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DEEL I – AANLEG OF WIJZIGING 
VAN WATERSTAATSWERKEN 
 
 
1 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 
 
 
Het projectgebied is gelegen in de Westelijke Langstraat; een natuurgebied in de gemeente Waal-
wijk, tussen de stad Waalwijk en het dorp Waspik en grotendeels tussen de Oude Zeedijk en het 
Halve Zolenpad. Het gebied waar dit projectplan betrekking op heeft, bevindt zich in de binnen-
polders van Capelle en Sprang en wordt begrensd door de zogenoemde ‘5 centimeter-contour’ 
welke in deel II, hoofdstuk 1 nader toegelicht wordt. Als bijlage 1 is een overzicht opgenomen 
waarop de ligging en begrenzing van het plangebied getoond is. 
 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE 
 
 
2.1 Huidige situatie 
 
De Westelijke Langstraat is een landschap met (veel potentie voor) natuur – vanwege de bodem-
opbouw in relatie tot het kwellend grondwater – en cultuurhistorie, wat aangewezen is als Na-
tura2000-gebied[1] en als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB).  
 
2.2 Aanleiding 
 
Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer en vervoer. In de program-
matische aanpak stikstof (hierna: PAS) is op landelijk niveau afgesproken dat er pas weer ruimte 
komt voor economische ontwikkeling als de natuur hersteld en uitgebreid wordt. Daarom heeft 
de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, 
Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren de achteruitgang tegen te gaan en 
nieuwe natuur te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de natuurontwikkeling uitgevoerd wordt.  
 
Binnen de in deel I, hoofdstuk 1 genoemde 5 centimeter-contour kunnen conform modelbereke-
ningen grondwaterstandstijgingen van 5 centimeter of meer optreden. Op basis van grondwater-
modelberekeningen is vervolgens een schifting gemaakt in adressen waar wel en geen overlast 
verwacht wordt. Hierbij is het grondwatermodel beschouwd ten opzichte van de hoogteligging op 
basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (hierna: AHN). 
 
Voor de adressen waar overlast verwacht wordt, is een dossier opgesteld. Eind april/mei 2019 
zijn deze dossiers verzonden naar de bewoners, met daarbij een uitnodiging voor een gesprek 

                                                
[1] Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde diersoorten en hun natuurlijke 
leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit te behouden. 
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tijdens spreekuren (zie deel I, hoofdstuk 7). Eind mei 2019 hebben de adressen die binnen de 5 
centimeter-contour liggen, maar geen dossier ontvangen hebben, per brief de mededeling gekre-
gen dat er op hun perceel geen overlast verwacht wordt.  
 
Op basis van de informatie die tijdens de spreekuren verzameld is, zijn de dossiers aangepast en 
aangevuld. Bij een aantal adressen heeft een locatiebezoek – al dan niet met een hoogtemeting 
– plaatsgevonden in juni/juli/augustus 2019. 
 
Indien een bewoner geen reactie op de toegestuurde brieven en het toegestuurde dossier heeft 
gegeven, heeft deze in juni/juli 2019 een brief ontvangen. Dit betreft bewoners waarbij geen 
wateroverlast verwacht wordt (circa 20 adressen). In de brief wordt geconcludeerd dat het dos-
sier op orde is en er geen verdere acties benodigd zijn. Bij de bewoners die hier een reactie op 
gegeven hebben, heeft op verzoek alsnog een locatiebezoek met inmeting plaatsgevonden. 
 
Aan de hand van de locatiebezoeken zijn de dossiers aangepast. De dossiers waarbij geconclu-
deerd wordt dat geen maatregelen benodigd zijn, zijn in juli 2019 aan de bewoners verzonden 
(circa 30 dossiers). 
 
32 adressen komen wel in aanmerking voor mitigerende maatregelen. Deze maatregelen moeten 
de stijging van de grondwaterstand tegengaan en zijn uitgewerkt in de dossiers en besproken 
met de bewoners in juni/juli/augustus/september 2019. Op basis hiervan wordt de wijze van 
uitvoering (zelfrealisatie of realisatie door de provincie Noord-Brabant) en het toekomstig onder-
houd overeengekomen middels een overeenkomst. Het sluiten van deze overeenkomsten vindt 
plaats in de periode tot oktober 2019.  
 
De overeengekomen maatregelen zijn opgenomen in dit projectplan en de KES[2]. 
 
2.3 Doelstelling 
 
In het provinciaal inpassingsplan ‘PAS Westelijke Langstraat Waalwijk’ (hierna: PIP) zijn natuur-
herstel en –uitbreidingsplannen concreet beschreven. Deze gaan gepaard met mitigerende sys-
teemmaatregelen ter voorkoming van vernatting naar de gebouwen, tuinen en woningen in de 
omgeving. 
 
Dit projectplan heeft betrekking op maatregelen die buiten de PIP-grenzen genomen dienen te 
worden – met als doel wateroverlast ten gevolge van de ontwikkelingen in de Westelijke Lang-
straat te mitigeren. Het gaat hier om locatie specifieke maatregelen en beperkt zich daarmee tot 
de maatregelen rond de huizen, in de tuinen en op percelen van de bewoners. 
 
 
3 BESCHRIJVING EN MAATVOERING VAN DE WATERSTAATSWERKEN 
 
 
Dit projectplan beschrijft en maakt enkel de werkzaamheden aan waterstaatswerken[3] mogelijk. 
Voor werkzaamheden die niet waterstaatkundig van aard zijn, dient een separate vergunning 

                                                
[2] KES: klanteisspecificatie. 
[3] Definitie van een waterstaatswerk (Kenniscentrum InfoMil, sd): ‘Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterke-
ring of ondersteunend kunstwerk’. 
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aangevraagd te worden (zie deel II, hoofdstuk 5). Er is gekozen voor een projectplan omdat deze 
een ruimtelijke vergunning voor werkzaamheden verspreid over 32 percelen faciliteert, wat voor-
delen biedt ten opzichte van separate vergunningen per adres.  
 
Voor ieder perceel waarop mitigerende maatregelen uitgevoerd worden[4] en waarop dit project-
plan dus betrekking heeft, is een waterdossier opgesteld in overleg met de eigenaren en bewo-
ners, welke nader uitgewerkt is op tekeningen behorende bij dit plan. Deze tekeningen zijn op-
genomen als bijlage 2. Hieronder is een opsomming gegeven van de in dit projectplan uiteenge-
zette (waterstaats)werken c.q. mitigerende maatregelen: 

1. Aanbrengen duikers; 
2. Het (ver)graven van de waterloop; 
3. Aanbrengen van een steiger; 
4. Aanleggen van buisdrainage; 
5. Aanbrengen van beschoeiing; 
6. Het lokaal ophogen van het perceel. 

