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Onderwerp: Reactie op brief van comité Markkant van 28 november 2019

Geachte Comité,

Dank voor uw brief van 28 november jongstleden waarin u een aantal onderwerpen aan de orde stelt
richting ons algemeen bestuur. Uiteraard wordt uw brief doorgezet naar het algemeen bestuur. Als
dagelijks bestuur willen wij de in uw brief genoemde zorgen en vragen graag beantwoorden.

Allereerstdanken wij u voorde uitnodiging op 25 november 2079,waar u meteen grote opkomsteen
avond heeft georganiseerd voor bewoners langs het dijktraject Markkant 1+2. Het waterschap heeft daar
het proces tot nu toe kunnen toelichten en de vier kansrijke alternatieven die in het proces zijn
beoordeeld uitvoerig kunnen bespreken. Mede door uw betrokkenheid in het DIT en zorg over de
communicatie aan de rest van de bewoners heeft de avond, mede gezien de vele vragen die wij hebben
kunnen beantwoorden, geleid tot een vruchtbare bijeenkomst.

Proocc cn inspraak
In het keuzeproces heeft het waterschap op een open en transparante wijze getracht tot een afgewogen
voorstel te komen voor een voorkeursalternatief voor het betreffende dijktraject. Daarvoor is een
inloopavond georganiseerd op 8 november 2018 (presentatie kansrijke alternatieven), is opgeroepen om
deel te nemen in het DIT en is alle beschikbare informatie voor iedereen gepubliceerd op de project
website https://verbeteringregionalekeringen-brabantsedelta.mett.nl. Ook is de nodige informatie gedeeld
via nieuwsbrieven. Overigens is het DIT bij aanvang van het project in het leven geroepen om vanuit een
brede objectieve blik input te leveren en met ons de voorkeursalternatieven af te wegen. Iedereen is

daarbij uitgenodigd om vanuit het algemene belang te oordelen, dus niet vanuit zijn of haar eigen belang.
Wij vinden het met u ook jammer dat er relatief weinig respons is gekomen op dit
communícatíe/participatieproces. Met de door u georganiseerde bewonersavond is daarin een inhaalslag
gemaakt. Overigens heeft het waterschap, zoals u weet, op 10 december 2019 wederom een inloopavond
georganiseerd om alle inwoners van Terheijden op eenzelfde wijze te informeren over alle dijktrajecten in

Terheijden.

Uit de beoordeling van de alternatieven voor Markkant 1+2is de voorkeur voor een dijkversterking met
een constructie bestaande uit een muurtje op de kering, gedistilleerd. Dit voorkeursalternatief wat wij
mede hebben gebaseerd op de bespreking in het DIT en op het advies van de gemeente en de provincie,
leggen wij op 18 december 2Ot9 voor aan het algemeen bestuur. Na dit besluit start de
planuitwerkingsfase. Daarin wordt een meer gedetailleerd ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp is onderdeel
van een projectplan Waterwet procedure. In deze procedure kan formeel worden ingesproken op de
voorgenomen plannen.

Dcmontabclc kcringen
Ten aanzien van demontabele keringen is de redeneerlijn van het waterschap helder. Zoals toegelicht op
25 november2Ol9, is daarvoorop 19 februari20tg een'nee tenzij'beleid vastgesteld. Een demontabele
kering wordt alleen overwogen als vanwege ruimtegebrek andere oplossingen niet mogelijk zijn en
wanneer een vaste constructie omwille van een officiële cultuurhistorische status (monument) niet
gewenst is. Een demontabele kering geeft een grote belasting op de calamiteitenorganisatie en legt een
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groot beslag op de faalkansruimte in een dijkring. Een demontabele kering is zoals toegezegd aan de
omgeving, wel als alternatief meegenomen in de beoordeling. Naast de belasting op de interne organisatie
tijdens een hoogwater situatie, wegen ook de kosten, met name de beheer- en onderhoudskosten, daarin
.rnee. Uiteraard staan wìj open vosr i.nforrnatie die aantoont.dat de eanleg voor'd.e helft rnì,nder kan dan
het bedrag dat het waterschap ervoor raamt. Echter de belasting op de calamiteitenorganisatie en de
faalkans zullen daarbij niet minder worden.

Ontrcrpe uggcõ-ties
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
dijkverster:king ter plaatse, e.e,a. op basis van het besluit van het algemeen bestuur van 18 decem,ber. In
het DIT is mede door u aangegeven dat een verschuiving van de constructie naar de Mark meer ruimte
biedt voor een goede ruimtelijke inpassing van het wandelpad en de constructie zelf. De suggesties die u
aangeeft bouwen daarop vooft en zullen onderdeel uitmaken van de studie'naar een goed ontwerp van
het dijktraject Markkant 1+2. De inzet van het waterschap is daarbij het behoud van zoveel mogelijk
lengte van de huidige paaiplaats en een sober en doelmatig onderhoud van de waterkering.

Het waterschap nodigt u uit om samen met uw comité het vervolgproces vorm te geven om uiteindelijk
met uw achterban tot een gedragen ontwerp te komen.

Wij veftrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief met ons antwoord daarop
worden geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van het algemeen bestuur van 18
december 2019 en wordt op de website van het waterschap geplaatst.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,

De dijkgraaf De secretaris-d i recteu

.G.M.
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