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Bijgaand treft u aan ter goedkeuring het plan met toelichting voor de dijkverbete
ring Oud-Empel. Tevens is het besluit van de dijkstoel van 20 juli jl. tot vaststel
ling van dit plan bijgevoegd alsmede de concept-Nata van ingekomen zienswijze11. 

De projectnota/MER en het ontwerp-plan hebben ter visie gelegen en zijn bespro
ken door de Coordinatiecommissie voor de dijkverbeteringsplannen. Het geheel 
heeft tevens voorgelegen bij de Commissie m.e.r. Naar aanleiding van het vooraf
gaande heeft uw college schriftelijk een oordeel gegeven over het ontwerp-plan. 

In reactie op uw oordeel en advies gaan wij hieronder in op de planaanpassingen 
en overige belangrijke punten. 

Alternatief trace nabij pand nummer 14 
Naar aanleiding van de inspraakreacties, het advies van de Commissie m.e.r. en 
de CCD-vergadering van 19 februari 1998, is het plan bij pand nummer 14 aange
past. Niet de bestaande dijk voor het pand wordt verbeterd, maar het pand wordt 
samen met de andere woningen in deeltraject IV binnen de nieuwe dijk gebracht, 
die achter de woningen wordt aangelegd. Rijkswaterstaat en de CCO hebben met 
deze oplossing ingestemd. Hiermee benadert het plan zoveel mogelijk de terprand
variant die door de stuurgroep Oud-Empel is geaccordeerd. Tevens word en hier
mee de bezwaren van binnendijkse bewoners weggenomen. 
De bewoner van het pand is persoonlijk over de planwijziging ge'informeerd. Als 
tegemoetkoming wordt tijdelijk een betonnen L-wandje in het binnentalud aange
bracht om een deel van de opstallen te sparen. Daarnaast wordt het verlies van 
een deel van de tu in gecompenseerd ten oosten van het pand. Dit, in combinatie 
met de ruimte die ten oosten van pand nummer 14 nodig is voor de oprit van de 
openbare weg, is bepalend voor het trace van de waterkering over het plateau 
tussen de terprand en de weg. 
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Toepassing van bijzondere constructies (sluiten coupures) 
De schotbalken voor de coupures in deeltraject II zullen warden opgeslagen bij het 
steunpunt Lith. De bereikbaarheid van deze locatie bij hoogwater is goed. 
De sluitprocedure zal warden opgenomen in het hoogwaterdraaiboek. Conform 
het hoogwaterplan zal oak van deze coupures de sluiting regelmatig warden geoe
fend. De betrokken bewoners zullen over bijzonderheden met betrekking tot de 
coupures warden geYnformeerd. 

Natuurcompensatieboekhouding 
De actuele natuurcompensatieboekhouding van de Middelwaard in Ravenstein 
staat in tabelvorm in het planrapport. Hierin is de natuurcompensatie voor de 
dijkverbetering Oud-Empel verwerkt. 

Parkeerstrook deeltraject V 
Over de inrichting van de strook tussen de weg en, de pan den in deeltraject V 
heeft overieg piaatsgevonden met de bewoners en de gemeente ' s-Hertogen
bosch. De parkeerstrook aansluitend aan de wegverharding is in het definitieve 
van een semi-verharding voorzien (in plaats van klinkerbestrating), teneinde niet
bewoners minder tot parkeren uit te nodigen. De ruimte tussen deze strook en de 
panden zal in overleg met de bewoners worden ingericht. 

Wegtrace bij pand nummer 2 
Bij pand nummer 2 is het ruimtebeslag op de tuin verkleind, door de dijkweg een 
sterkere bocht te laten maken. In combinatie met een plaatselijke verbreding van 
het wegdek levert dit geen verkeerskundige problemen op. 

Overige besluiten 
Het vastgestelde dijkverbeteringsplan is in verband met de wijzigingen eveneens 
toegestuurd aan de bevoegde gezagen voor de overige besluiten, te weten: ge
meente 's-Hertogenbosch, Rijkswaterstaat directie Limburg (Rivierenwet en Wvo) 
en het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Wet van 14 juli 1904). 

