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Onderwerp Reactie voorkeursalternatief 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Van mijn cliënt, de heer J.J.M. van Riel wonende aan de Hoofdstraat 72 te Terheijden, 

vernam ik dat de concept nota voorkeursalternatief Gemeente Drimmelen (hierna de Nota) 

op 18 december 2019 aan uw bestuur wordt voorgelegd ter vaststelling. Client is afgelopen 

week pas ter oren gekomen wat de gevolgen zijn voor zijn perceel en kan zich in de 

gekozen oplossing niet vinden. Hij heeft mij gevraagd daar op te reageren. 

 

‘de bezwaren’ 

De nu voorgestelde oplossing houdt in (Markkant strekking 3) dat de dijk moet worden 

opgehoogd en verbreed naar de binnenzijde van zijn perceel. Hij kan dat deel van het 

perceel, met een breedte van 60 meter en een diepte van 15 meter dan niet meer 

‘agrarisch’ gebruiken.  

 

Gebruik van het overige deel van het perceel voor agrarisch gebruik is ook niet meer 

mogelijk. De ruimte wordt daarvoor simpelweg te klein. Cliënt heeft overigens getracht aan 

te geven dat een ophoging naar zijn oordeel niet nodig is. Maar wordt daarin niet gehoord.  

 

Daar komt bij dat cliënt, tot op heden, op geen enkele wijze actief is betrokken / benaderd 

in het proces. Het bevreemdt cliënt dan ook ten zeerste dat in de Nota wordt gesteld dat 

alternatief 3 meer ruimtebeslag op gronden van derden heeft, maar dat dit niet leidt tot 

grote bezwaren in de omgeving. Deze stelling is pertinent onjuist.  

 

In eerdere stukken is overigens ook aangegeven dat het dijkinspiratieteam zich kan vinden 

in de door u voorgestelde  keuze mits wordt afgestemd met de betreffende eigenaar. Deze 

afstemming heeft echter nooit plaatsgevonden.  

  



   

 

Cliënt wijst overigens nog op het feit dat uw bestuur, in ieder geval volgens de Nota, veel 

waarde hecht aan participatie. Zie hieronder.  

 

“Daarbij is bestuurlijk de keuze gemaakt om voor de dijkversterking in principe niet in te 

zetten op aankoop van gronden, maar aan te sturen op vrijwillige medewerking van de 

grondeigenaren. Door de (lokale) samenleving zo goed mogelijk bij het project te betrekken 

via participatie, wordt geprobeerd een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement te 

behalen.” 

 

Het bevreemdt cliënt ten zeerste dat deze nota, met een aantal onjuistheden, nu aan u 

wordt voorgelegd. 

 

Wat wil cliënt? 

Gelet op voorgaande gaat cliënt er vanuit dat u uw besluit, voor wat betreft dit deel van de 

voorkeursnota, aanhoudt of aanpast. Mijn cliënt opteert voor een buitenwaartse versterking 

en komt graag in gesprek om eventuele (andere) mogelijkheden te bespreken. Dit ook om 

in het vervolg onnodige juridische procedures te voorkomen. Verder wil cliënt in het 

vervolgtraject in ieder geval actief, maar ook tijdig, geïnformeerd worden over te nemen 

stappen en over de te nemen en genomen besluiten. 

 

Hopende u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Van Kaauwen Legal 

 

 
 

mr. M. van Kaauwen 

 

Bijlage: Kaart Markant strekking 3 
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