 
In de onderstaande paragrafen worden de maatregelen apart van elkaar beschreven, gebaseerd 
op en passend binnen de algemene regels (Waterschap Brabantse Delta, 2018), beleidsregels 
(Waterschap Brabantse Delta, 2018) en Keur (Waterschap Brabantse Delta, 2019) van water-
schap Brabantse Delta.  
 
3.1 Kaders van maatregelen 
 
Een aantal locaties waar drainage aangelegd wordt en/of een waterloop gegraven c.q. duiker 
gelegd wordt, is gelegen in attentiegebied en/of beschermd gebied waterhuishouding (zie figuur 
3.2). Ten aanzien van beleidsregels 6 ‘Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen’ en 15 ‘Al-
gemene Toetsingscriteria Waterkeringen’ wordt gesteld dat de voorgenomen werkzaamheden 
slechts invloed hebben op het voorkomen van wateroverlast; de water aan- en afvoer en de 
benodigde berging blijven ten minste gelijk. 
 
Figuur 3.2: Ligging attentiegebied (blauw) en beschermd gebied waterhuishouding (oranje) (Waterschap Brabantse Delta, 
sd).

 
 
  

                                                
[4] Het besluitvormingsproces van wanneer een perceel in aanmerking komt voor een dossier en vervolgens mogelijk 
mitigerende maatregelen, is nader toegelicht en uiteengezet in deel I, hoofdstuk 2. 
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3.2 Aanbrengen duikers 
 
Ten behoeve van de verbinding tussen bestaande waterlopen, worden op een aantal locaties 
duikers en dammen aangebracht zodat de bereikbaarheid van het achterliggende perceel ge-
waarborgd blijft. 
 
Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlak-
tewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Om de afwatering van het gebied waar-
binnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er in algemene regel 10 
‘Dam met duiker’ voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker en het aantal dammen 
met duikers per perceel. 
 
Er wordt alleen een duiker toegepast wanneer deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de per-
ceelsontsluiting en geen nadelige invloed heeft op de aan- en afvoer van water. De buislengte 
van de duikers bedraagt ten hoogste 15 meter per perceelszijde en wordt aangelegd zonder 
knikpunten of bochten. De inwendige diameter bedraagt ten minste 0,30 meter. De binnenon-
derkant van de duiker bevindt zich op 0,05 m onder de waterbodem, zodat conform beleidsregel 
5 ‘Duikers en bruggen’ de impact op flora en fauna niet negatief is. 
 
3.3 Het (ver)graven van de waterloop 
 
Bij het optimaliseren van het watersysteem op een perceel of binnen een peilgebied, wordt een 
aantal waterlopen ver-/gegraven. Hiermee wordt voldoende afvoercapaciteit gerealiseerd. 
 
3.3.1 Tijdelijk afdammen van een B-waterloop 
Conform algemene regel 3 ‘Bijkomende tijdelijke werken en werkzaamheden in B-wateren’ is het 
tijdelijk afdammen van een B-waterloop om een dam met duiker aan te kunnen leggen toege-
staan – daar deze werkzaamheden niet langer dan 2 weken duren en nodig zijn voor het realise-
ren van activiteiten die genoemd zijn in de algemene regels Keur. Hierbij blijft de waterafvoer 
van de aangrenzende/omliggende percelen te allen tijde gewaarborgd en worden alle materialen 
die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden verwijderd. 
 
3.3.2 Bergend vermogen 
Overeenkomstig met beleidsregel 6 ‘Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen’, wordt bij 
demping van een oppervlaktewaterlichaam het bergend vermogen op hetzelfde perceel (lees: ten 
minste binnen hetzelfde peilgebied) gecompenseerd middels het graven van een nieuw opper-
vlaktewaterlichaam. Hierdoor ontstaat geen directe verbinding tussen twee verschillende peilge-
bieden. 
 
3.3.3 Categorisering waterlopen 
Het aanleggen, verbreden of verdiepen van een C-waterloop kan overeenkomstig algemene regel 
4 ‘Activiteiten en werken in en nabij C-wateren’ dermate hydrologische effecten tot gevolg hebben 
dat de afvoernorm wijzigt. Dit kan invloed hebben op de categorisering in de Legger. Het kan zijn 
dat sprake is van de aanleg van een B- of zelfs A-waterloop. Dit is mogelijk vergunningplichtig. 
De Legger wordt hier ook op aangepast. Op voorhand wordt een dergelijke wijziging niet voor-
zien. Zie ook deel I, hoofdstuk 5. 
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Daar komt bij dat niet alleen de Keur regels stelt. Iemand die een C-water aanlegt, wijzigt, dempt 
of heeft, heeft ook te maken met het Burgerlijk Wetboek, en dan vooral met het burenrecht[5].  
 
3.4 Aanbrengen van een steiger 
 
Op één perceel komt de huidige steiger ten gevolge van de PIP-ontwikkelingen onder het peil 
van de aanliggende waterpartij te liggen. Er wordt daarom een nieuwe steiger gerealiseerd welke 
zich boven het toekomstige peil bevindt. Het verwijderen van de bestaande steiger en de aanleg 
van de nieuwe steiger geschiedt overeenkomstig algemene regel 4 ‘Activiteiten en werken in en 
nabij C-wateren’. 
 
3.5 Aanleggen van buisdrainage 
 
Er wordt buisdrainage toegepast om lokaal de grondwaterstanden ‘af te toppen’. Conform de 
Keur, artikel 3.8, is het verboden om zonder vergunning te ontwateren met drainagemiddelen. 
De drainbuizen bevinden zich in een drainkoffer met daarboven een anti-worteldoek (zie figuur 
3.5.1). 
 
Conform beleidsregel 14 ‘Drainage’ wordt de drainage toegepast als compensatiemaatregel als 
gevolg van daadwerkelijke natschade door een vernattingsmaatregel binnen het NNB; de drai-
nage compenseert de natschade conform de verbijzondering van beleidsregel 14.4.2., lid 1. 
 
Figuur 3.5.1: Principedoorsnede buisdrainage. 

