
Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen 

Bredaseweg Terheijden 

 

Datum:    12 januari 2016 
Aanvang:   20.00 uur 
Locatie: Café Ons Thuis, Bredaseweg 20 Terheijden 
 
Welkom door Leon van Rijthoven 
 
Voorstelronde project en aanwezigen 
Vanuit het waterschap: 
Leon van Rijthoven: projectmanager 
Kees Verbart: technisch manager 
Marije van Hal: omgevingsmanager 
Corné Machielsen: gebiedsadviseur 
Jikke Kuijpers: communicatieadviseur 
 
Wat doet het waterschap? 
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het  
water en beschermt de natuur. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met anderen: van  
inwoner tot agrariër, van bedrijf tot lokale overheid en van natuur- tot belangenorganisatie. Hierbij houden  
we rekening met de belangen van de buitenwereld en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. 
 
Aanleiding informatiebijeenkomst 
De provincie heeft de veiligheidsnorm van de dijken aangescherpt. Dit heeft zij gedaan omdat er steeds  
grotere (economische) belangen achter de dijk zijn gelegen. Denk aan woonwijken en industrie die  
beschermd moet worden tegen water. De huidige situatie past bij het oude beschermingsniveau en de norm  
(T50) die daarbij hoorde. Bij de oude norm is het gebied zo goed mogelijk beschermd tegen een  
afvoergebeurtenis die gemiddeld eenmaal in de 50 jaar voorkomt. Het hooggelegen achterland was hoog  
genoeg in de oude situatie. Het veiligheidsniveau is aangepast en nu moeten de dijken bestand zijn tegen  
hogere afvoeren met hogere waterstanden. De dijken moeten nu bestand zijn tegen een afvoer die  
gemiddeld eenmaal per 100 jaar voorkomt (T100). Daarom zijn de dijken getoetst op deze nieuwe norm met  
de hogere waterstand. Het blijkt dat de dijken niet overal bestand zijn tegen deze hogere waterstand. Op de  
plaats waar voorheen het achterland hoog genoeg was, ligt dit achterland nu te laag. Het verschil tussen de  
waterstand die hoort bij de oude T50-norm en de nieuwe T100-norm wordt geschat op ca. 0,50 m.  
 
Eerder dacht Rijkswaterstaat dat de invloed van de inzet van waterberging Volkerak-Zoommeer hier  
merkbaar zou zijn maar dat blijkt na nadere studie niet het geval te zijn. Voor meer informatie hierover  
hebben we de nieuwsbrief bijgevoegd. 
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Hoogtekaart 
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Planning 

Met de planvoorbereiding wordt hier gestart in de laatste helft van dit jaar Deze bijeenkomst is eerder  
gepland omdat er een vergunningsaanvraag is ontvangen bij de gemeente en het waterschap om advies is  
gevraagd. We willen u daarom eerder informeren zodat we met elkaars plannen en planning rekening kunnen  
houden. 
 
We zijn nu bezig met het zoeken van een adviesbureau dat samen met ons de mogelijke oplossingen gaat  
bekijken en berekenen. Welke oplossing het wordt, gaan wij samen met u bespreken. Deze oplossing leidt  
tot een voorkeursalternatief waarover ons bestuur uiteindelijk eind 2017 de beslissing neemt. De  
verwachting is dat in 2019/2020 met de werkzaamheden wordt gestart. 
 
Vragen: 
 
1) Hoe hoog wordt de dijk ter plaatse? 
Uitgaande van een hoogte van het maaiveld van ca. NAP+1.50m en een maatgevende waterstand op de  
Mark van ca. NAP+1.60 m zal de dijk een hoogte krijgen van ca. NAP+2.50m  Met taludhellingen aan 
Weerszijden van 1:3 en een kruin van 3m betekent dit dat de dijk daar ca. 9m ruimte in beslag neemt.  
Uiteraard zijn dit grove inschattingen. Exacte maten volgen na onderzoek.   
 
