



Terheijden, 11 december 2019,


Aan het algemeen bestuur van 

het waterschap Brabantse Delta

Bouvignelaan 5

4836 AA Breda


Geacht bestuur,


Aanleiding voor een tweede brief 
Op 28 november stuurden wij u een brief over de dijkversterking in Terheijden, met betrekking tot 
de strekkingen Markkant 1 en 2. Deze brief is in afschrift naar het dagelijks bestuur gegaan.

Het dagelijks bestuur heeft ons daarover op 10 december 2019 een reactie gestuurd. Wij gaan er 
van uit dat deze brief als ingekomen stuk is geagendeerd voor uw vergadering van 18 december 
aanstaande.


In onze brief van 28 november gaven wij aan, dat er te weinig inspraak was georganiseerd en dat 
er alle reden is om onze alternatieven alsnog te laten onderzoeken.

Uit de brief van het dagelijks bestuur maken wij op, dat er voldoende ruimte is om in de 
uitwerkingsfase nader te overleggen over de feitelijke uitvoering van de keermuur (alternatief 1, de 
voorkeursvariant van het dagelijks bestuur). Tot zover geen probleem.

Het probleem zit in het feit dat het dagelijks bestuur niet ingaat op de door ons voorgestelde 
subvariant van alternatief 3, de buitenwaartse versterking in grond, hierna te noemen: subvariant. 

In deze subvariant kiezen de betrokken bewoners in meerderheid voor een buitenwaartse 
versterking in grond voor zowel strekking 1 als strekking 2. 

Alternatief 3 is bij de beoordeling van de varianten afgevallen, omdat er in strekking 1 een 
paaisloot ligt en die zou dan moeten vervallen. In strekking 2 kan alternatief 3 worden uitgevoerd 
zonder invloed op de paaisloot. In onze subvariant zou de vervallen paaisloot in strekking 1 
gecompenseerd moeten worden en wel oostelijk van en aansluitend op de paaisloot in strekking 2.

Onze subvariant is door het waterschap nooit onderzocht.

Wij hadden gehoopt en verwacht, dat het dagelijks bestuur ruimte zou geven om onze subvariant 
nader te onderzoeken. Dan zou er recht wordt gedaan aan de mening van de bewoners en zou de 
tot nu toe gebrekkige inspraak nog enigszins vorm kunnen krijgen.

Het dagelijks bestuur schrijft ons:


U doet in uw brief een aantal ontwerpsuggesties voor de alternatieven 1 en 3. In de 
planuitwerkingsfase is voldoende ruimte opgenomen om met bewoners tot een goede uitwerking 
te komen van de dijkversterking ter plaatse, e.e.a. op basis van het besluit van het algemeen 
bestuur van 18 december (onderstreping door ons). 

Het hangt dus van uw besluit als algemeen bestuur af, of er nog ruimte is voor nader onderzoek 
naar de kansen van onze subvariant. Het dagelijks bestuur houdt vast aan alternatief 1 en geeft 
geen ruimte om de subvariant van alternatief 3 te laten onderzoeken en beoordelen.

Dit stelt ons erg teleur. Naar onze mening is hier duidelijk sprake van het trechteren van de 
besluitvorming. Het dagelijks bestuur neemt de mening van de bewoners niet serieus.

Wij vragen u met klem om het voorstel van het dagelijks bestuur te amenderen in die zin, dat er nog 
ruimte is voor een eerlijke beoordeling van onze subvariant voor alternatief 3. 



Ter aanvulling op onze eerdere argumenten geven wij u het volgende in overweging.


1. Het kostenaspect 

Voor een vergelijking van de kosten moeten wij verwijzen naar de Nota Beoordeling Kansrijke 
Alternatieven. Daarin worden de volgende kosten geraamd: 
- keermuur (alternatief 1)                            € 3.007.000 
- buitenwaartse versterking (alternatief 3)  € 1.116.000

Een verschil van bijna 2 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de compensatie van de paaisloot 
extra kosten met zich brengt. Hoeveel, weten wij niet, want, zoals gezegd, onze subvariant is nooit 
onderzocht.

Maar het is duidelijk dat het kostenaspect nooit een argument kan zijn om onze subvariant van de 
hand te wijzen, integendeel.

Het kostenverschil tussen een keermuur en een dijk is zodanig groot, dat er alle reden is om onze 
subvariant nader te laten onderzoeken.


2. De vispaaiplaats

De huidige paaisloot is ooit aangelegd en heeft tijd nodig gehad om zich te ontwikkelen. Nu is het 
een van de beste paaiplaatsen in de Mark. 

Bij de stukken voor uw vergadering zit een interne memo van 25 september over de 
vispaaiplaatsen. Deze hadden wij nog niet te zien gekregen, maar gelukkig stond die op de 
website. De strekking van de memo is overgenomen in het DB-voorstel.

In deze memo is sprake van een verlies van 0,46 ha bij een buitenwaartse versterking van de dijk. 
Bij een breedte van 8 m (volgens de memo) gaat het dan over een lengte van 575 meter.

In paragraaf 5.2.2 Effectbeoordeling kansrijke alternatieven in de nota NBKA kunt u echter zien dat 
in strekking 2 geen sprake is van het verlies van de paaisloot bij een buitenwaartse versterking. Dit 
is gewoon misleiding om alternatief 3 af te schieten.