 
 
Bij de percelen waar geen pomp geplaatst wordt, is de exacte afvoer niet bekend. De diepteligging 
van de drainbuis is echter zodanig dat deze alleen werkt tijdens natte omstandigheden. Hiermee 
rekening houdende is het uitgangspunt dat de drainage niet (merkbaar) verdrogend werkt op de 
natuur. In de dossiers is de beoogde (diepte)ligging van de drainagestrengen weergegeven (te-
vens rekening houdend met onder meer kabels en leidingen), alsmede de GHG, de maaiveld-
hoogtes en hoe lozing vanuit de drainage plaatsvindt. 
 

                                                
[5] Burenrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Het burenrecht kent een 
aantal regels over water en waterlopen. Zo moeten bijvoorbeeld lagere erven het water ontvangen dat van hoger gelegen 
erven van nature afloopt. Een andere regel is dat buren niet in een mate of op een wijze veranderingen mogen aanbren-
gen in een waterloop, wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. Dat wil zeggen een inbreuk op een recht die 
schade veroorzaakt en die schade toerekenbaar is aan de veroorzaker. In dat geval kan degene die schade meent te 
lijden door het handelen van de buren, de burgerlijke rechter verzoeken die buren te verplichten om bijvoorbeeld de 
aangebrachte verandering in de waterloop ongedaan te maken, of om een schadevergoeding te betalen. 
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In een enkel geval wordt in de ontvangstput een pomp geplaatst die zorgt voor een deugdelijke 
afwatering, zonder dat er een peilregulering van het drainagesysteem wordt bewerkstelligd. Daar-
door is er conform algemene regel 11 ‘Drainage’ zowel bij het wel als niet toepassen van een 
pomp sprake van drainage. 
 
3.5.1 Werkzaamheden in schil compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermings-

zone A 
De in de dossiers opgenomen maatregelen vallen voor een aantal adressen aan ’t Vaartje, de 
Waspiksedijk en de Winterdijk binnen de zoneringen (beschermingszones + waterstaatswerk) 
van de aangrenzende compartimenteringskering (DWK00584, S123a – Waspiksedijk), zie figuur 
3.5.2. De maatregelen die (deels) binnen deze zonering vallen, hebben betrekking op de aanleg 
van drainage en geschieden overeenkomstig algemene regel 25a ‘Werkzaamheden in schil com-
partimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A’; er wordt geen verbinding ge-
maakt tussen de beide zijden van de kering c.q. binnen- en buitendijks. 
 
De werkzaamheden ten aanzien van het openleggen van de kering zijn van zeer korte duur (ca. 
1 dag). Indien deze werkzaamheden onverhoopt langer duren, is er de mogelijkheid om gefaseerd 
te werken zodat er onbeheerd geen opening in de kering aanwezig hoeft te zijn. 
 
Figuur 3.5.2: Ligging compartimenteringskering (Waterschap Brabantse Delta, sd). 

 
 
3.5.2 Lozingsconstructies 
Conform algemene regel 14 ‘Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlakte-
waterlichamen’ wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van 
de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkings-
werken in en nabij A- en B-wateren. 
 
Lozingsconstructies in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor on-
derhoud. Aansluitend op algemene regel 14 ‘Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en 
nabij oppervlaktewaterlichamen’, wordt hier als volgt rekening mee gehouden:  
 De uitmondingen van de drainagebuizen worden zo aangelegd en gehouden, dat geen aan-

tasting van het profiel van de waterloop plaatsvindt;  
 (drainage)buizen worden voorzien van een uitstroomvoorziening (lees: uitstroombak) over-

eenkomstig de taludhelling van de waterloop. 
 
3.6 Aanbrengen van beschoeiing 
 
Om afkalving van het perceel tegen te gaan, de bergings- en doorstroomcapaciteit van het aan-
liggende B-water te behouden en meer ruimte te creëren voor het lokaal ophogen van het per-
ceel, wordt op een aantal adressen beschoeiing aangebracht. 
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Er wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor 
het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing daar deze wordt aangelegd in een 
B-water en de bergings- en doorstroomcapaciteit van dit B-water gelijk blijft. 
 
Overeenkomstig met algemene regel 17 ‘Beschoeiing’ wordt de beschoeiing deugdelijk aange-
bracht, zodat er geen verzakkingen of verplaatsingen kunnen optreden. Zo wordt voorkomen dat 
grond van achter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam komt, en het bergend vermogen 
en de doorstroom mogelijkheid niet worden aangetast. Hierdoor is beleidsregel 8 ‘Oeverbescher-
mende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen’ niet van toepassing. 
 
3.7 Toepassen van onderbemaling 
 
Op een aantal locaties wordt onderbemaling toegepast om het perceel geschikt te houden voor 
gebruik door de drooglegging te vergroten c.q. handhaven. Dit gebeurt overeenkomstig beleids-
regel 1 ‘Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen’. 
 
3.8 Overige maatregelen 
 
Naast de te wijzigen of aan te leggen waterstaatswerken, worden ook nog overige werken (lees: 
niet waterstaatswerken) uitgevoerd. Deze maatregelen worden niet formeel door dit projectplan 
mogelijk gemaakt. Hier wordt in een ander kader (bijvoorbeeld de omgevingsvergunning) toe-
stemming voor verleend, zie deel II, hoofdstuk 5. 
 
3.8.1 Het lokaal ophogen van het perceel 
Op een aantal percelen wordt de benodigde ontwateringsdiepte bereikt door ophoging van het 
perceel. Hierbij is in de dossiers het laagste punt van het perceel als maatgevend beschouwd en 
wordt een toekomstige afwerkhoogte voorgesteld, waarbij voldaan wordt aan het ontwaterings-
criterium óf gewaarborgd wordt dat er geen verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige 
situatie. 
 
Het ophogen van percelen gebeurd niet ter plaatse van beschermingszones langs A-wateren, 
waarmee beleidsregel 10 ‘Aanpassen maaiveld’ niet van toepassing is. 
 
