  

• Er wordt drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het 
deelgebied ongeschikt te maken (maaien van vegetatie en verwijderen dekking) onder 
ecologische begeleiding;  

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

• De uitvoering van de werkzaamheden worden ecologisch begeleid.  
 
Monitoring trillingen gedurende realisatiefase: Gedurende de aanlegfase wordt gemonitord op 
trillingen ter hoogte van de bebouwing (nabij gemaal Laakdijk). Waar relevant worden in overleg 
met de omliggende belanghebbenden, nul-inspecties en monitoring in de vorm van metingen 
gedurende de realisatiefase uitgevoerd.  

4.15 Compenserende maatregelen 

Ecologie: Na de realisatie van het voornemen keert de functie van het gebied weer terug naar de 
oorspronkelijke situatie. Potentiële verblijfplaatsen zijn in huidige situatie mogelijk aanwezig in 
de hogere bermbegroeiing en deze kunnen na afloop van de werkzaamheden weer worden 
ingenomen door de kleine marterachtigen. De marterhopen blijven zoveel mogelijk liggen (niet 
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noodzakelijk, wel wenselijk). De marterhopen worden, na goedkeuring van een ecoloog, 
verwijderd op locaties waar deze niet behouden kunnen blijven.  
 
EVZ: Voor de compensatie van de aantasting van de ecologische verbindingszone (EVZ), ten 
westen van de voorgestane damwand, geldt dat er een EVZ aanleg is gepland ten noordwesten 
van de Markschans. Daarnaast ontstaat een compensatie locatie na grondverwerving nabij het 
traject Laakdijk/Buitengebied, aan de noordzijde van de Mark, ter hoogte van het niet 
afgekeurde deel van de dijk. Zie Figuur 1-3, blauwe stippellijn. Een andere mogelijk locatie is het 
buitendijkse gebied tussen Markschans en Bastion. Door maaiveld verlaging kan op deze locaties 
ook waterbergingscapaciteit worden gerealiseerd. 
 
Bomen: Er worden in het buitengebied Terheijden circa 15 bomen gekapt, buitendijks ter hoogte 
van het hertenkampje circa  10 bomen en nabij de damwand circa 25 bomen. Over de herplant 
van bomen vindt afstemming met de gemeente Drimmelen plaats voor een geschikte 
herplantlocatie buiten de regionale kering en beschermingszone, welke goed inpasbaar is in het 
landschap.  
 

 

  



Projectplan Waterwet 
  
Deelgebied Terheijden (Buitengebied & Molenstraat) 
projectnummer 0467414.100 
3 mei 2022 revisie 2.0 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 

 

Blad 41 van 51 

 
 
 
 

5 Beschikbaarheid gronden 

Algemeen 
Zoals in hoofdstuk 2.6 ‘Participatie en Communicatie’ is beschreven zijn tijdens de 
Verkenningsfase in samenspraak met de omgeving kansrijke alternatieven beoordeeld. De 
dijkinspiratieteams speelden hierbij een belangrijke rol. In deze teams zijn inwoners, bedrijven, 
agrariërs, grondeigenaren, gemeenten en belangenorganisaties zoals ZLTO en (indien 
belanghebbend) verenigingen vertegenwoordigd. Mede op basis hiervan is een 
Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld in 2019/20.  
 
In de tweede fase, de Planuitwerkingsfase, is het concept Ontwerp besproken met de eigenaren, 
gebruikers en omwonenden, gemeente Drimmelen en andere belanghebbenden zoals 
verenigingen en belangenorganisaties. Hierdoor zijn de belanghebbenden geïnformeerd en zijn 
tevens reacties ten behoeve van de verdere verbetering van het Ontwerp indien mogelijk, 
meegenomen.  
 
Particulieren 
In deelgebied Terheijden (Buitengebied) zijn de regionale keringen grotendeels in bezit bij 
particulieren. Ter hoogte van de binnenwaartse versterkingen, waarvoor tevens de sloot wordt 
verlegd, gaat een deel van de landbouwgrond verloren. Afstemming met betrekking tot 
schadevergoeding wordt opgestart in de fase van het ontwerp projectplanwaterwet. De laatste 
afstemming met betrekking tot de schadevergoedingen vindt plaats voordat met de realisatie 
wordt gestart. 
 
Ecologie en  bomen 
Het merendeel van de bomen kunnen behouden blijven. Voor de te kappen bomen vindt 
afstemming met de gemeente Drimmelen plaats voor een eventuele herplantlocatie buiten de 
regionale kering en beschermingszone, welke goed inpasbaar is in het landschap. In deelgebied 
Molenstraat net als in de ecologische verbindingszone, ter hoogte van de ecologische 
verbindingszone, kunnen de bomen behouden blijven. Wel dienen ter hoogte van de te plaatsen 
damwand enkele bomen, dan wel struweel, verwijderd te worden. De ecologische compensatie is 
voorzien op grond van het waterschap.  
 
Afstemming wegen en ontsluitingen  
Ter hoogte van deelgebied buitengebied blijven de tractorovergangen behouden (in verhoogde 
vorm). Wel dient te zijner tijd nadere afstemming plaats te vinden over o.a. de exacte inrichting 
van de weg, de tijdelijke verkeersafzetting en wegomleidingen om de bereikbaarheid van 
omwonenden evenals landbouwpercelen te kunnen borgen. 
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6 Rechtsbescherming 

Door middel van dit projectplan worden formeel alleen de waterstaatskundige ingrepen mogelijk 
gemaakt. Het waterschap stelt namelijk enkel deze waterstaatskundige ingrepen vast. Er kan bij 
Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant ook alleen over deze 
waterstaatskundige ingrepen zienswijzen in gebracht worden en vervolgens beroep worden 
ingesteld. Het projectplan wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van het waterschap 
Brabantse Delta. Omdat de coördinatieregeling, conform artikel 5.5 van de Waterwet, van 
toepassing is verklaard, geven Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant hun 
goedkeuring op het projectplan Waterwet. 
 
Het ontwerp van het projectplan Waterwet heeft, tezamen met de overige 
ontwerpbeschikkingen zoals nader toegelicht in paragraaf 6.2 en 6.3, gedurende zes weken ter 
inzage gelegen van 30 september tot en met 10 november 2021. Gedurende deze periode zijn 
negen zienswijzen ingediend op dit projectplan. Twee van de zienswijzen hebben tevens 
betrekking op de ontheffing Wet natuurbescherming.  De zienswijzen en de reactie daarop zijn 
opgenomen in de zienswijzenota waarbij is aangegeven op welke punten het ontwerp is 
aangepast. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in de vergadering van 2 maart 2022 
het projectplan, vanwege de inbreng van een inspreker, in eerste instantie aangehouden. Naar 
aanleiding van de inspraak is er een bijeenkomst gehouden en zijn er extra gesprekken gevoerd 
met enkele stakeholders. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerp. Na goedkeuring 
van het algemeen bestuur van het waterschap, behoeft het projectplan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten. Tegen de vaststelling en de goedkeuring staat vervolgens beroep open bij 
de Raad van State. 
 
Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke 
beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Er wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na goedkeuring in werking. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen 
in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het 
indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige 
voorziening” worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.  

6.1 Financiële compensatiemogelijkheden 

Gesprekken en onderhandelingen met rechthebbenden worden gestart zodra voldoende 
concrete informatie over de plannen en de uitvoering beschikbaar is. Gestreefd wordt om te 
komen tot minnelijke overeenstemmingen. Ingestoken wordt op het maken van afspraken met 
rechthebbenden over (tijdelijk) gebruik van de benodigde ruimte. Aankoop van gronden zal 
slechts aan de orde zijn wanneer de ingreep op het eigendomsrecht van de grondeigenaar dit 
vereist óf wanneer het waterschap met het verkrijgen van de gronden de aanleg, onderhoud en 
instandhouding van een ondersteunend kunstwerk veilig wil stellen. 
 
Schade die het gevolg is van deze werkzaamheden wordt vergoed. De Keur vormt de juridische 
basis voor het kunnen afdwingen van medewerking. Het uitgangspunt in de meeste gevallen is 
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dat regionale keringen niet in eigendom worden verworven. Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden worden afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren over het tijdelijk 
gebruik van de gronden om het werk te kunnen maken. Hiermee is in de grondplankaart rekening 
gehouden. Onderdeel van deze afspraken kan een schadevergoeding zijn wanneer een 
rechthebbende als gevolg van de werkzaamheden en het daaraan ten grondslag liggende 
projectplan schade lijdt. Omdat het gaat om tijdelijke ingebruikname van de gronden zal er in 
principe een inkomensschade worden toegekend. De voorwaarden van de tijdelijke 
ingebruikname worden vastgelegd in een aanbiedingsbrief en de daarbij behorende 
overeenkomst voor tijdelijk gebruik van de grond. 
 
Belanghebbenden waarvan geen grond behoeft te worden verworven kunnen ook schade lijden 
als gevolg van de dijkversterking. De uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de 
dijkverbetering kan nadelen veroorzaken voor derden. Hierbij kan gedacht worden aan 
waardevermindering van gronden en opstallen en inkomensschade. Voor het in behandeling 
nemen en afhandelen van planschade- of nadeelcompensatieclaims is de Verordening 
schadevergoeding waterschap Brabantse Delta van toepassing: Verordening schadevergoeding 
waterschap Brabantse Delta (overheid.nl) De claims worden op een eenduidige wijze beoordeeld 
door een onafhankelijke schadecommissie en worden zoveel mogelijk naar dezelfde maatstaven 
beoordeeld. 

6.2 Overzicht vergunningen en meldingen 

Middels een vergunningenscan is onderzocht welke vergunningen benodigd zijn. Hieronder zijn 
de voornaamste benodigde vergunningen en meldingen beschreven die betrokken worden in de 
coördinatie door de provincie Noord-Brabant. Dat wil zeggen dat het bevoegd gezag zelf bevoegd 
blijft maar dat de procedures worden gestroomlijnd en zienswijzen voor alle vergunningen bij de 
provincie worden ingediend. Overige vergunningen zijn sterk uitvoeringsgericht en worden 
verzorgd door de aannemer in de uitvoeringsfase. 
 
Hieronder een korte omschrijving van de hoofdprocedures:  
 
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 Gedeputeerde Staten. 
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.” Doordat de activiteit is 
genoemd in de D-lijst volstaat de m.e.r.-beoordeling. Deze is inmiddels opgesteld en ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden, goedgekeurd is verleend.  
 
Ontheffing Wet Natuurbescherming 
Voor deelgebied Molenstraat is een ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming 
(en aangevraagd) voor onder de marterachtigen. Compenserende en mitigerende maatregelen 
staan benoemd in paragrafen 4.15 en 4.16. Benodigde activiteiten zijn vastgelegd in een 
activiteitenplan.  
 
Omgevingsvergunning Bomen kappen 
Ter hoogte van de Marksschans worden bomen binnen de bebouwde kom gekapt. Hiervoor is 
een omgevingsvergunning bomen kappen aangevraagd. Daarnaast worden enkele bomen buiten 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waterschap%20Brabantse%20Delta/279762.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waterschap%20Brabantse%20Delta/279762.html
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de bebouwde kom gekapt. Deze vallen onder de Wet Natuurbescherming – vellen 
Houtopstanden. Deze blijven echter onder de het minimum aantal en oppervlakte. In overleg met 
de gemeente worden deze bomen meegenomen in de omgevingsvergunningaanvraag Bomen 
Kappen.  
 
