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 Onderwerp: Brief 15 januari en addendum 27 januari 2020 inzake dijkverhoging Terheijden 

 

 Geachte heer Ramaekers, 
 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01 

 

Bij boven aangehaalde brief en addendum aan het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta 
stelt u de kwestie over de dijkverhoging bij de woningen aan het Bastion in Terheijden nogmaals aan de 
orde. U vraagt het algemeen bestuur om: 

1) Een zorgvuldig en objectief onderzoek door een onafhankelijke partij naar de door u voorgestelde 

hybride kering voor het Bastion in Terheijden. Een onderzoek waarin uw informatie en materiële 
en immateriële schade wordt meegenomen. Een onderzoek waarin een eerlijke business case is 
opgenomen waarbij ook uw kosten en baten worden meegenomen. 

2) Afwijzen van het huidige “beleidsdocument demontabele keringen” bij de besluitvorming. 
3) Een zorgvuldige afweging bij de besluitvorming waarin op een serieuze en respectvolle wijze 

wordt om gegaan met uw belangen. 
 

In uw addendum van 27 januari 2020 op de bovengenoemde brief vraagt u het algemeen bestuur 
aanvullend het volgende: 

4)  Het alternatief van een glazen kering te onderzoeken. 

5)  Een gefaseerde uitvoering van de dijkversterking. 
 
Wij hebben uw brief en addendum besproken in onze vergadering van 4 februari 2020 en besloten u als 
volgt te antwoorden. 

 
Brieven aan het algemeen bestuur worden door het dagelijks bestuur beantwoord. Dit voorkomt dat 
briefschrijvers lang op een antwoord moeten wachten. Brieven en het daarbij geformuleerde antwoord 
worden ook altijd geagendeerd voor een vergadering van het algemeen bestuur en gepubliceerd op de 
website van het waterschap.  
 

Op 18 december 2019 heeft het algemeen bestuur voor de eerste maal gesproken over de 
voorkeursalternatieven dijkverbetering bij Terheijden. De besluitvorming over onder andere de 
dijkverhoging Bastion is toen aangehouden tot een later tijdstip. Dit geeft ons als dagelijks bestuur de 
gelegenheid de besluitvorming voor het algemeen bestuur in breder perspectief voor te bereiden.   
 
We begrijpen dat de versterking van de regionale kering voor de inwoners van Bastion impact heeft op 
het woongenot. Echter vragen wij ook uw begrip dat het waterschap oplossingen dient te vinden waarbij 

het waterschap de waterveiligheid kan garanderen voor het hele achterliggende gebied en de kosten voor 
de gekozen oplossing kan verantwoorden aan alle inwoners van het beheergebied van Waterschap 
Brabantse Delta. Essentieel is dat bij de gekozen oplossing de waterveiligheid te allen tijde duurzaam 
gegarandeerd moet worden. 
 
Bij de voorbereiding van een besluit voor het voorkeursalternatief Bastion zullen wij zeker alle 
inhoudelijke punten die brievenschrijvers nu vermelden zorgvuldig afwegen voordat we tot nadere 

besluitvorming komen en ook te zijner tijd voorleggen aan het algemeen bestuur. Op dit moment voorzien 
wij dat wij het voorkeursalternatief Bastion en de andere uitgestelde trajecten  in april 2020 aan het 
algemeen bestuur ter besluitvorming voor kunnen leggen. Over de voortgang van de voorbereiding 
informeren wij u tijdig. 
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Vóór bespreking in het algemeen bestuur neemt de portefeuillehouder DB-lid mevrouw Franssen contact 
met u op om tijdens een onderhoud met u het voorkeursalternatief Bastion toe te lichten en aan te geven 
op welke wijze er met uw argumenten is omgegaan. Het staat u dan vervolgens natuurlijk vrij om, als in 
april het onderwerp weer geagendeerd staat, desgewenst aan het begin van de AB-vergadering nogmaals 

in te spreken. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van 
orde algemeen bestuur en de spelregels worden uw brief met addendum en ons antwoord daarop met de 
agenda van de vergadering van 26 februari ter kennis gebracht aan het algemeen bestuur voor 
bespreking in de vergadering in april 2020, en gepubliceerd op de website van het waterschap. 
 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf De secretaris-directeur 
 
 
 

drs. C.J.G.M. de Vet 

 
 
 

dr. A.F.M. Meuleman 

 
 