Grondaankoopplan 
Het grondaankoopplan is aangepast op de planwijzigingen. De grondaankoop aan 
de westzijde van het weglichaam van de A2 is uitsluitend in het plan opgenomen 
om -zeals te doen gebruikelijk- de verwezenlijking van het plan, in casu de aan
sluiting van de dijk op het grondlichaam van de A2, zeker te stellen. Uitgaande 
van de medewerking van Rijkswaterstaat aan uitvoering van de werkzaamheden 
op basis van een zogenaamde "werkstrookverklaring", vinden wij feitelijke aan
koop van deze grand niet noodzakeiijk en zeifs niet wenselijk. 

Bijdrageverlening 
In het grondaankoopplan is oak de verwerving van de ondergrond van de be
staande dijk opgenomen. Het waterschap wil namelijk in principe eigenaar zijn van 
de waterkering. Het is ans bekend dat de aankoop van de huidige dijkondergrond 
niet voor een bijdrage in aanmerking komt. Bij de indiening van de declaraties zal 
hiermee rekening warden gehouden. 
Een indicatie van de kosten (ex. BTW) is opgenomen in het plan. Naar onze me
ning komen al deze kosten voor een provinciale bijdrage in aanmerking . 
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Tegelijkertijd met dit verzoek tot goedkeuring vragen wij uw standpunt met be
trekking tot de bouw van een kapel in Oud Empel ter afsluiting van de dijkverbete
ring. Wij hebben reeds toegezegd hieraan f 25.000,-- bij te dragen. 

Financiele planning 
De grondaankopen en anticiperende werkzaamheden (ca f 625.000,--) zullen eind 
1998 of begin 1999 warden gedeclareerd. De uitvoering van het grondwerkenbe
stek is gepland in 1999. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer 2 miljoen. 

Wij verzoeken u het bijgevoegde plan voor de verbetering van het dijktraject Oud
Empel met toelichting en concept-Nata van ingekomen zienswijzen op grond van 
artikel 7 van de van de Wet op de Waterkering goed te keuren. 

Hoogachtend, 

De dijkstoel, 

de secretaris-directeur, 

/(1- <T >:, •• I 
/ ,'f ' / .',/ ,, 

. drs /~.E. Viergever 

I 
I 

/ 

Bijlagen: - dijkstoelbesluit 
- plan Oud-Empel ( 15-voud) 

de dijkgraaf, 

drs. L. P .M. van den Berg 

- concept-Nata van ingekomen zienswijzen 



( 

I 
\ 

(wATERSCHAP DE MAASKANr) 

Bezoekadres Raadhuislaan 30 5341 GM Oss 

Postadres Postbus 309 5340 AH Oss 

Datum 20 juli 1 998 

Uw kenmerk 

Doorkiesnr 

Onderwerp 

69$456/Hulshof 

vaststelling definitief plan 
Oud-Empel 

DE DIJKSTOEL VAN HET VVATERSCHAP DE MAASKANT; 

gezien het voorstel d.d. 13 juli 1998; 

gelet op de Procedure dijkverbeteringen Noord-Brabant 
(Provinciaal Blad nr. 67/94) en de ingekomen zienswijzen; 

besluit: 

vast te stellen bijgevoegd plan voor de dijkverbetering Oud-Empel met toelich
ting en concept-Nata van ingekomen zienswijzen; 

II het plan ter goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant aan te bieden. 

De dijkstoei voornoemd, 

de secretaris-directeur, 

d ( R.E. Viergever 

de dijkgraaf, 

drs. L.P.M. van den Berg 
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Telefoon (073) 681 28 12 

Onderwerp: Goedkeuring dijkverbeteringsplan ex artikel 7 Wet op de 
waterkering. 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT; 
' 

/. 