Omgevingsvergunning – Overig bouwwerk bouwen & handelen in strijd met ruimtelijke regels 
Aan de zuidoostzijde van deelgebied Terheijden Molenstraat moet de bestaande watergang 
afgesloten worden met een waterkerende constructie (waterkerende damwand). Hiervoor is een 
omgevingsvergunning ‘overig bouwwerk bouwen’ benodigd. Daarnaast is voor de inpassing van 
de damwand in het bestemmingsplan de kruimelregeling zoals opgenomen in het Besluit 
Omgevingsrecht, artikel 4, bijlage II, voor het handelen in strijd met ruimtelijke regels. Hiervoor 
wordt een omgevingsvergunning Handelen in strijd met ruimtelijke regels aangevraagd.  
 
Uitvoeringspecifieke vergunningen 
Voor de uitvoering van het project zijn uitvoeringspecifieke vergunningen benodigd, bijvoorbeeld 
voor tijdelijke verkeersmaatregelen of tijdelijke in- en uitritten op wettelijke basis van 
wegverkeerswet, de KLIC-melding op basis van het WION en Melding Besluit Bodemkwaliteit 
voortvloeiend uit de wet Bodembescherming. Deze vergunningen worden aangevraagd door de 
aannemer in de fase van uitvoering en vallen buiten de coördinatieregeling.  

6.3 Planologische inpassing  

Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, zoals vastgesteld op 23 
december 2015 door de gemeente Drimmelen, gevolgd door een veegplan in 2020. Hierin gelden 
de enkelbestemmingen, Agrarisch - 1, Agrarisch met waarden – Landschap, Verkeer. Daarnaast 
zijn hier voor het projectgebied meerdere dubbelbestemmingen opgenomen. De dijk valt binnen 
de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering (groene arcering  in onderstaande figuur) dan 
wel binnen de dubbelbestemming regionaal waterbergingsgebied (bij de IJsbaan).  
 

 
Figuur 6-1 Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied', gemeente Drimmelen – met daarin in rood en een 
ribbel de keringen weergegeven.  

De dijkverbetering is mogelijk binnen de geldende bestemmingen van bovengenoemd 
bestemmingsplan. 
 
De voorgestane damwand is gelegen in het bestemmingsplan ‘Kern Terheijden’, zoals vastgesteld 
op 23 april 2015. Hierin geldt de enkelbestemming Water. Binnen deze bestemming wordt de 
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waterberging en waterhuishouding geborgd. Binnen het bestemmingsplan is de 
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 opgenomen. Daarnaast zijn de gebiedsaanduidingen 
Milieuzone – behoud en herstel watersystemen en Milieuzone – vrijwaringszone molenbiotoop 
opgenomen. De damwand past niet binnen deze gebiedsaanduiding. Voor de inpassing van de 
damwand in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de kruimelregeling zoals 
opgenomen in het Besluit Omgevingsrecht, artikel 4, bijlage II, voor het handelen in strijd met 
ruimtelijke regels.  
 
 
 

 
Figuur 6-2 Uitsnede bestemmingsplan 'Kern Terheijden', gemeente Drimmelen (in blauw de watergang 
weergegeven) 

6.4 Legger  

Ingevolge van artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de 
vaststelling van waterstaatswerken in een Legger. Hierin wordt omschreven waaraan de ligging, 
vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.  
 
Na uitvoering meet het waterschap alle gerealiseerde waterstaatswerken in en legt deze vast op 
tekeningen. Vervolgens legt het waterschap de maten of de functionele eisen in de Legger vast. 
Hiervoor neemt het waterschap een apart besluit: het Leggerbesluit.  
 
De ligging van de regionale keringen en de bijbehorende beschermingszones behoeven wijziging 
op de Legger. Waar van toepassing moeten ook de watergangaanpassingen en kunstwerken met 
bijbehorende constructie, gewijzigd worden in de Legger.  
 
In de gezamenlijke beleidsregel ‘Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater’ 
van de Brabantse waterschappen, welke voortvloeien uit de Keur, zijn de restricties voor 
oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen beschreven wanneer deze nog niet geregistreerd 
zijn in de Legger. Deze zijn van kracht wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar nog niet 
in de Legger zijn aangegeven. De Legger wordt regelmatig geactualiseerd.  
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7 Verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over dit project in het licht van vigerende 
wetgeving en beleid. 

7.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. De toepassing van de 
Waterwet is gericht op: 

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met  

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 Waterwet). 
 
De dijkverbeteringsmaatregelen zoals beschreven in dit projectplan dragen bij aan het 
voorkomen van overstromingen en wateroverlast. 

7.2 Verantwoording op basis van beleid 

Naast de Waterwet passen de uit te voeren werkzaamheden binnen het beleid van: 

• het Nationaal Waterplan 2016 - 2021, Rijksoverheid;  

• het Provinciaal Milieu-en Waterplan 2016 - 2021, provincie Noord-Brabant; 

• Interim omgevingsverordening, provincie Noord-Brabant (2019, laatstelijk 
geactualiseerd in 2020); 

• de Brabant Keur 2015, waterschap Brabantse Delta; 

• Water Beheerplan 2016 – 2021, waterschap Brabantse Delta. 
 
Nationaal Waterplan 2016-2021 
Het Nationaal Waterplan vormt het kader voor het provinciaal waterplan. Op grond van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan bij het vaststellen van een provinciaal waterplan 
niet zo maar worden afgeweken van het Nationaal Waterplan. Hierdoor kan gesteld worden dat 
de beschreven maatregelen passen binnen het Nationaal Waterplan.  
 
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 
In het Provinciale Milieu- en Waterplan (PMWP) staat beschreven hoe de provincie Noord-
Brabant toe werkt naar een veilig en gezond milieu. De doelen van het PMWP zijn:  

• voldoende water voor mens, plant en dier; 

• schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 

• bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 

• verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
De beschreven maatregelen in voorliggend projectplan dragen bij aan de bescherming van 
Brabant tegen overstromingen en wateroverlast.  
 
Interim omgevingsverordening, provincie Noord-Brabant (2019, laatstelijk geactualiseerd in 
2020) 
De provincie heeft middels een Interim omgevingsverordening de bestaande regels uit de 
verschillende verordeningen samengevoegd, zoals:  

• Provinciale milieuverordening;  
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• Verordening natuurbescherming; 

• Verordening Ontgrondingen; 

• Verordening ruimte; 

• Verordening water; en  

• Verordening wegen. 
In de afstemming van het Ontwerp is hier rekening mee gehouden en wordt aan deze Interim 
omgevingsverordening voldaan.  
 
Keur waterschap Brabantse Delta 2015 
De Keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van 
waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. De Brabantse waterschappen 
hebben een gezamenlijke Keur. In het Ontwerp is rekening gehouden met de beleidsregels 
voortvloeiend uit de Keur.  
 
Beleidsregels Brabantse waterschappen 
Bij de Keur zijn bijbehorende beleidsregels geformuleerd welke het waterschap hanteert bij de 
bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. De Brabantse 
waterschappen hebben gezamenlijke beleidsregels opgesteld (herziening 2018 geconsolideerd). 
In het Ontwerp is rekening gehouden met de beleidsregels welke voortvloeien uit de Keur, met 
name beleidsregels ‘Algemene toetsingscriteria waterkeringen’ en ‘Beleidsregels voor 
waterkering, waterkwantiteit en grondwater’. In deze beleidsregels zijn meerdere 
toetsingscriteria opgenomen, waaronder waterkeringen en bijbehorende zoneringen, profiel van 
vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen, aanpassen maaiveld, dempen en graven 
oppervlaktewaterlichamen, wegen, bomen, kabels en leidingen in waterkeringen en dergelijke 
aspecten.  

 
Waterbeheerplan waterschap Brabantse Delta 
Het Deltaprogramma 2016-2021 is opgesteld waarbij rekening is gehouden met de toekomst met 
betrekking tot klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik 
en het tegengaan van verdroging. Hierin zijn onder andere ontwikkelingen in het kader van 
waterveiligheid en de versterking van de dijken langs de Rijkswatereten en de regionale rivieren 
opgenomen.  De behoefte aan waterveiligheid is sterk toegenomen ten opzichte van het midden 
van vorige eeuw. Zodoende is in het kader van het Deltaprogramma voor de primaire keringen 
nieuwe normen afgeleid om de waterveiligheid te accentueren. Vanuit de waterberging 
Volkerak-Zoommeer zoekt het waterschap naar mogelijkheden om de effecten op te vangen in 
het regionaal watersysteem.  
 
De opgave voor de verbetering van de regionale keringen is groot. Het waterschap wil deze 
opgave zo snel mogelijk realiseren, mede omdat het Volkerak-Zoommeer vanaf 2016 ingezet 
moet kunnen worden als waterberging voor de grote rivieren. De provincie heeft ingestemd met 
de planning, waarbij de verbeteringswerken uiterlijk in 2023 zullen zijn afgerond. Voor de 
tussenliggende periode 2016-2023 zullen het Rijk en het waterschap de effecten in beeld 
brengen van de mogelijke inzet van waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Dit is noodzakelijk 
voor een goede risico-inschatting en beheersing van deze risico’s. 
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8 Vooruitblik realisatie  

8.1 Planning 

Het waterschap is voornemens de geplande werkzaamheden van dit deeltraject tezamen met de 
trajecten in deelgebieden 1 (Etten-Leur) en 3 (Breda en Steenbergen) aan te besteden in 2021-
2022. Gunning is gepland in het voorjaar 2022. Vervolgens vindt de voorbereiding en engineering 
plaats, zijnde de uitwerking van het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp. De start van 
de uitvoering is gepland medio 2022. Mede omdat er een relatie ligt met de afwaardering van de 
huidige dijk langs de Molenstraat en de daar geplande maatregelen voor het duurzame energie 
project van de gemeente Drimmelen is de planning erop gericht om dit traject zo spoedig 
mogelijk op te pakken en af te ronden. 

8.2 Materiaal/materieel beschrijving 

Duurzaam gebruik grond 
Voor de berm wordt, voor zover mogelijk wat betreft fysieke eigenschappen en onderlinge 
afstemming van projectplanning, gebiedseigengrond toegepast, bestaande uit klei, welke 
mogelijk uit het project Noordrand Midden wordt gehaald. Eventueel aanwezig gebiedseigen 
veen wordt niet gebruikt ten behoeve van de dijkversterking. De ophoging van de kruin en 
buitenzijde gebeurt door gebruik van categorie 2 klei. Categorie 2 klei is groeizamer voor ecologie 
en voldoet aan de eisen.  
 
Materieel realisatiefase 
Een aandachtspunt is het gebruik van materieel in de realisatiefase vanwege de emissie van 
stikstof. In de AERIUS-berekeningen die voor dit project zijn uitgevoerd is uitgegaan van 
emissiearm materieel (Stage IV). 

8.3 Bereikbaarheid 

Ten tijde van de werkzaamheden wordt de weg, mogelijk tijdelijk dan wel deels, gestremd. Dit 
geldt voor maatwerklocatie Hertenkamp en maatwerklocatie Gemaal Laakdijk. Hierdoor vindt 
een stremming van het verkeer plaats. Hierover vindt tijdig afstemming met de omwonenden, 
agrariërs en aanliggende eigenaren plaats evenals met de gemeente voor de te nemen 
maatregelen en de te implementeren omleidingen.  
 
Er worden geen effecten op de scheepvaart verwacht. Dit gezien de werkzaamheden 
plaatsvinden op de dijk uitlopend op de uiterwaarden.  

