



Terheijden, 28 november 2019,


Aan het algemeen bestuur van 

het waterschap Brabantse Delta

Bouvignelaan 5

4836 AA Breda


Geacht bestuur,


Op 18 december 2018 wordt u een besluit gevraagd over de voorkeursalternatieven voor de 
dijkverbetering in Terheijden.

Graag brengen wij de volgende onderwerpen onder uw aandacht, met het verzoek daarmee bij 
uw besluitvorming rekening te houden.


Wij, dat zijn de leden van het Comité Markkant in Terheijden.

Op 25 november hebben wij een bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van Vliethof, 
Baroniestraat, Markkant en Brabantstraat, met ambtelijke ondersteuning vanuit uw waterschap. 
De conclusies van deze avond willen wij graag met u delen.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. de mogelijkheden voor inspraak

2. de weging van de varianten

3. conclusies


1. de mogelijkheden voor inspraak


In veel gemeenten is het de gewoonste zaak van de wereld om de bewoners nauw te betrekken 
bij de voorbereiding van plannen die van invloed zijn op de directe leefomgeving van de 
bewoners. Wij stellen vast dat deze manier van werken niet ‘in de genen zit’ van het waterschap.


Het waterschap heeft weliswaar een aantal inloopavonden georganiseerd voor de inwoners van 
Terheijden, maar daar kwamen helaas niet al te veel inwoners op af.

Verder heeft het waterschap een dijkinspiratieteam (DIT) ingesteld, waarin geïnteresseerde 
bewoners zitting hebben genomen. In dat team zijn de verschillende varianten besproken en kon 
het waterschap voordeel halen uit de plaatselijk aanwezige kennis. Op zich is hier niets mis mee. 
Maar de leden van het DIT zaten en zitten er op persoonlijke titel. Zij vertegenwoordigen geen 
achterban.


Wat het waterschap niet heeft gedaan (en dat blijkt achteraf een misser) is, om per deelgebied 
gerichte bewonersavonden te organiseren in de verschillende stadia van het proces. Waren die 
bewonersavonden er wel geweest, dan zouden veel meer inwoners in een veel eerder stadium 
betrokken zijn geweest en hadden zij hun mening over de verschillende varianten kunnen geven.

Dan zou er echt sprake zijn geweest van inspraak.


We zitten nu in een fase van het proces, waarin ambtelijk de voorkeursvarianten zijn bepaald. Het 
dagelijks bestuur heeft zich er al over uitgesproken en op 18 december wordt u gevraagd dat 
besluit te bekrachtigen.




U dient zich te realiseren, dat over de voorstellen die aan u worden voorgelegd geen enkele vorm 
van bewoners-inspraak vooraf is gegaan. In de ambtelijke voorstellen worden de uitlatingen van 
individuele leden van het DIT opgevoerd als rechtvaardiging van keuzes. Dit kan en mag niet.


De personen die deel uitmaken van het DIT voelen zich heel ongemakkelijk bij deze gang van 
zaken (voorzichtig uitgedrukt). Voor een aantal van hen was dit reden om het Comité Markkant op 
te richten met als doel om de bewoners beter te informeren en om na te gaan of er een 
gezamenlijk standpunt met betrekking tot oplossingen mogelijk is.


Zoals eerder aangegeven heeft dat geleid tot de bewonersavond op 25 november jl.

Aanwezig waren ca. 40 personen, van 33 adressen. In totaal gaat het bij Markkant strekking 1 en 
2 in Terheijden om ongeveer 50 adressen.

De aanwezige bewoners waren onthutst toen zij tot de ontdekking kwamen dat er feitelijk niets 
meer aan de voorstellen te veranderen was. De meesten van hen zagen de plannen voor het 
eerst. 

Zoals gezegd hebben veel inwoners de inloopavonden gemist en zaten de leden van het DIT er op 
persoonlijke titel. Die combinatie heeft tot gevolg gehad dat er geen gerichte informatie naar de 
bewoners is gegaan in de stadia waar het er echt om ging.


Gelet op de gevolgde werkwijze is er ons alles aan gelegen om nog enige ruimte te krijgen 
voordat definitief over de voorgestelde varianten wordt besloten.


2. de weging van de varianten


Wat betreft de strekkingen Markkant 1 en 2 in Terheijden lagen er 4 alternatieven voor.


Als eerste noemen wij alternatief 4.

Dit betreft een binnenwaartse versterking in grond.

De aanwezige bewoners zijn het met het waterschap eens, dat dit alternatief terecht afvalt, omdat 
de gevolgen voor eigendommen (binnendijks) te ernstig zijn.


Iets meer dan de helft van de aanwezige bewoners heeft een voorkeur uitgesproken voor een 
demontabele kering (alternatief 2). Als voordeel hiervan wordt genoemd, dat er qua uitzicht en 
beleving bij dit alternatief niets verandert ten opzichte van de huidige situatie.

Van de zijde van het waterschap is duidelijk gemaakt dat deze optie niet in aanmerking komt 
vanwege de kosten en de risico’s in het geval dat een calamiteit zich voordoet. Een deel van de 
bewoners heeft hier begrip voor.

