
 

 

 

Aan het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta 

Bouvignelaan 5 

4836 AA  Breda 

 

         Made 13 december 2019 

 

Geacht bestuur, 

 

Wij verzoeken u om onderstaande brief als ingekomen stuk te registreren voor de AB-vergadering 

van 18 december en tijdig te verspreiden onder de AB-leden. Dit voor het onderwerp dijkverhoging 

Mark Terheijden dat op de agenda staat. Onze partij heeft zich laten informeren vanuit de gemeente, 

inwoners en heeft ook kennis genomen van diverse stukken en het proces van uw DB.  

Schijninspraak 

Indien er geen draagvlak is voor een proces zal er nooit draagvlak voor de inhoud kunnen zijn. 

Bewoners zijn met name geïnformeerd en met de gebrachte input op met name de trajecten 

Markkant en Bastion is niets gedaan. Echte inspraak is er nooit geweest voor de bewoners. De 

dijkinspiratieteams  kunnen nooit de vertegenwoordigers van alle belanghebbenden zijn en het is wel 

heel duidelijk dat inwoners en ook de dijk inspiratie teams zich niet gehoord voelden. De laatste twee 

avonden in Terheijden bevestigen dit nogmaals. 

Flexibele kering 

Het moge u duidelijk zijn dat een flexibele kering voor de meeste bewoners de voorkeur heeft. Een 

variant die als één van de varianten nooit een eerlijke kans heeft gehad, doordat het waterschap 

halverwege het proces de spelregels heeft veranderd waardoor deze variant onbespreekbaar is 

geworden. De bewoners van de Markkant en het Bastion laat u dus met lege handen staan. Het 

burgerinitiatief dat op 25 november gepresenteerd is ten aanzien van de flexibele kering zou het 

waterschap wel bekijken, maar er vervolgens niets mee doen. Hetgeen u van een dergelijke 

werkwijze vindt is aan uw AB om te beoordelen. 

Voordelen flexibele kering 

• Er is uitgewerkt dat een flexibele kering stukken goedkoper is dan door u berekend. 

• Een flexibele kering leidt er niet toe dat het landschap 100 jaar aangetast wordt voor een 

calamiteit die eens in de 100 jaar voorkomt. 

• Een flexibele kering heeft de minste invloed op natuuraantasting. 

• Een flexibele kering is het meest duurzaam en veilig naar de toekomst toe, aangezien 

aanpassing in hoogte hier het meest gemakkelijk aan te passen is. 



(Klimatologische/veiligheids-) effecten kunnen geen 100, zelfs geen 10 jaar vooruit voorspeld 

worden. Dit blijkt ook uit uw eigen berekeningen/analyses in dossier Amertak…. 

Wij zijn geen specialist op dit thema maar zien wel dat de wil om goed naar dit alternatief te 

kijken er niet geweest is. 

 

U draagt de verantwoordelijkheid om op 18 december 2019 een besluit te nemen. Een 

besluit op basis van een onvoldragen inspraakproces, een niet afgeronde studie, een 

eenzijdige spelregelwijziging ten aanzien van flexibele keringen, klimatologisch onbekende 

ontwikkelingen en effecten,  een zeer beperkte studie over flexibele keringen en het niet 

serieus nemen van de inwoners van Terheijden. Dit lijkt ons een zeer lastige taak. Daarnaast 

snappen wij bijvoorbeeld ook niet dat de kering ter hoogte van de Vliethof niet verhoogd 

hoeft te worden en dat het direct aansluitende dijkvak achter de Baroniestraat een 

verhoging van ca 1 meter krijgt. Water stroomt toch naar he laagst gelegen punt met de 

minste weerstand?? Ook is er onduidelijkheid in de daadwerkelijke verhoging, al dan niet na 

inklinking bij een dijkvariant. Inzicht hierin was wel belangrijk voor de aanwonenden. 

 

In het voorstel van het db aan u (voorzover wij thans kunnen beoordelen) staat niet eens de 

second best oplossing een groene dijk ter hoogte van Markkant (buitendijks versterkt). 

Hierover waren gemeente en het comité Markkant aanzienlijk positiever, dan over het lelijke 

muurtje met een duurder prijskaartje van zo’n 2 miljoen euro. 

 

Wij hopen dat u 18 december een verstandig besluit neemt en goed geluisterd heeft naar de 

mensen uit Terheijden. Het niet nemen van een besluit (uitstel) is uiteraard ook een besluit, 

wat op termijn kan leiden tot een beter besluit. 

 

Het lijkt ons van groot belang dat er in het vervolgproces draagvlak is voor de uit te werken 

varianten. Daar streefde uw DB ook naar. Wij kunnen concluderen dat dit bij continuering 

van de huidige lijn dit draagvlak er niet zal zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton de Bok 

 

 

 

Fractiesecretaris Lijst Harry Bakker 

 

 

 