8.4 Afwijkingsmogelijkheden 

Tijdens de uitvoering kunnen afwijkingen ontstaan. Bij het uitwerken van het Ontwerp en 
uitvoeringsontwerp kunnen afwijkingen als acceptabel worden beschouwd wanneer deze een 
minder groot ruimtebeslag tot gevolg hebben. Het Ontwerp wordt beschouwd als maximaal 
ruimtebeslag. Daarnaast kunnen afwijkingen als acceptabel worden beschouwd wanneer deze 
ten behoeve van zettingen zijn meegenomen. 
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9 Vooruitblik exploitatie  

9.1 Beheer en onderhoud 

De eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, tenzij er separate afspraken in 
een beheer overeenkomst tussen eigenaar en waterschap zijn vastgelegd.  
 
Ten behoeve van het onderhoud zijn in het Ontwerp de volgende onderhoudseisen gehanteerd:  

• Taluds niet steiler dan 1:3 om het onderhoud goed en veilig te kunnen uitvoeren.  

• Onderhoudsbermen zijn ten minste 4,00 m breed. 

• Bij openbare wegen evenals nattere taluddelen dienen er voorzieningen, maatregelen 
getroffen te worden ter voorkoming van schade aan de grasmat van de keringen door 
o.a. insporing door passerende voertuigen.  

• Voor het gebruik van graszaad om de grasmat van de dijk aan de binnenzijde/kruin in te 
zaaien mag categorie Natuurdijk II gehanteerd te worden. 

9.2 Monitoring 

In de beheer- en onderhoudsfase, nadat de realisatiefase is voltooid wordt grotendeels geen 
aanvullende monitoring voorzien. De dijkverbetering betreft voornamelijk een verbreding van de 
regionale keringen. Hierdoor vindt wordt geen noodzaak verwacht voor aanvullende monitoring 
plaats ten opzichte van de reeds aanwezige monitoring van de waterstanden in het Mark-, Dintel- 
en Vlietsysteem. Ter plaatse van de damwand (maatwerklocatie Kleine Schans) wordt in het 
uitvoeringsontwerp bepaald of monitoring wenselijk is.  
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Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 

'Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Mark, Dintel en Vliet – Deelgebied 
Drimmelen: Molenstraat en Buitengebied’, projectnummer 0467414.100, definitief, d.d. 30 juli 
2021.  
 
‘Activiteitenplan: Terheijden – Molenstraat & Buitengebied – Ontheffingsaanvraag 
soortenbescherming Wet natuurbescherming ‘Wezel’’, projectnummer 0459172.100, d.d. 14 juni 
2021.  
 
‘Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen – verbeteren 
waterkeringen WBD, gemeente Drimmelen’,  projectnummer 459172, revisie 01, d.d. 4 juni 2021.  
 
‘Cultuurhistorie en landschap – Verbeteren Regionale Keringen Mark, Dintel, Vliet’, 
projectnummer 0459172.100, concept revisie 04, d.d. 28 mei 2021.  
 
‘Leidraad toetsen op veiligheid regionale keringen’, kenmerk STOWA 2015-15, d.d. 2015.  
 
‘Milieuhygiënisch bodem- en asbestonderzoek, Verbetering regionale keringen, deelgebied Mark-
Dintel-Vliet’, projectnummer 0459172.100, definitief revisie 01, d.d. 5 november 2020.  
 
‘Nota beoordeling kansrijke alternatieven – Gemeente Drimmelen – Verbetering Regionale 
Keringen’, projectnummer 800380, referentienummer 083909561, versie G, d.d. 30 oktober 
2019.  
 
‘Nota kansrijke alternatieven – Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta’, projectnummer 
800380, referentienummer 083678589, versie D, d.d. 24 oktober 2018.  
 
‘Nota voorkeursalternatief Gemeente Drimmelen – Verbetering Regionale Keringen’, 
projectnummer 800380, referentienummer 084014179, versie B, d.d. 30 oktober 2019. 
 
‘Nota uitgangspunten technisch ontwerp (VO) – Verbetering Regionale Keringen, deelgebieden 
oost en west’, projectnummer C03011.000755.0100, kenmerk 079676829, versie B, d.d. 17 mei 
2018.  
 
‘Rapportage geotechnisch bodemonderzoek – Verbetering Regionale Keringen MDV te Noord-
Brabant’, referentienummer VWB904176/20/ALG/1380, definitieve versie, d.d. 31 maart 2021.  
 
‘Stikstofdepositieonderzoek Regionale Keringen Brabantse delta zonder ‘afkapgrenswaarde’ voor 
verkeer’, kenmerk N001-1274264THF-V04-ssc-NL, d.d. 6 juli 2021.  
 
‘WSBD regionale keringen, Ingrepen in bestaande dijkverbindingen, Nadere onderzoeken 
Soortenbescherming’, projectnummer 459172.100, definitief revisie 04, d.d. 18 juni 2021.  
 
‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Regionale Keringen Gemeenten Breda, Moerdijk, 
Etten-Leur en Drimmelen’, kenmerk 20P159, versie 1.0, d.d. 10 november 2020.  
 
‘Nota Voorkeursalternatief Gemeente Drimmelen, Versterking Regionale Keringen’, 
projectnummer 800380, d.d. 25 oktober 2019.  
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Bijlage 4 Begrippenlijst  

Beschermingszone: Aan een waterstaatswerk grenzende zone zoals vastgesteld in de Legger als 
respectievelijk A- of B-water overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet.  
 
Faalmechanisme Hoogte (HT): Dit faalmechanisme heeft betrekking op het kunnen keren van de 
maatgevende hoogwaterstanden. Hiervoor dient een dijk een minimum kruinhoogte te hebben. 
Deze hoogte dient voldoende te zijn om te voorkomen dat het water over de dijk loopt 
(overloop) of dat er te veel water over de dijk slaat (golfoverslag). 
 
Faalmechanisme Piping en Heave (STPH): Dit faalmechanisme is het verschijnsel dat er water 
onder de dijk doorstroomt, ook wel kwel genoemd, dat gronddeeltjes uit de onderliggende 
grondlagen meeneemt en daarmee de dijk verzwakt. Deze verzwakking vindt plaatst doordat dat 
onder een waterkering (op ten duur) een holle pijpvormige ruimte ontstaat door het 
erosieproces.  
 
Faalmechanisme Microstabiliteit (STMI): Dit faalmechanisme is het verschijnsel waarbij de 
waterdruk vanuit de binnenkant van de dijk drukt en de bekleding van de dijk af wordt geduwd. 
Hierdoor kan water uit de dijk treden en de dijk sneller eroderen.  
 
Faalmechanisme Stabiliteit Bekleding (STBK): Dit faalmechanisme is het verschijnsel waarbij de 
bekleding, zijnde o.a. gras, struweel, wegen, e.d., van de dijk in slechte(re) staat verkeerd en 
erosie van de dijk veroorzaakt.  
 
Faalmechanisme Stabiliteit Binnentalud (STBI): Dit faalmechanisme heeft betrekking op de 
stabiliteit van een kade welke wordt bepaald door enerzijds de belasting op de kade en 
anderzijds de sterkte en de weerstand tegen afschuiven, aan de kant van het land of het 
binnenwater. 
 
Faalmechanisme Stabiliteit Buitentalud (STBU): Dit faalmechanisme heeft betrekking op de 
stabiliteit van een kade welke wordt bepaald door enerzijds de belasting op de kade en 
anderzijds de sterkte en de weerstand tegen afschuiven, aan de kant van de rivier. 
 
Faalmechanisme Stabiliteit Voorland (STVL): Dit faalmechanisme heeft betrekking op het 
buitendijksterrein tussen de dijk en de rivier, of ondiepe waterbodem van de teen van de dijk. Dit 
wordt een faalmechanisme wanneer de geul dieper is dan 9m. (Nota Uitgangspunten Technisch 
Ontwerp, 2018) 
 
Beheer en onderhoud: werkzaamheden die de functie van het waterstaatswerk in stand houden.  
 
Het waterschap: het waterschap Brabantse Delta.  
 
Keur: Keur waterschap Brabantse Delta.  
 
Legger waterkeringen: Legger specifiek voor waterkeringen. 
 
Ondergeschikt belang: Een aanpassing in het ontwerp waarvoor geen leggeraanpassing 
noodzakelijk is en geen negatieve gevolgen verwacht worden van de dijkstabiliteit nog overige 
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negatieve effecten te verwachten zijn. Of te wel het in stand houden van het waterstaatswerk 
overeenkomstig het in de Legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie.  
 
Ondersteunend kunstwerk: werken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het 
waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding; 
  
Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend 
water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover 
uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en 
fauna.  
  
Profiel van vrije ruimte: de ruimte zoals vastgelegd in de Legger ter weerszijden van, boven en 
onder een waterstaatwerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de 
beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen.  
  
Schematisatie: Een vereenvoudigde voorstelling van de ruimtelijke en temporale verdeling van 
systeemvariabelen en parameters (bijvoorbeeld door het gebruik van gemiddelden, of minimum 
en maximum waarden). 
 
Talud: hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen. 
  
Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend 
kunstwerk. 
  
Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren en die 
niet van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of voor het 
functioneren van de waterhuishouding; 
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 
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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 30 mei 2022 heeft u Gedeputeerde Staten verzocht goedkeuring te 

verlenen, aan het projectplan “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en 

Vliet, deelgebied Terheijden (Buitengebied, Molenstraat)” zoals dat door het 

algemeen bestuur van uw waterschap op 25 mei 2022 is vastgesteld. 

 

Besluit 

Wij besluiten op grond van onderstaande overwegingen en gelet op artikel 5.7 

van de Waterwet (Ww) en artikel 10:27 Algemene wet bestuursrecht (Awb) het 

projectplan Waterwet “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, 

deelgebied Terheijden (Buitengebied, Molenstraat)”, vastgesteld door het 

algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta op 25 mei 2022, goed 

te keuren. 

 

Projectbeschrijving 

Het waterschap Brabantse Delta is voornemens de regionale keringen langs de 

Mark, Dintel en Vliet te verbeteren. Dit is nodig omdat een deel van de keringen 

niet voldoet aan de actuele norm, een beschermingsniveau van 1/100 per jaar. 

Het project wordt in delen voorbereid en in procedure gebracht. Het project is 

gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en 

Steenbergen. Doelstelling van het project is bij te dragen aan de bescherming 

van West-Brabant tegen overstroming vanuit de regionale rivieren. Dit project 

richt zich specifiek op de verbetering van de niet goedgekeurde regionale 

keringen langs Mark, Dintel en Vliet. Om de bescherming te borgen worden 

verbeteringen doorgevoerd zodat deze voldoen aan de veiligheidsnormen voor 

de regionale waterkeringen. 
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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 

2,5 km. De uit te voeren verbetering bestaat uit een binnenwaartse en 

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

 

Wettelijk kader 

Het projectplan moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.4, 

tweede lid, Ww. De toetsing van het besluit van het waterschap vindt zijn 

wettelijke grondslag in afdeling 10.2.1. Awb. De toetsingsgrond is daarbij of het 

onderhavige besluit in strijd is met het recht of een grond, neergelegd in de wet 

waarin of krachtens welke de goedkeuring is voorgeschreven. Op grond van 

artikel 5.7 Ww kan de goedkeuring slechts worden onthouden wegens strijd met 

het recht of algemeen belang.  

 

Daarnaast is het projectplan m.e.r-beoordelingsplichtig krachtens onderdeel D 

3.2 van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Op 27 

augustus 2021 is door Gedeputeerde Staten besloten dat een 

milieueffectrapport niet noodzakelijk is aangezien er geen negatieve 

milieueffecten te verwachten zijn.  

 

Procedure 

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2021 besloten op de realisering van 

het project “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, 

paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat 

Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van 

het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. 