Met betrekking tot de kosten merkte een aanwezige bewoner op, dat hij kan aantonen dat de 
aanleg voor de helft minder kan dan het bedrag dat het waterschap ervoor raamt. Naar onze 
mening verdient deze uitspraak nader onderzoek, al was het maar om er zeker van te zijn dat er 
geen appels met peren worden vergeleken.


Wij hebben vervolgens de bewoners de vraag voorgelegd, welke variant voor hen de ‘next best’ 
oplossing is.

In volgorde van voorkeur was dat: alternatief 3 (17 keer), daarna alternatief 1 (13 keer), maar beide 
met een aantal kanttekeningen.


Alternatief 3 betreft de buitenwaartse versterking in grond. Deze is technisch goed mogelijk en is 
(na het afvallen van alternatief 4) het goedkoopst.

Toch heeft het waterschap deze variant afgewezen, omdat in Markkant strekking 1 de paaisloot 
moet vervallen. In Markkant strekking 2 heeft deze variant geen gevolgen voor de paaisloot.

Het waterschap heeft steeds de strekkingen 1 en 2 als één geheel beschouwd. Dat is vreemd, 
want waarom is er dan het onderscheid gemaakt tussen strekking 1 en 2?

De voorstanders van deze variant pleiten ervoor om het vervallen van de paaisloot in strekking 1 
te compenseren door de bestaande paaisloot in strekking 2 uit te breiden langs strekking 3 of 
zoveel verder in oostelijke richting als nodig is. Deze strekking heeft nagenoeg dezelfde noord-
zuid oriëntatie. De vervangende paaisloot kan tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd.




Van de zijde van het waterschap werd toegegeven dat deze subvariant nooit is onderzocht.

Wij vragen u om te besluiten dat dit alsnog gebeurt. Het is goedkoper en het is de wens van de 
meeste bewoners.

Bij deze variant past nog een kanttekening: de bewoners zien het voetpad graag aan de 
buitenkant van de dijk, op dezelfde hoogte als het huidige voetpad. Als het voetpad op de kruin 
van de dijk zou worden gelegd (80 - 100 cm hoger dan nu) wordt de inkijk in de aanliggende 
woningen wel heel erg vervelend en wordt de privacy van de betrokken bewoners ernstig 
geschaad. Dit aspect zal aan de orde komen bij de nadere uitwerking van deze variant, mocht u 
daarvoor de ruimte geven (wat wij dus nadrukkelijk vragen).


Alternatief 1 (constructie met muurtje op de kering) is voor een redelijk aantal bewoners 
bespreekbaar. Echter, ook hierbij plaatsen zij een kanttekening.

Het zicht op een muur die ca. 1 meter boven de dijk uitsteekt kan dan misschien wel als heel 
stedelijk worden aangemerkt, de betrokken bewoners in het dorp Terheijden willen dat echt niet.

Hun voorstel is om de keermuur meer richting Mark te plaatsen, het voetpad aan de 
bewonerszijde te houden op het huidige niveau en om de ruimte tussen voetpad en keermuur aan 
te aarden met grond, zodat er een ‘groene muur’ ontstaat, een muur die je dus niet ziet.

Als er uiteindelijk voor deze variant zou worden gekozen, is deze kanttekening voor de bewoners 
dus essentieel.


3. conclusies


1. De bewoners uitten hun voldoening over het feit dat zij op de bewonersavond (voor het eerst) 
volledig werden geïnformeerd over wat er allemaal speelt bij de dijkverhoging aan de Markkant 
in Terheijden. 
In het begin van onze brief hebben wij al aangegeven dat het aan echte inspraak heeft 
ontbroken en dat de bewoners zich in deze fase voor het blok gezet voelen.

Onze eerste conclusie is dan ook, dat er alsnog ruimte moet worden gegeven om te 
onderzoeken of de alternatieve voorstellen van de bewoners kunnen worden gehonoreerd.


2. Nader moet worden uitgezocht of het inderdaad mogelijk is om de demontabele kering aan te 
leggen voor de helft van de kosten als geraamd is.


3. Als u desondanks besluit dat de demontabele kering moet afvallen, vragen wij om ruimte te 
geven aan de variant waarbij compensatie van de paaisloot in Markkant strekking 1 wordt 
gevonden ter hoogte van Markkant strekking 3.


4. Pas als er meer duidelijkheid is over de compensatie van de paaisloot in Markkant strekking 1 
kan er een besluit worden genomen over de definitieve keuze van de alternatieven. Wij vragen 
u dan ook om het voorstel dat het dagelijks bestuur u doet voor uw vergadering van 18 
december zo te amenderen, dat meerdere opties mogelijk blijven. 
Daarmee zou u het gebrek aan inspraak in dit proces enigszins compenseren.


Hoogachtend,


Het Comité Markkant (namens minstens 40 bewoners)

A. Broekaart

J. Groot

J. Rasenberg

D. Recter



	1. de mogelijkheden voor inspraak
	2. de weging van de varianten
	3. conclusies