3.9 Locatie van de maatregelen 
 
In tabel 3.9 zijn de 32 adressen opgenomen waar mitigerende maatregelen uitgevoerd zullen 
worden. Hierbij wordt per adres verwezen naar een separate tekening die als bijlage 2 opgeno-
men is binnen dit projectplan. In deze tabel zijn tevens de adressen opgenomen die deel uitmaken 
van de pilot wateroverlast aan de Winterdijk te Sprang-Capelle. De maatregelen ter plaatse van 
deze adressen zijn reeds gerealiseerd en vergund met een separate watervergunning. 
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Tabel 3.9: Overzicht locatie van de maatregelen. 
Adres Maatregel Toelich-

ting/verwij-
zing naar bij-
lage 

Hogevaart 6 Plaatsen van beschoeiing en het ophogen en aanvullen van de tuin c.q. het 
maaiveld tegen deze beschoeiing. Het gedeeltelijk dempen van de bestaande 
waterloop en het graven van een waterloop met duiker. Aanleggen van drainage 
en PVC-leiding met doorspuitputten en maaibescherming ter plaatse van de uit-
stroomconstructie. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV6’ 

Hogevaart 
68 

Het graven/herstellen van waterlopen en het gedeeltelijk dempen van een wa-
terloop ten behoeve van de aanleg van een gronddam. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV68’ 

Hogevaart 
69 

Ophogen van de tuin, graven van een waterloop met duiker en gedeeltelijk dem-
pen van een waterloop ten behoeve van de aanleg van een gronddam. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV69’ 

Hogevaart 
71 

Graven van een waterloop met duiker en het gedeeltelijk dempen van een wa-
terloop ten behoeve van de aanleg van een gronddam. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV71’ 

Hogevaart 
80 

Ophogen van de tuin en het graven van een waterloop binnen de PIP-grenzen. Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV80’ 

Hogevaart 
90 & 92 

Ophogen van de tuin en het graven van een waterloop binnen de PIP-grenzen. Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV90 & 
92’ 

Hogevaart 
119 

Graven van een waterloop binnen de PIP-grenzen. Zie bijlage 2, te-
kening ‘HV119’ 

’t Vaartje 
110 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘TV110’ 

’t Vaartje 
140  
(= Waspik-
sedijk 39) 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘TV140’ 

Tolweg 10 Ophogen ter plaatse van de oever. Zie bijlage 2, te-
kening ‘TW10’ 

Tolweg 14 Ophogen van de tuin met vrijkomende grond uit de te graven waterloop. Zie bijlage 2, te-
kening ‘TW14’ 

Tolweg 20 Graven van een waterloop binnen de PIP-grenzen. Zie bijlage 2, te-
kening ‘TW20’ 

Vrouwkens-
vaartse-
straat 3 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘VVS3’ 

Vrouwkens-
vaartse-
straat 5 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘VVS5’ 

Vrouwkens-
vaartse-
straat 10a 

Ophogen van de tuin, verbreden van de waterloop binnen de PIP-grenzen en 
controleren of het bestaande gemaal nog functioneert. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘VVS10a’ 

Waspikse-
dijk 9 

Plaatsen van beschoeiing. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WAD9’ 

Waspikse-
dijk 16 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WAD16’ 

Waspikse-
dijk 28 

Ophogen van de tuin met vrijkomende grond uit de te graven c.q. herprofileren 
waterpartij en waterloop. Aanleg van duiker ten behoeve van een verbinding 
tussen de bestaande waterlopen. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘WAD28’ 

Waspikse-
dijk 29 

Ophogen van het pad en graven en herprofileren van de bestaande waterloop. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WAD29’ 

Waspikse-
dijk 31 

Graven en herprofileren van de bestaande waterloop. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WAD31’ 

Waspikse-
dijk 35 

Ophogen van de tuin, dempen van de poel en verwijderen van de gronddam ten 
behoeve van een verbinding tussen de bestaande waterlopen. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘WAD35’ 
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Wendelnes-
seweg-Oost 
74 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WWO74’ 

Wendelnes-
seweg-West 
57 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WWW57’ 

Wendelnes-
seweg-West 
85 

Plaatsen van beschoeiing, ophogen tegen deze beschoeiing aan en verhoogd aan-
brengen van de steiger. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘WWW85’ 

Winterdijk 8 Ophogen en verlagen van delen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID8’ 

Winterdijk 
10 

Plaatsen van een damwand in de nevenliggende waterloop, waar een put met 
overstort inclusief pompinstallatie waarborgt dat het peil in dit deel van de wa-
terloop gehandhaafd wordt. De uitstroom vanuit deze put wordt gerealiseerd 
middels een HDPE-persleiding en maaibescherming ter plaatse van de uitstroom-
constructie. 

Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID10’ 

Winterdijk 
14 

Ophogen van de tuin en vervangen van de steiger aan het oppervlaktewater. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID14’ 

Winterdijk 
18 

Hergraven waterloop, aanleg van drainage en PVC-leiding met doorspuitputten 
en maaibescherming ter plaatse van de uitstroomconstructie.  

Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID18’ 

Winterdijk 
21 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID21’ 

Winterdijk 
22 

Ophogen van de tuin c.q. het grasland, graven van een waterloop tussen twee 
bestaande waterlopen, het aanleggen van drainage en PVC-leiding met door-
spuitputten en maaibescherming ter plaatse van de uitstroomconstructie.  

Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID22’ 

Winterdijk 
24 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID24’ 

Winterdijk 
33 

Pilot wateroverlast. 

Winterdijk 
35 
Winterdijk 
36 
Winterdijk 
37 
Winterdijk 
38 
Winterdijk 
44 

Ophogen van de tuin. Zie bijlage 2, te-
kening ‘WID44’ 
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4 WIJZE WAAROP HET WERK WORDT UITGEVOERD 
 
 
4.1 Technische uitvoering 
 
Gezien de kwetsbaarheid van het gebied en de verspreid aanwezige bebouwing is het voorkomen 
van overlast en hinder tijdens uitvoering erg belangrijk. Hierover vindt afstemming plaats met de 
perceeleigenaren.  
 
4.1.1 Ecologische begeleiding 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten 
en dieren niet onnodig vernield of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het 
nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor 
planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitge-
voerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen 
om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
 
Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn 
om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt 
voor elke soort en elk individu in Nederland. 
 
4.1.2 Explosieven 
De gemeente Waalwijk heeft een beleidsnota ‘Omgaan met niet-gesprongen explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog’. Deze beleidsnota geldt als leidraad voor de omgang met risico's van even-
tueel aanwezige niet-gesprongen explosieven (hierna: NGE). In deze beleidsnota heeft de ge-
meente een historisch vooronderzoek opgenomen voor het grondgebied van de gehele gemeente, 
waaronder de Westelijke Langstraat. Op basis hiervan is vastgesteld dat het gehele gebied van 
de Westelijke Langstraat onderhavig is geweest aan gevechtshandelingen in de Tweede Wereld-
oorlog. Een deel van de hierbij gebruikte munitie is niet gedetoneerd en mogelijk in de bodem 
achtergebleven. Gebieden met reeds geroerde grond worden aangemerkt met een verlaagd risi-
coprofiel. 
 
Voor de overige (niet geroerde gebieden) geldt dat, voor aanvang van de uitvoeringsfase, een 
aanvullend explosieven-onderzoek in de vorm van een projectgebonden risicoanalyse (hierna: 
PRA) (eventueel gevolgd door opsporing) dient te worden uitgevoerd op plaatsen waar ontgra-
vingen plaatsvinden.  
 