 

Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de 

ontwerp-omgevingsvergunningen, de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming 

en bijbehorende relevante stukken hebben, overeenkomstig afdeling 3.4 Awb, 

van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021 ter inzage gelegen. In 

deze periode zijn negen zienswijzen ingediend. De beantwoording van de 

zienswijzen is opgenomen in de Nota van zienswijzen behorende bij het 

projectplan. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het projectplan 

gewijzigd vastgesteld. 

 

Beoordeling projectplan 

Wij keuren het projectplan Waterwet goed omdat het projectplan voldoet aan 

de voorwaarden zoals gesteld in de artikelen 5.4, tweede lid, Ww. Op grond 

van artikel 5.7 Ww kunnen wij de goedkeuring alleen onthouden wegens strijd 
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met het recht of wegens strijd met het algemeen belang. Het door het algemeen 

bestuur vastgestelde projectplan inclusief bijlagen, met bijbehorende m.e.r.-

beoordeling, bevat naar ons oordeel de nodige informatie over de werken en 

de wijze waarop de betrokken werken zullen worden uitgevoerd, de effecten 

van de werken voor de omgeving en hoe daarmee wordt omgegaan. De bij het 

besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta betrokken 

overwegingen, zoals beschreven in het projectplan en de bijbehorende Nota 

van zienswijzen, worden door ons onderschreven. 

 

Veiligheid 

Na uitvoering van de maatregelen zal de dijk voldoen aan de veiligheidsnormen 

voor de regionale waterkeringen, opgenomen in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant. Daarnaast is rekening gehouden met 

verhoogde benedenstroomse waterstand in geval van gesloten stormvloedkering 

en een klimaattoeslag. 

 

Natuur 

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. 

 

Archeologische, cultuurhistorische, aardkundige en 

landschappelijke waarden 

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. 

 

Overige overwegingen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen hebben op 17 januari 

2022 een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en bouwen 

voor het plaatsen van een damwand en een omgevingsvergunning kappen voor 

het kappen van 51 bomen verleend. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 31 januari 

2022 een ontheffing (soortenbescherming) Wet natuurbescherming verleend. 

 

Bij de totstandkoming van het projectplan is op een brede en integrale manier 

naar alle betrokken belangen gekeken. Het planproces is op een zorgvuldige 

manier doorlopen. De dijkinspiratieteams speelden hierbij een belangrijke rol. In 

deze teams zijn inwoners, bedrijven, agrariërs, grondeigenaren, gemeenten en 

belangenorganisaties zoals ZLTO evenals de hengelsport- en 
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watersportvereniging vertegenwoordigd. Daarnaast zijn met betrokken partijen 

en belanghebbenden diverse gesprekken gevoerd.  

 

Het door het waterschap vastgestelde projectplan achten wij niet in strijd met het 

recht of algemeen belang en getuigt van een evenwichtige belangenafweging. 

Wij verlenen hieraan onze goedkeuring. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

S.T. Buijze, 

projectleider hoogwaterbescherming 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

Beroep instellen 

Tegen het goedkeuringsbesluit en het projectplan kan beroep worden ingesteld. 

Indien men beroep wenst in te stellen tegen het projectplan Waterwet, dan dient 

tevens beroep te worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit. 

Na bekendmaking liggen het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de daarop 

betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende 

deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van degene die 

beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de 

gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift 

ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit 

waartegen beroep wordt ingesteld te worden bijgevoegd. Voor het indienen van 

een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet 

mogelijk om hoger beroep in te stellen. 

 

Crisis- en herstelwet 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het 

beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden tegen het besluit 

worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma 

beroep is niet mogelijk. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
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Verzoek om voorlopige voorziening 

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het 

beroep de werking van dit projectplan niet. Indien men van oordeel is dat dit 

plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, kan hiertoe een verzoek tot 

het treffen van voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is 

van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is 

eveneens griffierecht verschuldigd. 
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1 Inleiding 

 
Het project Verbetering Regionale Keringen (VRK) Mark, Dintel, Vliet van waterschap 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. Daartoe behoort ook het risico op 
overstroming vanuit het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem bij hogere waterstanden die op kunnen treden als het 
Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als waterberging in geval van een gesloten stormvloedkering.  
 
De noodzaak ter verbetering komt voort uit de toetsing van de bestaande keringen, waarbij is vastgesteld 

dat deze niet meer voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen. De veiligheidsnormen voor de regionale 
waterkeringen staan in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (2020). Op basis van 
vooronderzoek is vastgesteld dat verbetering van de keringen in vijf gemeenten noodzakelijk is. Het betreft 
de keringen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen met een totale lengte 
van circa 15 km. 
 
Doel van project VRK is dat deze dijken in 2023 weer voldoen aan de veiligheidsnormen. 

 
Het project is  opgedeeld in de volgende 6 projectplannen: 
• Deelgebied Etten-Leur (Zeedijk); 
• Deelgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat);  
• Deelgebied Breda;  
• Deelgebied Steenbergen; 
• Deelgebied Terheijden (Bastion en Markschans, Haven, Markant en Lacunes); 

• Deelgebied Moerdijk. 
 
Er is besloten om niet alle deelgebieden tegelijkertijd op te pakken. Deze ter inzage legging betrof de eerste  
4 genoemde projectplannen, namelijk Etten-Leur (Zeedijk), Terheijden (Buitengebied en Molenstraat), Breda 
en Steenbergen. 
 

Alle binnengekomen zienswijzen hebben betrekking op deelgebied Terheijden (Buitengebied en Molenstraat). 
Deze nota van zienswijze betreft alleen dit ontwerp-projectplan. 
 
Procedure 

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2021 besloten op de realisering van het project “Verbetering 
Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te 
verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het 

projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. 

2 Ter inzage legging 

Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp-besluiten 
omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en bijbehorende relevante stukken waren in te 

zien met ingang van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021 op de volgende wijze: 

• op de website van de provincie www.brabant.nl/terinzage  

• de ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan van de gemeente is gepubliceerd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

• fysiek op de locaties van het provinciehuis, het waterschap en gemeente Drimmelen. 

 

Belanghebbenden hebben in deze periode de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen op de 

volgende besluiten: 
 
  

http://www.brabant.nl/terinzage
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Ontwerp Projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordeling 
Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 14 september 2021 het ontwerp projectplan 
Project Verbetering Regionale keringen Terheijden buitengebied en Molenstraat vrijgegeven voor 
terinzagelegging. 

 
Er is een rapport “m.e.r.-beoordeling” opgesteld waarin is beoordeeld of het, gezien de milieueffecten, 
noodzakelijk is de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. In dit rapport wordt 
geconcludeerd dat vanwege de voorgenomen versterking van de regionale kering geen belangrijke negatieve 
effecten te verwachten zijn en dat er geen aanleiding is om een m.e.r.-procedure te doorlopen. In verband 
met de rol van de provincie in het kader van de coördinatie is aan de provincie gevraagd hierover een besluit 
te nemen. GS heeft dd. 27-08-2021 besloten dat er geen m.e.r.-procedure behoeft te worden doorlopen. Het 

GS-besluit heeft gelijktijdig met het ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbeschikkingen ter inzage 
gelegen.  
 
Ontheffing (soortenbescherming) Natuurbeschermingswet 
De ontheffing van de wet Natuurbescherming “deelgebied Terheijden-Molenstraat, nabij Laakdijk te 
Terheijden” in gemeente Drimmelen 

 

Ontwerp-besluiten omgevingsvergunning 
De volgende ontwerp-besluiten omgevingsvergunning genomen door de gemeente Drimmelen: 

• een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor het plaatsen van een 
damwand; 

• een omgevingsvergunning kappen voor het kappen van 51 bomen. 

3 Omgeving 

Er is een intensief traject met de stakeholders doorlopen. Het concept van het ontwerp is besproken met de 
grondeigenaren, bewoners, verenigingen, gemeenten, provincie en andere betrokkenen. Gesprekken met de 
bewoners en eigenaren waren voornamelijk keukentafelgesprekken, waarbij enkele gesprekken digitaal zijn 
gevoerd i.v.m. COVID-19. Daarnaast is er een algemene informatiebijeenkomst gehouden waarbij het 
ontwerp is gepresenteerd en de mogelijkheid is geboden om daarop te reageren. Het concept is waar 

mogelijk aangepast aan de reacties van de stakeholders en heeft geleid tot het ontwerp dat is opgenomen in 
het ontwerp Projectplan Waterwet.  

4 Ingediende zienswijzen/inspraak 

 
Zienswijzen: 

Er zijn in het totaal door 9 belanghebbenden zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen hebben betrekking op de 
aanpassingen rondom het dijklichaam. Het gaat dan om de aangepaste ligging en vorm van de dijk en de 
invloed daarvan op het toekomstig onderhoud en gebruik van en rondom de kering. 
 
Hiernaast raken 2 zienswijzen de ontheffing Wet natuurbescherming deelgebied Terheijden (Buitengebied en 
Molenstraat). 
 

In bijgevoegd overzicht worden per indiener van een zienswijze alle ingebrachte reacties inhoudelijk 
beantwoord. Daarnaast wordt aangegeven of dit heeft geleid tot een aanpassing van het plan. 
 
In totaal zijn naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 4 wijzigingen aan de ontwerptekeningen in het 
projectplan aangebracht. Hiernaast zijn er met enkele indieners afspraken gemaakt over het toekomstig 
onderhoud van de dijk. Dit zal worden vastgelegd in een beheerovereenkomst. 
 

Inspraak: 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap (d.d. 2 maart 2022) is er gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om in te spreken. Er is mondeling een samenvatting gegeven van de zienswijzen 
namens 4 indieners. Hierop is het projectplan aangehouden. Er is een bijeenkomst gehouden en er zijn extra 
keukentafelgesprekken gevoerd met de insprekers. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerp. 
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5 Hoe verder 

Nadat het projectplan door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, wordt het ter goedkeuring aan 
Gedeputeerde Staten aangeboden. Tegen het goedkeuringsbesluit kan, binnen zes weken na bekendmaking, 

in eerste en enige instantie beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Van het besluit wordt door Gedeputeerde Staten op de gebruikelijke wijze, via 
www.offcielebekendmakingen.nl, kennis gegeven. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dat betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden 
meer kunnen worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.  

http://www.offcielebekendmakingen.nl/
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6. Overzicht ingediende zienswijzen 

 

Indieners Kenmerk waterschap 

Appellant 1 480608 

Appellant 2 480609 

Appellant 3 480611 

Appellant 4  480613 

Appellant 5 480614 

Appellant 6 480618 

Appellant 7 480619 

Appellant 8 480621 

Appellant 9 480623 
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7. Zienswijzen 

 

Indiener nummer Inhoud zienswijze Antwoord + wat er waar wijzigt (dikgedrukt) 

        

1 1 Indiener geeft aan niet te weten waar aan 
toe te zijn met betrekking tot 
compensatie of aankoop van de grond die 
gebruikt gaat worden voor het project.  
Het gaat om de percelen H-332 en H-353. 

De rentmeester is met indiener in gesprek over 
nadeelcompensatie. 

1 2 Indiener geeft aan begrepen te hebben 
dat een strook van 5 meter 
"gereserveerd" wordt voor toekomstige 
werkzaamheden/verdere verhogingen en 
niet te weten waar aan toe te zijn m.b.t. 
deze gronden.  

Op de tekening is een onderhoudsberm en een 
obstakelvrije zone aangegeven. De onderhoudsberm 
maakt onderdeel uit van het waterstaatswerk en wordt 
gebruikt voor het onderhoud van de dijk en watergang. 
De obstakelvrije zone ligt aan de ander kant van de 
sloot en wordt gebruikt voor onderhoud van de 
watergang.  