Als we een dijk bouwen, bouwen we die voor een periode van 50 jaar. De dijk moet dus robuust genoeg zijn  
om veranderingen tegen te kunnen. Op de dijk is de Keur, regels van het waterschap, van toepassing. Dat  
betekent dat op en rond de dijk niet alles mag. 
 
Áls er voor de oplossing van een dijk gekozen wordt, plaatsen we deze zoveel mogelijk op onze eigen grond.  
Niet op alle delen zal dat lukken omdat het waterschap maar een kleine strook grond heeft. Dit betekent dat  
de dijk ook op andermans grond komt te liggen.  
 
Zo lopen we echter vooruit op de situatie want de oplossing is nog niet bedacht. Voordat een keuze gemaakt  
wordt, willen wij met u (direct betrokkenen) om tafel. Wij willen weten wat u belangrijk vindt, waar uw  
voorkeur naar uitgaat. Dit nemen we mee bij het maken de uiteindelijke beslissing. 
 
De regionale kering (dijk) zal, als voor deze oplossing gekozen wordt, tot aan of net voorbij de roeivereniging  
worden gebouwd waar de dijk weer aansluit op hoge gronden. 

 
De roeivereniging geeft aan bij de vlotten met de boten te moeten kunnen komen.  
 
2) Hoe zit het met ons uitzicht? Is het mogelijk om een terras op de dijk te bouwen?  
Volgens de Keur, de regels van het waterschap, is het niet toegestaan om iets op of in de dijk te plaatsen.  
 
3) Of aan de binnenzijde er tegenaan? 

Ook hier staat het belang van de kwaliteit van de dijk voorop en is de Keur bepalend in datgene wat wel of  
niet kan/mag. Sterk afhankelijk van de exacte plannen en uitwerking. 
 
4) Kan de dijk glooiend zijn zodat het meegenomen kan worden in de tuin? 

Ook hiervoor geldt dat de Keur van kracht is. 
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5) Is het verplicht om voor een dijk te kiezen? Is het de enige optie? 
Samen met u gaan we kijken naar een oplossing. Bij de optie van een dijk, is het uitgangspunt voor het  
waterschap een dijk die als grondlichaam opgebouwd uit zand en klei. Dat is voor het Waterschap de  
goedkoopste oplossing. Pas als het echt niet anders kan worden andere oplossingen overwogen zoals  
damwanden.  Samen met u gaan we kijken naar een oplossing. Na de zomer gaan we het daar over hebben.  
Op basis van een aantal onderdelen zoals de technische aspecten, kosten en de voorkeur van de omgeving  
worden in een plan de oplossingen onderbouwd en wordt een advies gegeven aan het bestuur van het  
waterschap. Uiteindelijk besluit het algemeen bestuur welke oplossing verder wordt uitgewerkt. Wij  
verwachten dat het bestuur eind 2017 een beslissing zal nemen.  
  
Leon ligt het proces toe dat er ook formele inspraak mogelijk is bij de projectplan Waterwet  
procedure. 
 
6) Is het mogelijk dat wij eerder weten wat de oplossing gaat worden zodat wij hier rekening mee kunnen  

houden?  

De eerste gedachte gaat uit naar een dijk als grondlichaam. De exacte afmetingen kunnen echter pas worden  
bepaald na onderzoek. Tevens moet gekeken worden naar de aansluiting van de dijk op de hogere  
gronden nabij de opritten naar de Terheijdens brug. 
Het zoeken naar oplossingen en de afstemming met de omgeving vergt tijd. Er moet een formele procedure  
worden doorlopen voordat er een definitieve oplossing gekozen wordt.   
 
7) Is het mogelijk om het ruimtebeslag van de dijk (maximale impact op het gebied) te visualiseren (paaltjes  

en touw) zodat we kunnen zien wat de impact is? 

Waterschap zal actie ondernemen. 
 

8) Wij zien nu buiten piketpaaltjes staan. Deze zijn van het waterschap. Wat betekenen deze piketpaaltjes? 

Waterschap zal navraag doen.  
 

9) Wie is er nu verantwoordelijk als het misgaat? Als dit jaar de nieuwe hoogwatersituatie optreedt? Wie  

betaalt dan de schade?  