4.1.3 Vergunbaarheid 
Ten behoeve van de uitvoering van het project dienen diverse vergunningen te worden aange-
vraagd/ toestemmingen te worden verkregen. Een inventarisatie van de benodigde vergunningen 
en bijbehorende procedures is opgenomen in deel II, hoofdstuk 5. De in de vergunningen, mel-
dingen en ontheffingen gestelde voorwaarden dienen tijdens de uitvoering te worden nageleefd. 
De voorwaarden worden hiertoe opgenomen in het nog op te stellen bestek.  
 
4.1.4 Grondverzet en grondbalans 
Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing en hier dient aan voldaan te worden. 
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4.1.5 Archeologische begeleiding 
Voor het ontgraven/herprofileren van waterlopen wordt de vrijstellingsgrens voor gebieden met 
een hoge archeologische verwachting niet overschreden, daar de separate ontgravingen niet om-
vangrijker zijn dan 500 m².  
 
4.1.6 KLIC-inventarisatie 
Bij de schetsmatige uitwerking van het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande kabels 
en leidingen. Wanneer de daadwerkelijke werkzaamheden uitgevoerd worden, is een nieuwe 
KLIC-melding en/of navraag bij de bewoners noodzakelijk. 
 
4.1.7 Bereikbaarheid 
Gezien de bodemgesteldheid, wordt met eigenaren van aanliggende percelen afspraken gemaakt 
over de bereikbaarheid van percelen tijdens de uitvoering. Bovendien dient de aannemer rekening 
te houden, dat het werk deels uitgevoerd moet worden met klein materieel, rijplaten en/of aan-
gepast materiaal. 
 
4.2 Inpassing in de omgeving 
 
Dit plan is gericht op het voorkomen van de toekomstige wateroverlast als gevolg van de uit te 
voeren herstelmaatregelen Natura 2000/PAS. Dat neemt niet weg dat de maatregelen ook moe-
ten worden bezien op de (mogelijke) effecten op de Natura 2000- en PAS-gebieden, NNB en 
behoud of herstel van leefgebieden van belangrijke dier- en plantsoorten. De situatie zal voor die 
gebieden niet verslechteren door het uitvoeren van de in dit projectplan uiteengezette maatre-
gelen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met overige beperkingen, zoals beschreven 
in deel I, paragraaf 4.1. 
 
4.3 (voorgenomen) planning 
 
Alle mitigerende maatregelen tegen wateroverlast zijn als ‘no regret’ uit te voeren, wat evenzoveel 
betekent als een maatregel waar men geen spijt van krijgt. De eerste fase van natuurherstel-
maatregelen moet volgens de PAS in juli 2021 afgerond zijn. Het uitgangspunt wordt daarmee 
dat alle locatie specifieke maatregelen, die samenhangen met de natuurherstelmaatregelen, me-
dio 2021 gerealiseerd moeten zijn. Voordat de peilen worden verhoogd (vanaf medio 2021), zijn 
de effecten van wateroverlast al gemitigeerd.  
 
4.4 Voorwaarden uit ontheffingen en vergunningen 
 
Zie deel II, hoofdstuk 5. 
 
4.5 Maatregelen ter voorkoming van mogelijk nadelige gevolgen 
 
Tijdens en na de uitvoering van het project vindt monitoring plaats. In het PIP is als bijlage een 
monitoringsplan opgenomen, waarin het volgen van de hydrologische effecten op de woningen 
en percelen grenzend aan de natuurgebieden van de Westelijke Langstraat als één van de doelen 
is benoemd. Daarnaast wordt voor het gebied een (digitaal) loket ingericht voor direct contact 
wanneer men toch overlast ondervindt van de PIP-maatregelen. Hier wordt direct actie op on-
dernomen. 
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Met behulp van modelberekeningen zijn de uitgangssituatie en de verwachte stijging van de 
grondwaterstand bepaald. De mitigerende maatregelen moeten deze stijging tegengaan. Door 
middel van een monitoringsplan en peilbuizen wordt gemeten of de stijging van de grondwater-
stand inderdaad wordt tegengegaan en of de modelberekeningen een correcte verwachting van 
de verandering van de grondwaterstanden weergeven. 
 
In het gebied zijn door het waterschap peilbuizen geplaatst en worden er nog extra peilbuizen 
bijgeplaatst. De locaties van de peilbuizen zijn op plaatsen aangebracht die representatief zijn 
voor het met het model berekende hydrologische gedrag. Het aantal peilbuizen in het gebied is 
voldoende om te bepalen wat de grondwaterstand doet ten gevolge van de voorgenomen maat-
regelen rondom de woningen en ter plaatse van de tuin c.q. het erf. Hiermee is er een continu 
inzicht in de grondwaterstanden zowel in het voorbereidingstraject als ook tijdens de uitvoering 
en nadat de werkzaamheden zijn afgerond. 
 
Alle peilbuizen in het gebied meten namelijk ieder uur de grondwaterstand. Conform de werkwijze 
van het waterschap, wordt deze data eens per 6 maanden uitgelezen. In het kader van de moni-
toring wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt vastgesteld of er bijzonderheden zijn 
die afwijken van de verwachtingen. Bij bijzonderheden wordt beoordeeld of er maatregelen nodig 
zijn. De verkregen data wordt in relatie gebracht met een eventuele melding van (grond)water-
overlast en daarnaast ook met de verkleining van het doelgat natuur. Met behulp van deze mo-
nitoring wordt dus tijdig ingegrepen (en zo nodig bijgesteld), wanneer aanpassingen een onge-
wenst effect teweeg lijken te brengen. 
 
De grootste variabele die een risico vormt op de betrouwbaarheid van de te verkrijgen data, is 
het weer. Het zou kunnen dat de piekgrondwaterstanden ten gevolge van de maatregelen afge-
topt worden, maar dat dit niet merkbaar is omdat er meer neerslag valt dan in de voorgaande 
jaren waarin de grondwaterstand gemonitord is. Daarom wordt de data van de peilbuizen ook 
vergeleken met neerslaggegevens van de neerslagradar van HydroNet. Neerslag kan eventueel 
ook plaatselijk gemeten worden met een digitale regenmeter. 
 