Hiernaast bestaat er nog een profiel van vrije ruimte 
rondom elke dijk, deze is ook  aangegeven op de 
tekeningen bij het projectplan. Binnen deze ruimte 
gelden beperkingen t.b.v. eventuele verdere  
toekomstige versterkingen van de dijk. 

1 3 Indiener geeft aan geen informatie te 
hebben gekregen in het voortraject. 

Inmiddels heeft het waterschap indiener de juiste 
informatie toegestuurd en in een persoonlijk gesprek 
toegelicht. Waterschap constateert dat er een verschil 
van inzicht is geweest over de wijze van contact en het 
informeren over het dijkontwerp. Zoals gezegd is 
inmiddels de informatie achterstand verholpen. 
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2 1 Met de aanpassing van de kering en de 
onmogelijkheid om de kering te blijven 
gebruiken, bemesten en beweiden van 
vee, wordt het bedrijf van de indieners 
onevenredig belemmerd en biedt het 
onvoldoende ruimte voor een gezonde 
bedrijfsvoering in de toekomst. Het bedrijf 
wordt, tegen de afspraken in, belemmerd 
in haar bedrijfsvoering. 

De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is  het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
vergoeden door middel van nadeelcompensatie. De 
rentmeester is dit met Indiener / eigenaar aan het 
bespreken. 

2 2 Met het ontwerp is onvoldoende rekening 
gehouden met de belangen van de 
indieners. Zij voelen zich onvoldoende 
gehoord en willen concreet in overleg 
treden om hun belangen op een juiste 
wijze in kaart te brengen. 

In de verkenningsfase zijn eigenaren en omwonenden 
actief uitgenodigd om input te leveren voor de toen 
voorliggende dijkverbeteringsalternatieven. Het 
waterschap heeft aan de hand van de nota beoordeling 
kansrijke initiatieven het Voorkeursalternatief (VKA) 
vastgesteld. In de uitwerkingsfase is vervolgens 
opnieuw met stakeholders gesproken, waaronder met 
de indiener van deze zienswijze. In de periode april tot 
oktober 2021 zijn er circa 15 contactmomenten 
geweest. Dit wordt bevestigd door de advocaat van de 
indiener in de zienswijze , onder het kopje "Gevolgen 
voor het bedrijf " “Cliënten hebben in de loop der jaren 
meerdere gesprekken gevoerd met de medewerkers van 
het waterschap over de voorgenomen plannen om de 
taluds op te rekken tot 1:3" 

2 3 Tekening (dwarsprofiel DP-10-19) geeft 
geen reëel beeld van de situatie bij 
indiener 

Deze tekening (DP-10-19) is in het ontwerp Projectplan 
Waterwet (oPPWW) als illustratief bedoeld. Het 
volledige overzicht van de dwarsprofielen is in de 
bijlage van het oPPWW bijgevoegd.  
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2 4 Met de huidige profielen, taluds 1:3 is het 
onderhouden van de dijken met regulier 
materiaal niet mogelijk/gevaarlijk. Dit is 
door de ondernemers al aangegeven bij 
de voorbereiding van de plannen. Verzoek 
is om de taluds aan te passen naar 1:5 

Waterschap heeft gezamenlijk met agrariërs 
geconstateerd dat 1:3 talud niet adequaat met regulier 
agrarisch materieel en ongetraind personeel kan 
worden onderhouden. Het  waterschap heeft t.a.v. het 
onderhoud van het 1:3 talud vier opties bij indiener 
neergelegd: 
1) Agrariër / Indiener verzorgt het beheer zelf 
2) Agrariër / Indiener schakelt een aannemer in en de 
kosten worden afgekocht door het waterschap. Het is 
gebruikelijk hiervoor een periode van 30 jaar in de 
berekening op te nemen 
3) Het waterschap onderhoudt de dijk 
4) Waterschap verwerft de dijk in eigendom en verzorgt 
het onderhoud 
 
Het waterschap honoreert het verzoek voor een 1:5 
talud niet. 

2 5 De bedrijfsvoering wordt belemmerd door 
het feit dat de dijk niet langer meer mag 
worden beweid en niet mag worden 
bemest. Dit betekent dat de indieners 
meer mest moeten afvoeren. Verzoek is 
om de dijk vrij te geven voor gebruik van 
beweiding en bemesting en hiermee 
maatwerk toe te passen en af te wijken 
van het beleid. Of er dienen vervangende 
gronden aan huis aangeboden te worden 
als onderdeel van de huiskavel. 

De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is  het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
vergoeden door middel van nadeelcompensatie. De 
rentmeester is dit met Indiener / eigenaar aan het 
bespreken.  
 
Het waterschap is niet verplicht te compenseren in 
grond desalniettemin heeft het waterschap hiervoor 
wel aandacht.  
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2 6 Indiener geeft aan dat op eerder gestelde 
vragen geen concreet antwoord is 
gegeven door het waterschap. Indiener 
vraagt gemotiveerd antwoord op de 
volgende vragen:  
 
 
 
 
 
1.  
Op welke wijze is het belang van cliënten 
meegewogen in uw besluitvorming en 
waaruit blijkt deze afweging? 
 
 
 
 
2.  
Als gevolg van de voorgenomen plannen 
wordt de dijk dichter bij de bouwkavel 
van cliënten gelegd. Kunt u aangeven 
welke activiteiten per beschermingszone 
van de dijk zijn toegestaan. Meer concreet 
verzoeken cliënten u aan te geven wat 
mogelijk is op de dijk, op het talud en in 
de beschermingszone tussen de dijk en 
het bedrijf van cliënten. Eerder kon die 
duidelijkheid in de gesprekken namelijk 
niet gegeven worden. 
3.  
Waarom zitten er verschillen in het tracé 
van de dijk? Meer specifiek blijkt uit de 
stukken dat over het gehele traject 
nagenoeg de toekomstige dijk blijft liggen 
op de as van de huidige dijk, terwijl bij 
cliënten de dijk richting bouwvlak wordt 
opgeschoven en zelfs wordt omgelegd 
zodat de dijk dichter bij het bouwvlak van 
cliënten komt te liggen. Cliënten 
verwijzen hiervoor naar de dwarsprofielen 
DP-10-19 en DP-10-28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het waterschap heeft op 13 juli 2021 een vraag en 
antwoord overzicht toegestuurd (een Q&A) aan 
indiener, met het verzoek dat mochten bij indiener zich 
nog nieuwe vragen voordoen, die retour te melden aan 
het waterschap, met de belofte dat die nieuwe vragen 
zo snel mogelijk van een antwoord zouden worden 
voorzien. Het waterschap heeft hierop geen nieuwe 
vragen ontvangen.  
Voor de volledigheid hierbij concrete en gemotiveerde 
antwoorden op de hier gestelde vragen: 
1 
Ten tijde van het VKA heeft een integrale afweging 
plaatsgevonden. Input en bedenkingen van indiener 
zijn daarbij betrokken. De relatief  hoge 
realisatiekosten voor een 1:5 talud hebben de doorslag 
gegeven. Het 1:3 talud is naar voren gekomen als het 
Voorkeursalternatief en als zodanig vastgesteld als 
kader voor de Uitwerkingsfase. 
2 
Op de waterkering (kruin en talud) is het maaien en het 
ruimen van het maaisel verplicht. Conform de Keur is 
het niet toegestaan om grootvee te weiden of te 
mesten op de kering. In de beschermingszones is het 
niet toegestaan om zonder vergunning te bouwen en 
zijn geen bomen toegestaan. Het weiden van grootvee 
en het mesten in beschermingszones is eveneens  
volgens de Keur niet toegestaan.  
 
 
 
3 
Ten behoeve van het in stand houden van het 
waterbergend vermogen van de Mark en haar 
uiterwaarden is de voorkeur van het waterschap om de 
dijk binnenwaarts te versterken. Dit is inderdaad 
richting het bouwblok van indiener. Slechts daar waar 
een binnenwaartse versterking praktisch niet mogelijk 
is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bebouwing 
dicht bij de kering, wordt er buitenwaarts versterkt 
(buitenwaarts is richting de Mark).  
Daarnaast geldt heel specifiek op deze locatie dat ook 
bij een buitenwaartse verbetering er nog steeds een 
stabiliteitsberm nodig is aan de binnenzijde van de dijk. 
Dit is bevestigd in de ontwerpfase voor het projectplan 
Waterwet. Er is bij het uitgevoerde bodemonderzoek 
geconstateerd dat de grondslag binnendijks en 
buitendijks niet fundamenteel verschilt. Met het 
verplaatsen van de huidige sloot richting de dijk, zoals 
indiener verzoekt, kan de ruimte tussen bouwblok en 
sloot, in geval van een 1:3 talud, in de nieuwe situatie 
zelfs vergroot worden ten opzichte van de huidige 
situatie. 
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4.  
Waarom stelt het waterschap dat de 
gronden wel gebruikt kunnen worden 
voor de gecombineerde opgave terwijl dat 
volgens RVO niet mogelijk is? 
5.  
Stel dat cliënten de gronden, zoals door 
het waterschap is voorgesteld, zouden 
opgeven voor de gecombineerde opgave 
en RVO constateert dat het opgeven van 
de gronden in de dijk niet juist is. In 
hoeverre meent het waterschap dan een 
rechtmatig projectplan te hebben 
vastgesteld? 
6.  
Stel dat cliënten het voorgaande hebben 
doorgevoerd en cliënten krijgen een 
boete. Is het waterschap dan van mening 
dat de boete ook betaald moet worden 
door het waterschap gelet op de 
toezeggingen onder 4 en 5? Zo nee, 
waarom niet, gelet op de concrete 
toezeggingen in de gesprekken met 
cliënten. 

De sloot die ligt op perceel H-375, ter hoogte van 
dwarsprofielen 23A t/m 30 zal tot 5 meter vanaf de 
teen van de dijk opgeschoven worden. 
Wij nemen dit voorstel van de indiener op in het 
ontwerp bij het projectplanwaterwet.  
 
4 
Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
adviseert om de waterkering niet op te voeren als 
grond die bemest mag worden in de mestboekhouding. 
5.  
Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
adviseert om de waterkering niet op te voeren als 
grond die bemest mag worden in de mestboekhouding. 
 
 
 
 
6.  
Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
adviseert om de waterkering niet op te voeren als 
grond die bemest mag worden in de mestboekhouding. 
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2 7 Indiener verzoekt om maatwerk 
(buitenwaartse versterking) zoals bij het 
hertenkamp. 

Het uitgangspunt voor het waterschap is om dijken 
binnenwaarts te versterken. Bij het hertenkamp staat 
een woning. Door hier een buitenwaartse versterking 
uit te voeren is sloop van de woning niet nodig. 
Vandaar dat lokaal in een buitenwaartse verbetering is 
voorzien.  
 
In de nota Voorkeursalternatief (VKA) is aangegeven 
dat in het verdere dijktraject naar het westen een 
binnenberm nodig is voor de stabiliteit. Daarbij is 
aangegeven dat een buitenwaartse versterking  
daardoor een groter ruimtebeslag zou vergen.  
 
Startpunt van het ontwerp is het voorkeursalternatief, 
dus een binnenwaartse verbetering. 
In de fase van de nota VKA is reeds aangegeven dat ook 
bij een buitenwaartse verbetering er nog steeds een 
stabiliteitsberm nodig is aan de binnenzijde van de dijk. 
Dit is bevestigd in de fase van het ontwerp voor het 
projectplan Waterwet. Er is bij het uitgevoerde 
bodemonderzoek geconstateerd dat de grondslag 
binnendijks en buitendijks niet fundamenteel verschilt.  