Dit wordt onderzocht. Het waterschap komt hier nog op terug. 
 

10) Het  gebied ter plaatse van de locatie Terheijden-Bredaseweg is niet aangewezen als beschermingszone.  

Dit is er vanaf april 2015 bij de komst van de nieuwe keur vanaf gehaald. Waarom is dit gedaan? Wat voor  

consequenties heeft dat? 

Waterschap zal dit nagaan.  
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Bestemmingsplankaart 

 

 
 
Een deel van de grond heeft een dubbele bestemming. In het bestemmingsplan is de grond ook  
aangemerkt als Waterstaatswerk. Dat betekent als u een vergunning bij de gemeente aanvraagt, de  
gemeente advies inwint bij het waterschap. Op dit moment weet het waterschap nog niet welke mogelijke  
oplossing hier toegepast gaat worden. 
 
11) Wanneer is er duidelijkheid over de kruinhoogte? 

Formeel is pas eind 2017 de oplossingsrichting bekend, als de voorkeursbeslissing door ons bestuur genomen  
is. Indien de oplossing een dijk betreft, is na de Voorkeursbeslissing (marges van) de kruinhoogte 
 
12) Blijft de EVZ ter plekke van de locatie Terheijden-Bredaseweg aanwezig?  

Er ligt een Ecologische Verbindings Zone (EVZ) op de Mark, ook ter plekke van de locatie Terheijden - 
Bredaseweg. Daarnaast maakt de Mark ook onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland (NNN) genoemd. 
Bij nieuwe inrichtingsinitiatieven en vergunningaanvragen die de beoogde natuurdoelen kunnen beïnvloeden, 
worden de ingrepen altijd gewogen op hun effecten op bestaande natuurwaarden en de natuurdoelen. In het 
geval van de mogelijke oplossingen bij de locatie Terheijden – Bredaseweg, zullen deze oplossingen door 
ecologen van het waterschap beoordeeld worden. Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of ter plekke 
van de locatie Terheijden –Bredaseweg inrichting van (nieuwe) natuur gaat plaats vinden. 
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13) Indien het waterschap grond (oppervlakte) nodig heeft voor het realiseren van de dijk, gaat het 

waterschap dan grond aankopen? 

Het is niet het beleid van het waterschap om grond aan te kopen. Indien dit een scenario wordt, zullen 
individuele gesprekken plaats vinden. 
 
14) Is het een optie dat er een damwand in de dijk gemaakt wordt? Wat betekent dit? 

Met een damwand of een bepaalde constructie kan de dijk smaller worden maar de dijk wordt ook duurder. 
Dit is alleen een optie als er geen andere oplossing voor handen is. 
 
Samen met u 

Over de manier waarop we een en ander gaan veranderen/aanpassen willen we graag met u in gesprek. We  
willen het samen doen omdat het  belangrijk is dat de uiteindelijke oplossing past in de omgeving en bij de  
functie van het gebied.. De oplossing moet dan ook gevonden worden met de mensen die in het gebied  
wonen en werken. 
 
Zoals eerder aangegeven willen wij graag samen met u bekijken wat de beste oplossing is. Voordat wij dit in  
gang gaan zetten, willen wij graag van u weten waarover u wilt meedenken/ geïnformeerd worden en op  
welke manier.  
 
Inhoud 

Inmiddels bent u op de hoogte van het project en kent u het belang. Heeft u er interesse in om met ons mee  
te denken? Waarover wilt u meedenken? 
 
Oplossingen 
Wilt u de ruimte hebben om zelf oplossingen aan te dragen of kiest u bij voorkeur uit door het waterschap  
aangedragen mogelijkheden? 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Wilt u meedenken over de ruimtelijke kwaliteit, de waarden die we in het gebied moeten behouden en de  
wijze waarop we de oplossing daarin gaan inpassen? 
 
Afspraken 

Afgesproken wordt dat de volgende bijeenkomst na de zomer plaatsvindt. Iedereen krijgt hiervoor een  
uitnodiging.  
 