 
5 AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN IN DE UITVOERING 
 
 
In dit projectplan zijn de mitigerende maatregelen beschreven. De schetsontwerpen in de sepa-
rate dossiers geven een beeld van de inrichting en de werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn 
en zijn opgenomen in overleg met bewoners. De maten en afbeeldingen dienen als basis voor de 
verdere uitwerking van het projectplan en schetsontwerp tot een bestek en uitvoeringsontwerp 
(hierna: UO). In het bestek en UO wordt de exacte maatvoering uitgewerkt. Het is mogelijk dat 
tijdens deze detaillering beperkt afgeweken wordt van het ontwerp. Tijdens de uitvoering kunnen 
tevens geringe afwijkingen ontstaan. Echter zijn deze afwijkingen van ondergeschikte aard en 
doen deze geen afbreuk aan de functionele, hydrologische eisen van de waterstaatswerken en 
leiden deze niet tot nadelige effecten op de omgeving. Naar verwachting zullen er geen werk-
zaamheden buiten de nu aangegeven gronden plaatsvinden. 
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6 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 
 
 
6.1 Legger 
 
Na uitvoering van het project wordt de nieuwe situatie ingemeten en opgetekend op revisieteke-
ningen. Vervolgens worden de maten of de functionele eisen in de Legger vastgelegd. Hiervoor 
neemt het waterschap een apart besluit: het Leggerbesluit (besluit ten aanzien van de wijziging 
van de Legger). 
 
Met de realisatie van dit project worden op enkele locaties buiten de PIP-grenzen waterlopen 
gegraven, profielen van waterlopen aangepast en wijzigen delen van waterlopen van status. 
Daarnaast dienen gerealiseerde kunstwerken opgenomen te worden bij een volgende herziening 
van de Legger. 
 
6.2 Beheer en onderhoud 
 
In de basis is het waterschap verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de A-waterlo-
pen en eventuele kunstwerken. Deze waterlopen worden ten minste 1 keer per jaar gemaaid, 
afhankelijk van de groei van de beplantingen. Maaiwerkzaamheden vinden plaats volgens de 
maaikalender die te benaderen is via de website van het waterschap. Daarnaast wordt de water-
loop gebaggerd, indien deze niet meer voldoet aan het vereiste doorstroomprofiel. Gemiddeld 
vindt baggeren één keer in de 6 á 8 jaar plaats. 
 
Voor oppervlaktewaterlichaam wat als B-water is voorgeschreven, geldt dat de onderhoudsplicht 
bij de eigenaar van het aanliggend perceel ligt. Indien deze waterloop zich op de grens van twee 
percelen bevindt, zijn beide aangrenzende perceeleigenaren onderhoudsplichtig. 
 
C-wateren hebben een gering effect op de waterhuishouding. Activiteiten en werken in en nabij 
C-wateren zijn daarom vrijgesteld in algemene regel 4. Het verrichten van onderhoud aan C-
wateren en (kunst)werken in C-wateren is, parallel aan algemene regel 4, vrijgesteld in algemene 
regel 4a. Deze vrijstelling houdt in dat het waterschap geen algemeen belang ziet in het laten 
verwijderen van begroeiing en afval uit C-wateren, het laten herstellen van beschadigingen aan 
oevers en het onderhouden van begroeiingen in C-wateren en het in goede staat van onderhoud 
van (kunst)werken in, op, aan, onder of boven C-wateren. Gespiegeld hieraan kunnen derden 
hiervoor geen beroep meer doen op het waterschap. Eventuele geschillen over onderhoud moe-
ten tussen derden onderling worden opgelost ook als er sprake is van schade door wateroverlast. 
 
Drainagevoorzieningen die in het kader van dit plan gerealiseerd worden op particulier terrein, 
worden zoals overeengekomen met eigenaren onderhouden door de perceeleigenaar – tenzij dit 
in een getekende overeenkomst anders overeengekomen is. 
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7 SAMENWERKING 
 
 
De partijen die dit project uitvoeren (Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Waalwijk, Staats-
bosbeheer en de provincie Noord-Brabant), doen dit samen met de omgeving. Met belangenor-
ganisaties en bewoners uit het gebied is (vanaf medio 2016) en wordt gesproken over hun wen-
sen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Onderstaand is een uiteenzetting gegeven van de 
communicatiemomenten in het kader van dit project. 
 
Tabel 7.1: Streekbijeenkomsten. 

Datum Soort communicatie Doelgroep Aankondiging 
30 juni 
2016 

Bewonersbrief start pro-
ject en start aankoop 
gronden 

Bewoners binnen het project-
gebied en grondeigenaren 
met grond in het gebied 

Persoonlijke brief per post 

13, 14, 15 
juni 2017 

Streekbijeenkomsten, 
thema NRD[6] 

Bewoners en geïnteresseer-
den 

Papieren nieuwsbrief per post 

27, 28 au-
gustus 
2018 

Streekbijeenkomsten, 
thema: bijpraten stand 
van zaken m.e.r.[7] 

Bewoners en geïnteresseer-
den 

Bericht website, mail naar contactperso-
nen met mailadres 

21, 22 ja-
nuari 
2019 

Streekbijeenkomsten, 
thema: VKA (voorkeursal-
ternatief) 

Bewoners en geïnteresseer-
den 

Website, mail contactpersonen, persbe-
richt, Facebookbericht (gemeente Waal-
wijk) 

3, 4 juni 
2019 

Streekbijeenkomsten, 
thema: PIP, ter inzage 
legging 

Bewoners en geïnteresseer-
den 

Website, mail contactpersonen, Face-
bookbericht gemeente Waalwijk, offici-
ele publicaties ter inzage legging 

 
Tabel 7.2: Communicatie overig (algemeen). 

Datum Soort communicatie Doelgroep Aankondiging 
9 juni 2016 Persbericht start aankoop gronden Iedereen n.v.t. 
Vanaf mei 
2017 

Website  Iedereen  Tijdens bijeenkomsten en in 
nieuwsbrief 

Mei 2017 Papieren nieuwsbrief voor aankondiging 
NRD 

Bewoners n.v.t. 

10 juli 2017 Persbericht tekenen SOK[8] Iedereen n.v.t. 
18 juli 2017 Artikel Brabants Dagblad Iedereen n.v.t. 
23 augustus 
2018 

Artikel Brabants Dagblad over particulier 
natuurbeheer 

Iedereen n.v.t. 

29 augustus 
2018 

Particulier natuurbeheer van Henk-Jan 
Palm 

Iedereen n.v.t. 

6 juli 2018 Digitale nieuwsbrief  Abonnees 
nieuwsbrief 

n.v.t. 

11 januari 
2019 

Persbericht aankondiging streekbijeen-
komst 

Iedereen n.v.t. 