2 8 Indiener is van mening dat het 
voorliggende ontwerp zorgt dat 
bedrijfsvoering onder druk komt te staan 
en te maken krijgt met een forse 
waardedaling.  

De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is  het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
vergoeden door middel van nadeelcompensatie. De 
rentmeester is dit met Indiener / eigenaar aan het 
bespreken.  
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2 9 Indiener geeft aan dat de bedrijfsvoering 
van de huidige huiskavel fors wordt 
ingeperkt doordat de dijk, die diagonaal 
over de huiskavel loopt, voor de 
bedrijfsvoering niet langer gebruikt kan 
worden in de nieuwe situatie.  

De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is  het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
financieel compenseren. De rentmeester is dit met 
Indiener / eigenaar aan het bespreken. 

2 10 Indiener geeft aan vervangende grond 
aan huis nodig te hebben. Waterschap is 
niet ingegaan op verzoek om vervangende 
grond.  

Waterschap is niet verplicht om vervangende grond 
aan te bieden. Gesprekken met rentmeester zijn 
gaande. 

2 11 Het kappen van de knotwilgen kan geen 
doorgang vinden, omdat ze onderdeel 
uitmaken van een beheersovereenkomst 
en daarmee van de melkprijs. Dit dient 
gecompenseerd te worden. 

Waterschap heeft indiener gevraagd om een 
alternatieve locatie aan te geven voor herplant voor de 
te kappen knotwilgen. Indiener heeft aangegeven 
hiervoor geen alternatieve locatie te zien. Waterschap 
is het eens met indiener dat de gevolgen van het 
kappen van de bomen worden betrokken in de 
financiële compensatie.  

2 12 Indiener zegt dat het waterschap de dijk 
niet zal aankopen.  

In het kader van de discussie over het onderhoud van 
het 1:3 talud van de dijk heeft het waterschap vier 
opties op tafel gelegd. Een optie daarvan is het 
verwerven van de kering door het waterschap. 
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2 13 Indiener verzoekt om de dijk te mogen 
beweiden met koeien. 

De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
financieel compenseren. De rentmeester is dit met 
Indiener / eigenaar aan het bespreken. 

2 14 Indiener zegt dat de besluiten de 
rechtmatigheidstoets niet kunnen 
doorstaan. 

Doel van dit project is om afgekeurde dijkvakken te 
verbeteren zodat de dijken  weer voldoen aan de 
veiligheidsnormen (T100) die door de Provincie Noord-
Brabant, in overleg met het waterschap Brabantse 
Delta, zijn vastgesteld en gehanteerd. Dit is nodig om te 
zorgen dat het achterland wordt beschermd tegen 
overstromingen.  
Zoals beschreven in het ontwerp-projectplan is 
beoordeeld of de benodigde maatregelen passen 
binnen de kaders van de toepasselijke  wet- en 
regelgeving (waaronder de juridisch-planologisch 
kaders) en het beleid. Hierbij is vastgesteld dat er geen 
sprake is van strijdigheid. Waar nodig zijn 
toestemmingen aangevraagd/gekregen. Er is verder 
een omgevingsproces doorlopen waarbij de belangen 
van derden, zoals eigenaren en  omwonenden, 
zorgvuldig zijn geïnventariseerd. Ook met indiener is 
gesproken over het onderhavige plan en zijn waar 
mogelijk zorgpunten en wensen verwerkt in het 
bijgestelde ontwerp, wat is opgenomen in het 
projectplan waterwet. Bij de voorbereiding van het 
projectplan is verder onderzocht of de maatregelen 
kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor derden. Waar 
nodig zijn aanpassingen gedaan of maatregelen 
getroffen om die nadelige gevolgen te voorkomen of 
zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn van mening dat 
het ontwerpplan op de juiste gronden en met 
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur is 
vastgesteld.  
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2 15 Indiener verzoekt een talud van 1:5. Technisch gezien kan een 1:5 talud gerealiseerd 
worden op het perceel van indiener. Overigens neemt 
dit meer ruimte in beslag dan door indiener 
ingetekend. Vanwege de hoge realisatiekosten ten 
opzichte van een 1:3 talud zal een 1:5 talud niet 
gerealiseerd worden. Een 1:5 talud biedt geen 
meerwaarde voor het gebruik van de dijk ten aanzien 
van vee op de kering.  

2 16 Indiener vraagt of de onderhoudsvrije 
zone overal nodig is, aan de teen van de 
dijk.  

Mogelijk is er sprake van verwarring. Op de tekening is 
een onderhoudsberm en een obstakelvrije zone 
aangegeven. De onderhoudsberm maakt onderdeel uit 
van het waterstaatswerk, is nodig voor de stabiliteit en 
wordt gebruikt voor het onderhoud van de dijk en 
watergang. De obstakelvrije zone ligt aan de ander kant 
van de sloot en wordt gebruikt voor onderhoud van de 
watergang.  

2 17 Indiener wil geen sloot aan Markzijde De nieuw te graven sloten aan de Markzijde zijn ter 
vervanging van de huidige (te dempen) sloten. Het 
terugbrengen van de sloten is ten behoeve van het 
behoud van afwatering van de percelen.  

2 18 Indiener verzoekt om de sloot 2 meter 
richting dijk op te schuiven (in verlengde 
van sloot bij dpw 31 en 33) 

Wordt gehonoreerd, watergang verschuift in ontwerp 
richting dijk. De sloot die ligt op perceel H-375, ter 
hoogte van dwarsprofielen 23A t/m 30 zal tot 5 meter 
vanaf de teen van de dijk opgeschoven worden. 

2 19 Indiener wenst overleg over op- en 
afritten t.b.v. dijkonderhoud 

De op- en afritten t.b.v. het dijkonderhoud blijven 
aanwezig in het ontwerp. Hierdoor is het 
dijkonderhoud met geschikt materieel uitvoerbaar.  

2 20 Indiener wenst handhaving van beton bij 
de bestaande overgang ten behoeve van 
verplaatsing van vee en voor 
landbouwvoertuigen. 

Verzoek wordt meegenomen in het contract met de 
aannemer en wordt gehonoreerd. Er zal 
betonverharding bij de overgang worden gebruikt.  

2 21 Indiener wenst geen plateau bij 10-34 en 
10-34A, mede in verband met 
erfdienstbaarheid.  

Het plateau wordt iets verschoven, zodat het midden 
van het plateau op de eigendomsgrens ligt.  

2 22 De situatietekening komt niet overeen 
met het dwarsprofiel 

In het dwarsprofiel ontbreekt de watergang, deze is 
aan het dwarsprofiel toegevoegd.  

2 23 Indiener verzoekt om in het ontwerp 
versnippering van grond te beperken door 
middel van verplaatsing watergang. 

Zie 2.18. Verzoek wordt gehonoreerd, watergang 
verschuift in ontwerp richting dijk. 

2 24 Indiener vraagt naar herstel van 
aanwezige drainage na de 
werkzaamheden. 

Eventuele schade of onderbreking van de drainage als 
gevolg van de werkzaamheden van het waterschap 
wordt door de aannemer bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden hersteld. 

3 1 Er is in het ontwerp onvoldoende 
rekening gehouden met de belangen van 
de grondeigenaren: de agrariërs. Door het 
nieuwe ontwerp kan de dijk op geen 
enkele manier meer gebruikt worden voor 
bedrijfsvoering. Dit is niet onderzocht en 
meegewogen bij de keuze van het 
ontwerp. 

In het traject naar het voorkeursalternatief toe zijn 
gesprekken gevoerd met agrariërs en andere 
betrokkenen in het buitengebied. In dat proces is een 
integrale afweging gemaakt waarbij alternatieven zijn 
opgenomen en afgewogen.  
 
Het voorkeursalternatief en het ontwerp zijn 
vastgesteld overeenkomstig de uitgangspunten van de 
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Legger van het waterschap zoals vastgesteld in 2012, 
zijnde een talud van 1:3. Er is in de fase van de 
verkenning meerdere keren met de agrariërs 
gesproken. In de fase van planuitwerking heeft het 
waterschap opnieuw gesproken met de agrariërs en 
zijn wensen van agrariërs opgehaald. De wensen die 
gehonoreerd konden worden binnen de kaders van het 
voorkeursalternatief en de vigerende legger heeft het 
waterschap verwerkt in ontwerp Projectplan 
Waterwet.  
Zo is er bijvoorbeeld een onderhoudsstrook 
toegevoegd tussen dijk en watergang, en er is voor 
gezorgd dat de dijk beter toegankelijk is voor 
onderhoudsmaterieel. 
 
De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
financieel compenseren.  
 
Waterschap is in gesprek met agrariërs om afspraken te 
maken over de wijze van onderhoud en het dragen van 
eventuele extra kosten voor het onderhoud door het 
waterschap. 
 
De rentmeester bespreekt met de agrariërs de 
vergoeding voor afwaardering van de grond op basis 
van de vigerende Legger van het waterschap uit 2012. 
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3 2 Er is bij het voorkeursalternatief geen 
rekening gehouden met het toekomstige 
onderhoud van de dijk en de kosten 
daarvan. 

Bij de afweging die het waterschap destijds heeft 
gemaakt voor de keuze van het voorkeursalternatief 
spelen de onderhoudskosten een ondergeschikte rol in 
het totale kostenplaatje van de dijkverbetering. 
Waterschap is in gesprek met agrariërs om afspraken te 
maken over de wijze van onderhoud en het dragen van 
eventuele extra kosten voor het onderhoud door het 
waterschap. 

3 3 In de nieuwe situatie vervalt de huidige 
inrit van het perceel en er komen 2 
nieuwe opritten. 1 afrit geeft toegang tot 
het perceel, maar de andere afrit niet 
(komt uit bij de nieuw te graven sloot). 
Verzoek is om via een extra dam/duiker in 
de nieuwe sloot een extra toegang tot het 
perceel te realiseren, zodat beide afritten 
te gebruiken zijn. 

Dit verzoek wordt gehonoreerd in het Projectplan 
Waterwet en het dijkontwerp wordt conform het 
verzoek aangepast. 

4 1 Met het ontwerp is onvoldoende rekening 
gehouden met de belangen van de 
agrariërs. Weidegang en andere vormen 
van agrarisch gebruik is niet meer 
mogelijk. De negatieve gevolgen voor de 
bedrijfsvoering van agrariërs zijn niet in 
kaart gebracht en meegewogen in het 
ontwerp.  

In het traject naar het voorkeursalternatief toe zijn 
gesprekken gevoerd met agrariërs en andere 
betrokkenen in het buitengebied. In dat proces is een 
integrale afweging gemaakt waarbij alternatieven zijn 
opgenomen en afgewogen.  
 
Het voorkeursalternatief en het ontwerp zijn 
vastgesteld overeenkomstig de uitgangspunten van de 
Legger van het waterschap zoals vastgesteld in 2012, 
zijnde een talud van 1:3. Er is in de fase van de 
verkenning meerdere keren met de agrariërs 
gesproken. In de fase van planuitwerking heeft het 
waterschap opnieuw gesproken met de agrariërs en 
zijn wensen van agrariërs opgehaald. De wensen die 
gehonoreerd konden worden binnen de kaders van het 
voorkeursalternatief en de vigerende legger heeft het 
waterschap verwerkt in ontwerp Projectplan 
Waterwet.  
Zo is er bijvoorbeeld een onderhoudsstrook 
toegevoegd tussen dijk en watergang, en er is voor 
gezorgd dat de dijk beter toegankelijk is voor 
onderhoudsmaterieel. 
 