gezien het verzoek van de dijkstoel van het waterschap De Maaskant, d.d. 22 juli 1998, 
om goedkeuring van het plan voor de verbetering van de Maasdijk, dijktraject Oud-Empel; 

overwegende dat ten behoeve van de besluitvorming over de dijkverbetering een milieu
effectrapportage is ui tgevoerd. Het, milieu-effectrapport heeft de inspraa·kprocedure 
doorlopen, conform de bepalingen van de Wet milieubeheer; 

dat de Commissie voor de milieu-effectrapportage op 27 februari 1998 haar toetsingsad
vies heeft uitgebracht; 

dat uit het toetsingsadvies van de cornmissie blijkt dat het milieu-effectrapport 
voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in het 
kader van de besluitvorming omtrent de dijkverbetering; 

overwegende dat de milieu-effectrapportage vervolgens ten grondslag heeft gelegen aan 
het voorliggende dijkverbeteringsplan; 

dat het waterschap De Maaskant overeenkomstig de procedure Dijkverbeteringen 
Noord-Brabant een ontwerp-plan heeft ingediend; 

dat er naar aanleiding van het ontwerp van het dijkverbeteringsplan en de aanvragen 
voor overige vergunningen en besluiten inspraakreacties zijn ingediend, waarop een 
reactie is gegeven, zeals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage A; 

)' 

dat de inspraakreacties aanleiding hebben gegeven tot enkele wijzigingen op het ontwerp 
van het dijkverbeteringsplan, zeals dat ter inzage heeft gelegen; 

dat de wijzigingen tot stand zijn gekomen na overleg met de betrokkenen; 

dat de belangrijkste wijziging inhoudt een verlegging van de dijk ter hoogte van pand 
nurnmer 14, welk pand binnendijks wordt gebracht; 

Bij antwoord s.v.p. onderwerp. datum en kenmerk van deze brief vermelden 
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dat de benodigde ruimte voor de oprit van de ope~bare weg ten oosten van het pand 
bepalend is voor het nieuwe trace van de waterkering over het plateau tussen de 
terprand en de weg; 

dat Rijkswaterstaat instemt met deze WlJziging; 
dat de procedure voor het sluiten van de coupures in deeltraject II zal warden 
opgenomen in het hoogwaterdraaiboek van het waterschap; 

dat het waterschap De Maaskant op basis van het vorenstaande tot definitieve vaststel
ling van het dijkverbeteringsplan is gekomen; 

dat het waterschap de voor de uitvoering van de werken benodigde onroerende zaken in 
het dijkverbeteringsplan heeft opgenomen; 

dat ook de Coordinatiecorrunissie voor dijkverbeteringsplannen in Noord-Brabant met het 
dijkverbeteringsplan heeft ingestemd; 

dat overeenkomstig de Wet op de waterkering de aanvragen voor vergunningen en besluiten 
die nodig zijn voor de uitvoering van het dijkverbeteringsplan gelijktijdig met het 
ontwerp van het plan voor de dijkverbetering door ons zijn bekendgemaakt en ter inzage 
zijn gelegd; " , 

/. 

dat een kapvergunning van de gemeente 's-Hertogenbosch reeds in april 1998 definitief 
verleend is; 

dat vervolgens met het oog op de beoogde integrale vaststelling van het 
dijkverbeteringsplan annex benodigd~ vergunningen en besluiten, de ontvangen ontwerpen 
van de overige besluiten in de afweging zijn betrokken; 

dat onderhavig dijkverbeteringsplan overeenkomstig de aanbevelingen van de commissie 
Boertien I is opgesteld en kan worden aangemerkt als een plan dat voldoet aan het 
vereiste van voldoende maatschappelijk draagvlak; 

gelet op artikel 7 van de Wet op de waterkering en op de Wet milieubeheer; 

BESLUITEN: 

1 . het plan voor de verbetering van Maasdijk, dijktraject Oud-Empel, zoals beschre· ~ 

in het dijkverbeteringsplan Oud-Empel en vastgesteld door de dijkstoel van het 
waterschap De Maaskant bij besluit van 20 juli 1998, goed te keuren; 

2. de evaluatie van de effecten van de dijkverbetering te verrichten op basis van het 
gestelde in het milieu-effectrapport. Daartoe zal voor het einde van de uitvoering 
van de dijkverhetering, in nauw overleg met het waterschap, een evaiuatieprogramma 
warden opgesteld waarin de verschillende aspecten die onderzocht moeten warden 
aangegeven warden, wanneer met de evaluati~ wordt begonnen en wanneer de evaluatie 
wordt afgesloten. 

's-Hertogenbosch, 18 september 1998. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

het ho~~ling Water, 

drs. 