24 mei 2019 Digitale nieuwsbrief Abonnees 
nieuwsbrief 

n.v.t. 

Mei 2019 Brief omwonenden en bewoners start ter 
inzage legging. 

Iedereen n.v.t. 

 
  

                                                
[6] NRD: Notitie Reikwijdte en Detail. 
[7] M.e.r.: milieueffectrapportage. 
[8] SOK: samenwerkingsovereenkomst. 
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Tabel 7.3: Communicatie met doelgroepen (wateroverlast). 
Datum Soort communicatie Doelgroep Aankondiging 
April 2017 Brief inventarisatie wateroverlast Specifieke groep bewoners waar 

wateroverlast wordt verwacht (lin-
ten gebied) 

n.v.t. 

10 november 2017 Brief start pilot Winterdijk Bewoners Winterdijk 31 t/m 38 Pilot heeft apart 
traject gelopen 

Maart 2018 Nieuwsbrief voor wateroverlast 120 geadresseerden met mailadres n.v.t. 
29 oktober 2018 E-mail opschonen sloten Bewoners n.v.t. 
December 2018 Folder wateroverlast Iedereen  Ook via website 

gecommuniceerd 
Maart 2019 Uitnodiging dossiers met 

nieuwsbrief erbij (ca. 85x) 
Bewoners n.v.t. 

Mei/juni 2019 Spreekuren dossiers (ca. 40x) Bewoners n.v.t. 
Juni/juli 2019 Brief aan mensen zonder water-

overlast (ca. 45x) 
Bewoners n.v.t. 

Juni/juli/augus-
tus/september 2019 

Gesprekken over dossiers (± 
60x) 

Bewoners die in aanmerking komen 
voor mitigerende maatregelen 

n.v.t. 

September/oktober 
2019 

Sluiten van overeenkomsten 
met/aan de hand van het water-
dossier 

Bewoners (32x) n.t.b. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 
 
 
1 WETTEN, REGELS EN BELEID 
 
 
1.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
 
Bij een wijziging of aanleg van een waterstaatswerk dient het waterschap een projectplan vast 
te stellen op grond van artikel 5.4 Waterwet. 
 
De uitvoering dient in meer of mindere mate invulling te geven aan de doelstellingen van de 
Waterwet. De Waterwet kent de volgende drie doelstellingen: 
 Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; 
 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 
 Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem. 
 
Onderhavig plan draagt bij aan de doelstelling tot het voorkomen van wateroverlast die ontstaat 
door de realisatie van het NNB. 
 
1.2 Verantwoording op basis van beleid 
 
1.2.1 Keur waterschap Brabantse Delta 
De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en 
grondwaterlichamen. Het doel van de beleidsregel bij de Keur is aan te geven hoe het dagelijks 
bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de 
gebods- en verbodsbepalingen die in de ‘Brabant Keur’ zijn opgenomen en anderszins uitvoering 
te geven aan de Keur en Waterwet. 
 
1.2.2 Beleidsregels waterschap Brabantse Delta 
Voor het toepassen van de bevoegdheden die het waterschap heeft op grond van de Waterwet, 
de Keur en andere wetgeving hanteert het waterschap beleidsregels. In de beleidsregels is de 
algemene lijn vastgelegd die het waterschap volgt als zij een bevoegdheid uitoefent, bijvoorbeeld 
bij de bevoegdheid een vergunning te verlenen. Voor dit projectplan zijn – zoals te lezen in deel 
I, hoofdstuk 3 – de volgende beleidsregels van belang: 
 Beleidsregel 1 ‘Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onder-

bemalingen’: Het doel van deze beleidsregel is om te voorkomen dat het watersysteem dus-
danig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde 
gebruiksfunctie wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuis-
houdkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de con-
dities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal 
stand-still; 

 Beleidsregel 5 ‘Duikers en bruggen’: Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden 
van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, 
het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de 
waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud; 
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 Beleidsregel 6 ‘Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen’: Het doel van deze beleidsregel 
is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- 
en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk 
blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van A-wateren uit te kun-
nen voeren. Voor de beschermde gebieden Keur wordt een waterhuishoudkundige bescher-
ming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of 
op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur; 

 Beleidsregel 14 ‘Drainage’: Het doel van het beleid is om verdroging door ingrepen in de 
waterhuishouding tegen te gaan. Deze beleidsregel draagt bij aan voldoende water voor zo-
wel natuur als landbouw. 

 Beleidsregel 15 ‘Algemene Toetsingscriteria Waterkeringen’: Uitgangspunt bij het vaststellen 
van de beleidsregels voor waterkeringen is te borgen dat de waterkeringen veilig zijn en 
blijven en dat het waterschap zijn zorgplicht/beheertaak zo efficiënt mogelijk kan blijven uit-
voeren. 

 
In deel I van dit projectplan is het ontwerp besproken. Hierin is aangegeven welke werkzaamhe-
den zijn gepland. De werkzaamheden en activiteiten in relatie tot het waterschapsbeleid staan 
hieronder genoemd. Het ontwerp is getoetst aan het waterschapsbeleid en de Keur. Tabel 1.2a 
geeft inzicht in de geldende artikelen van de Keur en tabel 1.2b geeft inzicht in de geldende 
beleidsregels vanuit het waterschapsbeleid. 
 
Tabel 1.2a: Geldende keurartikelen uit de Brabantkeur (Waterschap Brabantse Delta, 2019). 

Activiteit(en) Keurartikel 
Aanbrengen duikers Artikel 3.1 Vergunning oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende bescher-

mingszones, ondersteunende kunstwerken en profiel van vrije ruimte 
Het (ver)graven van de waterloop Artikel 3.1 Vergunning oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende bescher-

mingszones, ondersteunende kunstwerken en profiel van vrije ruimte 
Aanbrengen van een steiger Artikel 3.1 Vergunning oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende bescher-

mingszones, ondersteunende kunstwerken en profiel van vrije ruimte 
Aanleggen van buisdrainage Artikel 3.1 Vergunning oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende bescher-

mingszones, ondersteunende kunstwerken en profiel van vrije ruimte 
 
Artikel 3.4 Vergunning compartimenteringskeringen en bijbehorende be-
schermingszone, en overige keringen 
 
Artikel 3.8 Drainage 

Werkzaamheden in schil comparti-
menteringskering en bijbehorende 
beschermingszone A 

Artikel 3.4 Vergunning compartimenteringskeringen en bijbehorende be-
schermingszone, en overige keringen 

Aanbrengen van beschoeiing Artikel 3.1 Vergunning oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende bescher-
mingszones, ondersteunende kunstwerken en profiel van vrije ruimte 

 
Tabel 1.2b: Geldende beleidsregels uit het waterschapsbeleid (Waterschap Brabantse Delta, 2018). 