In werkelijkheid gaat het bij strekking 1 om een lengte van ca. 230 meter, dus een oppervlakte van 
ca. 0,18 ha en niet 0,46 ha. Dat is 5,4% van het totale areaal in de Mark en niet 13,5%. Het is dan 
zelfs de vraag of dit areaal-verlies nog wel gecompenseerd moet worden.

Wij zien geen reden om aan te nemen dat een nieuw aangelegde paaisloot, enkele honderden 
meters naar het oosten en met vrijwel dezelfde noord-zuid oriëntatie, zich ook niet zal ontwikkelen 
als een van de beste paaiplaatsen in de Mark. Het is niet duidelijk waar de vrees in de memo op is 
gebaseerd, dat het verplaatsen van de paaiplaats een risico zou kunnen vormen.

Het vervallen van de vispaaiplaats in Markkant strekking 1 kan niet als argument worden gebruikt 
om onze subvariant af te wijzen.


3. De hoogte van de keermuur vs de hoogte van een dijk en de onzekerheid daarover 

Bij de berekening van de hoogte van een dijk wordt uitgegaan van een bestendigheid voor 50 jaar. 
Bij een constructie gaat men uit van 100 jaar. Dat betekent dus, dat een keermuur altijd hoger 
wordt berekend dan een dijk. 

In de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven is af te leiden dat een dijk een hoogte moet hebben 
van 2,50 +NAP. Echter, in het alternatief van de keermuur wordt eveneens een hoogte aangegeven 
van 2,50 +NAP, ook in de Nota Beoordeling Voorkeursalternatieven. Dat klopt niet, een keermuur 
wordt hoger (of een dijk wordt lager, wie het weet mag het zeggen).

Van de zijde van het waterschap kon ons nog geen garantie worden gegeven over de overhoogte 
van een keermuur t.o.v. een dijk. Als indicatie werd 10 cm genoemd, maar, pas in de 
uitwerkingsfase weet men dat zeker.

Dat is toch vreemd? Als in de uitwerkingsfase bekend wordt dat de overhoogte bijv. 20 cm moet 
zijn, zouden wij dat als bewoners wel van tevoren hebben willen weten. Want dan zouden wij 
alternatief 1 resoluut van de hand hebben gewezen! Deze informatie is essentieel om tot een 
weloverwogen besluit te komen. 

Verder vragen wij ons af, waarom de variant van de keermuur niet uitgaat van dezelfde hoogte als 
een dijk. Als na 50 jaar mocht blijken dat de keermuur toch 10 of 20 cm hoger zou moeten zijn, 
dan is dat technisch toch alsnog te realiseren? (zeker als er bij het ontwerp rekening mee 
gehouden wordt). In het geval van een dijk wordt dat ook geaccepteerd.

Bovendien is er bij een iets lagere keermuur het voordeel dat er niet onterecht en voor altijd een 
grotere hoogte wordt aangehouden dan nodig is. Dat is over 50 jaar beter te beoordelen dan nu.




Tot nu toe hebben wij het argument van het verlies aan uitzicht niet opgevoerd, omdat wij het 
persoonlijke belang niet boven het algemene belang willen uittillen. Maar, als de keermuur extra 
hoog wordt, gaat dat argument toch wel een rol spelen.

De huidige onzekerheid over de uiteindelijke hoogte van de keermuur is een extra reden waarom 
het naar onze mening niet verantwoord is om nu al te kiezen voor alternatief 1. 

Nog een ‘kronkel’ 
Los van bovenstaande overwegingen brengen wij graag nog een andere ‘kronkel’ onder uw 
aandacht, ingegeven door ‘de regels’.

De huidige dijk langs de Vliethof is goedgekeurd volgens de huidige regels. Als deze dijk maar een 
paar cm te laag zou zijn geweest, zou deze even hoog moeten worden als die in strekking 1, 2 en 
3. Maar dat gaat nu niet gebeuren. Daardoor ontstaat er een niveauverschil tussen de dijk langs de 
Vliethof en de rest. Dat kunnen wij niet uitleggen. Dit is zeker geen pluspunt voor de ruimtelijke 
kwaliteit, een van de beoordelingscriteria.

Daarnaast bestaat er een reële kans dat over 5 of 10 jaar, bij een hernieuwde beoordeling, dit deel 
van de dijk alsnog moet worden verhoogd. 

Conclusie

Wij verzoeken het algemeen bestuur om op 18 december de besluitvorming voor Markkant nog 
niet dicht te timmeren door het ongewijzigd volgen van het voorstel van het dagelijks bestuur.

Daarom verzoeken wij u namens de betrokken bewoners:

• het dagelijks bestuur op te dragen de subvariant van alternatief 3 (inclusief compensatie van een 

deel van de paaisloot) te laten onderzoeken en tot een eerlijke afweging te laten komen in 
vergelijking met alternatief 1, zowel financieel als ecologisch


• het dagelijks bestuur op te dragen bij deze afweging duidelijkheid te verschaffen over de 
uiteindelijke hoogte van de keermuur in alternatief 1, dit ter vergelijking met de hoogte van de 
dijkversterking volgens de subvariant van alternatief 3


• te bepalen dat u pas een definitief besluit neemt over Markkant strekking 1 en 2 als het dagelijks 
bestuur aan uw opdrachten heeft voldaan.


Hoogachtend,


Het Comité Markkant

A. Broekaart

J. Groot

J. Rasenberg

D. Recter