De beperkingen en verplichtingen voor het gebruik van 
de waterkering zijn vastgelegd in de Keur en de Legger. 
Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
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waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone verschuiven. 
Daar waar de nieuwe begrenzingen meer oppervlak 
vergen dan in de huidige vigerende Legger zal het 
waterschap de waardeverandering van de grond 
financieel compenseren.  
 
Waterschap is in gesprek met agrariërs om afspraken te 
maken over de wijze van onderhoud en het dragen van 
eventuele extra kosten voor het onderhoud door het 
waterschap. 
 
De rentmeester bespreekt met de agrariërs de 
vergoeding voor afwaardering van de grond op basis 
van de vigerende Legger van het waterschap uit 2012. 

4 2 Indiener geeft aan dat in de vergadering 
van het AB van 18 december 2019 is 
toegezegd dat de agrarische bedrijven 
niet belemmerd moeten worden in hun 
bedrijfsvoering.  

Uit het woordelijk verslag van de vergadering van het 
AB van 18 december 2019 komt niet naar voren dat er 
toezeggingen zouden zijn gedaan aan agrarische 
bedrijven. 

4 3 Er is niets gedaan met het door de 
agrariërs aangedragen voorstel voor een 
klimaatdijk met een talud van 1:5 of een 
dijk waarbij de agrariërs zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor het 
onderhoud en behoud van de dijk. 

In het traject naar het voorkeursalternatief toe zijn 
gesprekken gevoerd met agrariërs en andere 
betrokkenen in het buitengebied. In dat proces is een 
integrale afweging gemaakt waarbij alternatieven zijn 
opgenomen en afgewogen.  
 
Het voorkeursalternatief en het ontwerp zijn 
vastgesteld overeenkomstig de uitgangspunten van de 
Legger van het waterschap zoals vastgesteld in 2012, 
zijnde een talud van 1:3. 
 
Waterschap heeft gezamenlijk met agrariërs 
geconstateerd dat 1:3 talud niet adequaat met regulier 
agrarisch materieel en ongetraind personeel kan 
worden onderhouden. Het  waterschap heeft t.a.v. het 
onderhoud van het 1:3 talud vier opties neergelegd: 
1) Agrariër verzorgt het beheer zelf 
2) Agrariër schakelt een aannemer in en de kosten 
worden afgekocht door het waterschap. Het is 
gebruikelijk hiervoor een periode van 30 jaar in de 
berekening op te nemen 
3) Het waterschap onderhoudt de dijk 
4) Waterschap verwerft de dijk in eigendom en verzorgt 
het onderhoud 
 
Het waterschap honoreert het verzoek voor een 1:5 
talud niet. 
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4 4 Het ontwerp van de dijk is te steil met 1:3 
om de dijk veilig te onderhouden. 

Waterschap heeft gezamenlijk met agrariërs 
geconstateerd dat 1:3 talud niet met regulier agrarisch 
materieel en ongetraind personeel kan worden 
beheerd. Het  waterschap is daarom in gesprek met 
agrariërs over de vergoeding voor het gespecialiseerd 
onderhoud van de dijk.  

4 5 Verzoek om maatwerk  toe te passen, 
daar waar de dijk te dicht bij 
bouwblokken komt te liggen en de 
versterking buitenwaarts toe te passen 

Ten behoeve van het in stand houden van het 
waterbergend vermogen van de Mark en haar 
uiterwaarden is de voorkeur van het waterschap om de 
dijk binnenwaarts te versterken. Dit is inderdaad 
richting het bouwblok. Slechts daar waar een 
binnenwaartse versterking praktisch niet mogelijk is, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bebouwing 
dicht bij de kering, wordt er buitenwaarts versterkt 
(buitenwaarts is richting de Mark).  
 
Het bouwblok (bouwvlak) zoals vastgesteld in het 
bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 1 
(vastgesteld 07-10-2020 door gemeente Drimmelen) 
wordt noch geraakt door de aangepaste dijk, noch door 
de nieuwe watergang, noch door het profiel van vrije 
ruimte. Eventuele aanpassingen van bebouwing binnen 
het bouwblok worden niet beperkt door de 
dijkverbetering.  

4 6 In ontwerp-ontheffing Wet 
natuurbescherming is aangegeven dat de 
bever niet wordt verwacht. Dit klopt niet. 
De bever is al enkele jaren actief in het 
gebied. Daar moet rekening mee worden 
gehouden in het ontwerp van de dijk. 

Er is bureau onderzoek uitgevoerd en in het voorjaar 
van 2021 aanvullend veldonderzoek.  Er zijn geen 
sporen van de bever aangetroffen in het dijktraject 
Molenstraat.  Er zijn wel geschikte elementen aanwezig 
bij het deelgebied, maar de ter plaatste aanwezige 
watergang valt in de zomer droog. Het gebied bevat in 
potentie geschikt leefgebied. Door het project vindt 
geen beïnvloeding van het leefgebied plaats. Het 
waterschap is daarom van mening dat er  geen 
ontheffingsaanvraag op grond van de Wet 
natuurbescherming vereist is.  
Het waterschap heeft zekerheidshalve rekening 
gehouden met de bever in het ontwerp door bij de 
Molenstraat een beverwerend scherm in het ontwerp 
op te nemen.  

4 7 Er is geen rekening gehouden met 
belangen en wensen van de 
grondeigenaren, waardoor het ontwerp 
niet als een duurzame oplossing wordt 
beschouwd. 

Er is in de fase van de verkenning meerdere keren met 
de grondeigenaren gesproken. In de fase van 
planuitwerking heeft het waterschap opnieuw 
gesproken met de grondeigenaren en zijn wensen 
opgehaald. De wensen die gehonoreerd konden 
worden binnen de kaders van het voorkeursalternatief 
en de vigerende legger heeft het waterschap verwerkt 
in ontwerp Projectplan Waterwet.  
Zo is er bijvoorbeeld een onderhoudsstrook 
toegevoegd tussen dijk en watergang, en er is voor 
gezorgd dat de dijk beter toegankelijk is voor 
onderhoudsmaterieel. 
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4 8 op pagina 39 wordt de indruk gewekt dat 
het VKA op basis van gesprekken met o.a. 
ZLTO is vastgesteld. Deze gesprekken zijn 
inderdaad gevoerd, echter zien wij niets 
van onze bezwaren en of alternatieve 
voorstellen terug in het ontwerp en 
hebben deze gesprekken niet de basis 
gevormd voor het VKA. 

In het traject naar VKA toe zijn gesprekken gevoerd met 
ZLTO en andere betrokkenen in het buitengebied. In 
het proces naar het Voorkeursalternatief is een 
integrale afweging gemaakt waarbij alternatieven zijn 
opgenomen en afgewogen. 

5 1 Aanpassing zoals getoond in hoofdstuk 3 
(blz. 13 t/m 26): 
Door de verhoging wordt het uitzicht aan 
de voorzijde grotendeels ontnomen. De 
opgehoogde dijk vervangt een wijds 
uitzicht. Daarmee wordt door indiener 
(im)materiele schade ondervonden. 

Nadeelcompensatie zal in beginsel op basis van artikel 
7.14 Waterwet worden afgehandeld. Voor meer 
informatie over nadeelcompensatie verwijzen we naar 
www.brabantsedelta.nl/nadeelcompensatie 

5 2 De verhoging en doortrekking van de 
bestaande dijk zorgt ervoor dat de 
verkeerssituatie ter plaatse 
onoverzichtelijker en daarmee 
gevaarlijker wordt. Inclusief het 
verhoogde hellende fietspad dat zich op 
de kruising  ter hoogte van Laakdijk 
opsplitst zal bijdragen aan een gevaarlijke 
situatie.  

De weg op de Laakdijk blijft intact. De weg is een 
erftoegangsweg met een snelheidsregime van 
60km/uur. De weg is smal en er staan woningen direct 
langs de weg. Dat heeft een snelheidsremmend effect. 
Metingen in het najaar 2021 wijzen dit ook uit;  de 
werkelijke rijsnelheid is 40km/uur en de verkeersdruk 
laag. De kans op conflicten is daarmee laag.  
Het nieuwe fietspad is aangelegd in een Y-vorm zodat 
de snelheid van de fietsers lager is dan bij een rechte 
aansluiting. Een schuinere ligging is niet gewenst vanuit 
geringer zicht bij een kleinere hoek. Om extra attentie 
te vragen zal de weg een kleur/drempel markering 
krijgen. 

5 3 De aanpassingen zullen voor hinder 
zorgen (geluidsoverlast en modder op de 
weg). Daarmee ondervindt de indiener 
(im)materiele schade. 

Waterschap realiseert zich dat er hinder zal zijn tijdens 
de uitvoering van werkzaamheden voor de 
dijkverbetering. Dit betreft een tijdelijke situatie. In 
overleg met de aannemer wordt getracht de overlast te 
beperken. 

6 1 Het voorgesteld tracé van de dijk is 
onlogisch en wijkt af qua verloop ten 
opzichte van andere dijktracés. Het tracé 
over de huidige bestaande dijk 
(zomerkade langs de Mark) is veel 
logischer en volgt zoveel als mogelijk de 
bestaande Mark.  
Op alle andere tracés wordt de loop van 
de Mark gevolgd en hier ziet de indiener 
allerlei kronkels in de dijk.  

In het proces naar het Voorkeursalternatief toe is een 
integrale afweging gemaakt. Daarbij is rekening 
gehouden met verschillende aspecten waaronder 
kosten en omgevingskwaliteit. In het voortraject bij het 
vaststellen van het voorkeursalternatief is de optie om 
de zomerkade langs de Mark op te waarderen tot 
regionale waterkering opgenomen, afgewogen en 
afgevallen. 
 
In het gehele dijkverbeteringsproject wordt het tracé 
van de  bestaande kering gevolgd; enkel bij de 
Molenstraat wordt een uitzondering gemaakt en wordt 
de dijk verlegd, met name vanwege het grote aantal 
woningen dat direct grenst aan de bestaande dijk bij de 
Molenstraat. Een verbetering ter plaatse van de 
Molenstraat zou een zeer vergaande aanpassing of zelfs 
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sloop van een aantal woningen aan de Molenstraat 
betekenen.  

6 2 Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg 
van een wandelpad langs de woning op de 
te verhogen dijk. Indiener ziet dit als  een 
grote inbreuk op de privacy. Indiener 
verzoekt om het wandelpad te laten 
vervallen.  

Op dit moment is er een wandelpad aanwezig. De dijk 
en het wandelpad maken onderdeel uit van het 
deelgebied Markschans-Bastion, waarvan het 
Projectplan Waterwet begin 2022 ter inzage komt.  
Indien u op dit projectplan een zienswijze indient, 
zullen wij hierop reactie geven. 

6 3 Indiener geeft aan dat zowel aan de voor- 
als zijkant van het huis het uitzicht zal 
verminderen. Dit zal een 
waardevermindering van het huis 
betekenen. Deze waardevermindering 
dient volgens indiener gecompenseerd te 
worden. 

Deze zienswijze heeft betrekking op het Projectplan 
Waterwet Markschans-Bastion, die begin 2022 ter 
inzage komt. Voor meer informatie over 
nadeelcompensatie verwijzen wij naar 
www.brabantsedelta.nl/nadeelcompensatie 

6 4 Indiener verzoekt om met het dijktracé 
zoveel als mogelijk de Mark te volgen, 
omdat daar al een dijk ligt zonder 
obstakels. Deze kan verhoogd worden 
met alleen een toevoeging van een 
beweegbare kering bij het Vlietje. 
Indiener vraagt om een  integrale 
financiële onderbouwing te laten zien van 
dit alternatief  t.o.v. het gekozen 
alternatief (inclusief 
bomenkap+herl+herplaatsing, 
planschades, wooncomfort, beperking 
overlast, aantasting landschap etc.) 