Activiteit Beleidsregel Verantwoording 
Toepassen van 
onderbemaling 

Beleidsregel 1 ‘Peilafwijkingen in 
een oppervlaktewaterlichaam, 
waaronder begrepen onderbema-
lingen’ 

Om het perceel geschikt te houden voor gebruik door de 
drooglegging te vergroten c.q. handhaven. 

Aanbrengen 
duikers 

Beleidsregel 5 ‘Duikers en brug-
gen’ 

Ten behoeve van de verbinding tussen bestaande waterlo-
pen, worden op een aantal locaties duikers aangebracht zo-
dat de bereikbaarheid van het achterliggende perceel ge-
waarborgd blijft. 
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Het (ver)graven 
van de water-
loop 

Beleidsregel 6 ‘Dempen en graven 
oppervlaktewaterlichamen’ 

Bij het optimaliseren van het watersysteem op een perceel 
of binnen een peilgebied, wordt een aantal waterlopen ver-
/gegraven. Hiermee wordt voldoende afvoercapaciteit gere-
aliseerd. 

Aanleggen van 
buisdrainage 

Beleidsregel 14 ‘Drainage’ 
 
 
Beleidsregel 15 ‘Algemene Toet-
singscriteria Waterkeringen’ 

Er wordt buisdrainage toegepast als compensatiemaatregel 
als gevolg van daadwerkelijke natschade door een vernat-
tingsmaatregel binnen het NNB. 
 
Er wordt buisdrainage toegepast om lokaal de grondwater-
standen ‘af te toppen’. 

 
 
2 ONDERZOEK EN RAPPORTAGES 
 
 
Voor het plan dienen conform deel I, hoofdstuk 4, de volgende conditionerende onderzoeken 
uitgevoerd te worden: 
 Ecologische begeleiding; 
 Aanvullend explosieven-onderzoek in de vorm van een PRA, eventueel gevolg door opsporing 

op plaatsen waar ontgravingen plaatsvinden. 
 
De m.e.r.-beoordelingsplicht is van toepassing zodra: 

1. De activiteit onder één van de categorieën van activiteiten in kolom 1 van het Besluit 
milieueffectrapportage valt (ongeacht de omvang van die activiteit) én 

2. sprake is van een aangewezen besluit in kolom 4, in dit geval een projectplan Waterwet. 
 
Hiermee is er voor dit projectplan geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht, omdat er geen 
sprake is van een activiteit die voorkomt in de eerste kolom van het Besluit milieueffectrapportage 
én waarbij een projectplan Waterwet wordt genoemd in de vierde kolom. 
 
 
3 FINANCIËLE HAALBAARHEID 
 
 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project 
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolgde van dit besluit toch schade lijdt of zal 
lijden, die redelijkerwijs niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 
7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van 
indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening 
schadevergoeding van waterschap Brabantse Delta. 
 
Voor zover de schade het gevolg is van een wijziging van het planologisch regime is er sprake 
van planschade. Waterschap Brabantse Delta zal vorderingen tot vergoeding van planschade dan 
ook doorsturen naar de provincie Noord-Brabant (lees: de opsteller van het inpassingsplan) en 
deze niet in behandeling nemen. Natte natuurparels worden immers aangelegd ter realisering 
van de ecologische hoofdstructuur (hierna: EHS). Dit betekent dat verzoeken om planschade die 
verband houden met de aanwijzing van natte natuurparels in ruimtelijke plannen, niet door het 
waterschap worden afgedaan. Enkel verzoeken om planschade die verband houden met een taak 
of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer, dienen door het waterschap behandeld te 
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worden op basis van artikel 7.16 van de Waterwet (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en 
De Noord-Brabantse Waterschapsbond, 2013). 
 
 
4 PLANOLOGISCHE INPASSING 
 
 
Het PIP maakt alle maatregelen mogelijk die noodzakelijk zijn om de natuurdoelen te halen. De 
gebieden buiten de PIP-grenzen zijn gelegen in meerdere vigerende bestemmingsplannen, welke 
in de toekomst afgestemd worden op het PIP en de natuurontwikkeling. 
 
 
5 VERGUNBAARHEID 
 
 
In dit hoofdstuk zijn de benodigde vergunningen en meldingen beschreven.  
 
5.1 Uitvoeringsspecifieke vergunningen 
 
Voor de uitvoering van het project zijn mogelijk aanvullende uitvoeringsspecifieke vergunningen 
benodigd (bijvoorbeeld ten behoeve van bronnering). Omdat de plicht van het aanvragen afhan-
kelijk is van de wijze van uitvoering, is de te contracteren aannemer hiervoor verantwoordelijk.  
 
 
6 BESCHIKBAARHEID BENODIGDE GROND 
 
 
De mitigerende maatregelen worden op particuliere percelen uitgevoerd, in overleg met en na 
het sluiten van een overeenkomst met de eigenaren. 
 
 
7 ONDERZOEK, MITIGATIE EN COMPENSATIE VAN NADELIGE GEVOLGEN 
 
 
Zie deel II, hoofdstuk 2 en 3.  
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 
 
 
8 RECHTSBESCHERMING 
 
 
8.1 Coördinatieregeling  
 
Provinciale Staten hebben op d.d. 31 augustus 2018 besloten op de realisering van het project 
‘PAS Westelijke Langstraat Waalwijk’, de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, eerste lid 
van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat de besluiten die 
voor de realisering van het project nodig zijn tegelijkertijd worden voorbereid. Het (ontwerp-
)inpassingsplan, het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke 
Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming hebben reeds ter inzage gelegen. 
Iedereen is in de gelegenheid geweest zienswijzen op die ontwerp-besluiten kenbaar te maken. 
 
Het onderhavige ontwerp-projectplan zal separaat ter inzage worden gelegd, waarbij iedereen 
zienswijzen kenbaar kan maken op het ontwerp-projectplan.  
 
Definitieve besluitvorming over alle besluiten die voor de realisering van het project nodig zijn, 
zal in samenhang en onderlinge afstemming met de andere bevoegde gezagen plaatsvinden. De 
besluiten zullen te zijner tijd tegelijkertijd door Gedeputeerde Staten bekend worden gemaakt. 
Tegen die besluiten kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 
 
8.2 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 de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven 
welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt ver-
zocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
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