In het proces naar het Voorkeursalternatief toe is een 
integrale afweging gemaakt. Daarbij is rekening 
gehouden met verschillende aspecten waaronder 
kosten en omgevingskwaliteit. In het voortraject, bij het 
vaststellen van het voorkeursalternatief, is de optie om 
de zomerkade langs de Mark op te waarderen tot 
regionale waterkering opgenomen, afgewogen en 
afgevallen. 

6 5 Indiener geeft aan dat er geen 
risicoanalyse voor bewoners is, maar wel 
voor natuur. Ook het leefgebied van de 
indiener wordt verstoord. 

In het proces naar het Voorkeursalternatief toe is een 
integrale afweging gemaakt. Uitgangspunt daarbij is 
zorgen voor de waterveiligheid van het achterliggende 
woon- en werkgebied. Zie 6.4 

6 6 Het aanleggen van een moerasgebiedje in 
de inham is niet wenselijk i.v.m. de 
mogelijkheid tot muggenplaag. 

Het inrichten van de inham maakt onderdeel uit van 
het deelgebied Markschans-Bastion, waarvan het 
Projectplan Waterwet begin 2022 ter inzage komt. 
Indien op dit projectplan een zienswijze wordt 
ingediend, wordt er op dan een reactie gegeven. 

7 1 Met de toekomstige taludhelling van 1:3 
is de dijk niet meer te onderhouden en 
kan er geen verzekering meer worden 
afgesloten voor onderhoud (materiaal en 
persoonsverzekering). Uitbesteden brengt 
hoge kosten met zich mee. Indiener 
verzoekt om een helling van 1:5 aan te 
houden. 

Waterschap heeft gezamenlijk met agrariërs 
geconstateerd dat 1:3 talud niet met regulier agrarisch 
materieel en ongetraind personeel kan worden 
beheerd. Het  waterschap is daarom in gesprek met 
agrariërs over de vergoeding voor het gespecialiseerd 
onderhoud van de dijk. Daarmee wordt het verzoek om 
een 1:5 talud niet gehonoreerd.  

7 2 De nieuwe dijk betekent een verlies van 
ca. 2 ha bruikbare landbouwgrond, 
beweidbare oppervlakte en 
voerderwinning.  

Het verlies aan grond wordt bepaald door de 
rentmeester, door de vigerende legger te vergelijken 
met de zoneringen van het nieuwe dijkontwerp. De 
huidige kering wordt daarbij niet gezien als reguliere 
landbouwgrond. Met het huidige beleid is het al niet 
mogelijk om de dijk als onbeperkte landbouwgrond te 
gebruiken op grond van de geldende Keur en Legger 
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van Waterschap Brabantse Delta. Het beweiden met 
schapen of geiten is overigens wel mogelijk. 

7 3 Het plan brengt met zich mee dat op de 
dijk geen grootvee meer mag grazen. Er is 
onvoldoende onderzocht of grootvee met 
een lage begrazingsdruk leidt tot schade 
aan de dijk. Indieners verzoeken om 
onderzoek alsnog te laten uitvoeren. 

Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone wel 
verschuiven. Daar waar de nieuwe begrenzingen meer 
oppervlak vergen dan in de huidige vigerende Legger 
zal het waterschap de waardeverandering van de grond 
vergoeden door middel van nadeelcompensatie. De 
rentmeester zal dit met Indiener / eigenaar bespreken. 

7 4 Het is niet bekend waarom er niet is 
gekozen voor een 1:5 verhouding van het 
talud, waardoor de indiener zelf 
onderhoud zou kunnen blijven uitvoeren, 
de veiligheid is gewaarborgd en de 
belangen van indiener minder in gedrang 
komt.  

In het traject naar het voorkeursalternatief toe zijn 
gesprekken gevoerd met agrariërs en andere 
betrokkenen in het buitengebied. In dat proces is een 
integrale afweging gemaakt waarbij alternatieven zijn 
opgenomen en afgewogen.  
Het alternatief overgedimensioneerde dijk met een 
talud van 1:5 was hier een van de afgewogen 
alternatieven. De aanlegkosten hebben in de keuze 
voor het Voorkeursalternatief een doorslaggevende rol 
gespeeld. 

7 5 Er is geen regeling voor schade 
opgenomen. Een op maat gesneden 
schaderegeling is noodzakelijk. 

Het verlies aan grond wordt bepaald door de 
rentmeester, door de vigerende legger te vergelijken 
met de zoneringen van het nieuwe dijkontwerp. De 
huidige kering wordt daarbij niet gezien als reguliere 
landbouwgrond, vanwege de beperking van het 
grondgebruik op dit moment, op grond van de Keur en 
Legger van Waterschap Brabantse Delta.  De 
rentmeester is intussen in gesprek met indiener over 
de financiële compensatie.  
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7 6 Waterschap heeft wel OVER de situatie 
gesproken met indiener, maar nooit MET 
indiener. Er is ten onrechte bij de 
totstandkoming van het plan niet tijdig 
met de indiener in gesprek gegaan. 

In de verkenningsfase, t.b.v. het vaststellen van het 
VKA, is meerdere keren met indiener gesproken. 
Daarna is in de uitwerkingsfase opnieuw met 
stakeholders gesproken, waaronder met de indiener 
van deze zienswijze.  
In de periode april tot oktober 2021 zijn er circa 10 
contactmomenten geweest. 

7 7 Indiener betwist de afwezigheid van de 
bever en vraagt meer onderzoek. 

Er is bureau onderzoek uitgevoerd en in het voorjaar 
van 2021 aanvullende veldonderzoek in het 
Buitengebied Terheijden. Er zijn geen sporen van de 
bever aangetroffen. Dat wil overigens niet zeggen dat 
de bever nooit voorkomt. Er is korte vegetatie 
aanwezig en er zijn weinig bomen aanwezig, het 
deelgebied is daarmee ongeschikt voor de bever. De 
aanwezigheid en toekomstige kolonisatie van de bever 
zijn op basis van de huidige biotopen in dit deelgebied 
uitgesloten. Er is door het voornemen geen 
beïnvloeding van leefgebied. Het waterschap is daarom 
van mening dat er geen ontheffingsaanvraag in het 
kader van de Wet natuurbescherming vereist is. 

7 8 Indiener beweert dat in het MER 
beoordelingsbesluit is neergelegd dat 
voor de dijkverbetering Terheijden 
Buitengebied klei- en zandgrond gebruikt 
zal worden afkomstig van het project 
Noordrand Midden en dat vanwege de 
samenstelling van die grond een talud van 
1:3 onvoldoende stabiel zou zijn en dus 
onvoldoende veiligheid zou bieden.  

Waterschap gebruikt geclassificeerde klei voor de 
verbetering van de kering. Mogelijk wordt een deel van 
de klei uit natuurinrichtingsproject Noordrand Midden 
hierbij gebruikt, indien blijkt dat deze grond van 
geschikte kwaliteit is en het qua planning goed op 
elkaar kan worden afgestemd. De geschikte klei kan 
ook van een andere locatie worden aangevoerd. 

8 1 Door verhoging van de dijk wordt uitzicht 
ontnomen. Indiener kijkt straks tegen een 
nieuwe (opgehoogde) dijk. Indiener 
ondervindt daardoor immateriële schade. 

Nadeelcompensatie zal in beginsel op basis van de 
artikel 7.14 Waterwet worden afgehandeld als een 
loket door het waterschap. Indiener kan hiervoor 
terecht bij: 
https://www.brabantsedelta.nl/nadeelcompensatie-
aanvragen/ 

8 2 De verhoging en doortrekking van de 
bestaande dijk zorgt ervoor dat de 
verkeerssituatie ter plaatse 
onoverzichtelijker en daarmee 
gevaarlijker wordt. Inclusief het 
verhoogde hellende fietspad dat zich op 
de kruising  ter hoogte van Laakdijk 
opsplitst, zal bijdragen aan een gevaarlijke 
situatie.  

De weg op de Laakdijk blijft intact. De weg is een 
erftoegangsweg met een snelheidsregime van 
60km/uur. De weg is smal en er staan woningen direct 
langs de weg. Dat heeft een snelheidsremmend effect. 
Metingen in het najaar 2021 wijzen dit ook uit;  de 
werkelijke rijsnelheid is 40km/uur en de verkeersdruk 
laag. De kans op conflicten is daarmee laag.  
Het nieuwe fietspad is aangelegd in een Y-vorm zodat 
de snelheid van de fietsers lager is dan bij een rechte 
aansluiting. Een schuinere ligging is niet gewenst vanuit 
geringer zicht bij een kleinere hoek. Om extra attentie 
te vragen zal de weg een kleur/drempel markering 
krijgen. 
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8 3 De aanpassingen zullen voor lange tijd 
hinder zorgen (geluidsoverlast en modder 
op de weg). Daarmee ondervindt indiener 
(im)materiele schade zowel op 
privégebied en als op 2 aanwezige 
ondernemingen. 

Waterschap realiseert zich dat er hinder zal zijn tijdens 
de uitvoering van werkzaamheden voor de 
dijkverbetering. Dit betreft een tijdelijke situatie. In 
overleg met de aannemer wordt getracht de overlast te 
beperken.  

9 1 Indiener is nog in gesprek en er is nog 
geen definitieve overeenstemming. 
Indiener verzoekt om het plan pas vast te 
stellen als er definitieve afspraken zijn. 

Procesmatig ziet er als volgt uit:  
Er zijn gesprekken met indiener gevoerd over het 
concept Ontwerp. We hebben wensen opgehaald en 
waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Kort voor het 
vaststellen van het projectplan starten de gesprekken 
met de rentmeester t.a.v. financiële compensatie. Na 
de definitieve vaststelling van het projectplan 
Waterwet zal ook de financiële compensatie definitief 
worden vastgesteld. 

9 2 Indiener verzoekt om bijvoorbeeld elke 5 
jaar af te stemmen met het waterschap 
over het onderhoud van de dijk. 

Wij gaan hiermee akkoord. Afspraak wordt vastgelegd 
in een beheerovereenkomst. 

9 3 Indiener vraagt of er ook koeien op de dijk 
mogen, zoals bij Weimeren. 

Volgens de Keur was en is het beweiden en bemesten 
van de waterkering niet toegestaan. Het waterschap 
heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden. Na de 
afronding van de dijkverbetering zal er wel handhavend 
worden opgetreden. 
Het voorliggend projectplan veroorzaakt geen 
verandering in de Keur. Verboden ten aanzien van het 
gebruik van de verschillende zones veranderen niet 
onder invloed van het voorliggende projectplan 
waterwet.  
 
De kering Weimeren heeft een fundamenteel andere 
benadering. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen wordt 
de vrijkomende grond uit de naastliggende polder 
gebruikt bij de versterking van de dijk. Hierdoor is 
meervoudig ruimtegebruik mogelijk. 
 
Onder invloed van het voorliggend projectplan zal 
(zullen) de ligging van de grens van het 
waterstaatswerk en de beschermingszone wel 
verschuiven. Daar waar de nieuwe begrenzingen meer 
oppervlak vergen dan in de huidige vigerende Legger 
zal het waterschap de waardeverandering van de grond 
vergoeden door middel van nadeelcompensatie. De 
rentmeester zal dit met Indiener / eigenaar bespreken. 

 


