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1. INLEIDING 

Het Hoogheemraadschap van West-Brabant heeft het voornemen om de dijken 
langs het buitenpand van het Wilhelminakanaal te verbeteren. De dijkverbete
ringsprocedure betreft dijkvak 32, 33 en 34 op de westelijke oever van het Wil
helminakanaal en dijkvak 35 op de oostelijke oever. 
Ter ondersteuning van de besluitvorming over het dijkverbeteringsplan ex 
artikel 7 van de Wet op de waterkering wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uit
gevoerd. Dit is het toetsingsadvies over de projectnota/milieueffectrapport 
(PN /MER) Dijkverbetering langs het Wilhelminakanaal. 

Bij briefvan 9 september 1998') heeft de provincie Noord-Brabant de Commis
sie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over de opgestelde projectnota/milieueffectrapport. De PN/MER is op 
14 september 1998 ter inzage gelegd2

). 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3) 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken4

). Voor zover relevant in het kader van het 
advies wordt er met voetnoten naar verwezen5

). 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER61. zoals vastgesteld op 28 augustus 1997; 
• op eventuele onjuistheden7); 
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8). 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn 
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke 
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieu be
lang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het dijkverbeterings
plan. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiiHe 
tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige te
kortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zit' bijlal(c 3 \'DDr de s<llllensleli:nr; \'an de \\'C1 J\grocp en andere projeclgegevens. 

4 Will. arlikel 7.26, lie! 2. 

5 VDDr een Dverzicht van e!e reacties zie bijlage 4. 

6 Wm, artikel 7.23, lie! 2 . 

7 Wm, artikel 7.23, lie! 2. 

8 Wm, artikel 7.10. 
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2. OORDEEL OVER DE PN/MER 

De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie in het MER aanwe
zig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de be
sluitvorming. 

In de PN/MER wordt een dUidelijke visie weergegeven. met aandacht voor LNC
waarden en een goede uitwerking daarvan in het kader van de provinciale eco
logische hoofdstructuur. De aIternatieven zijn gedetailleerd en reaIistisch uitge
werkt en de milieueffecten zijn volledig en zorgvuldig beschreven. 
De COl11l11issie is eveneens positief over de manier waarop de keuzes met betrek
king tot Kanaaleiland-Oost en het industrieterrein Weststad I en II zijn bear
gUl11enteerd. 
De onderbouwing van de technische tekortkomingen van de hUidige waterke
ringen is over het algemeen goed uitgewerkt in de PNjMER. Hierbij dient echter 
te worden opgemerkt dat de grondmechanische rapportage slechts in concept
vorm aanwezig was. Hier wordt in §3.1 verder op ingegaan. 

De beschrijving van de hUidige LNC-waarden is tamelijk summier en op een en
kel onderdeel zelfs onjuist. Door het ontbreken van bijzondere natuurwaarden 
op de dijk acht de Commissie de beschrijving echter voldoende voor de beoor
deling van de gevolgen voor het milieu. 
De Commissie acht de benodigde informatie in het PNjMER soms moeilijk toe
gankelijk. Er wordt een grote hoeveelheid algemeenheden gepresenteerd. soms 
zeer uitgebreid. De gebiedsspecifieke zaken zijn zo moeilijk terug te vinden. Ook 
is het daardoor moeilijk de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden. 

In de PN /MER is een aanzet tot een evaluatieprogramma opgenomen. Bij de 
evaluatie zal onder andere aandacht worden besteed aan landschappelijke en 
natuurwaarden. de effectiviteit van maatregelen die worden genomen ten be
hoeve van de industrie en de handhaving van een vrije strook ten behoeve van 
beheer en onderhoud op het industrieterrein in dijkvak 35. Eventuele arche
ologische waarden worden onderzocht in een Aanvullende Archeologische Inven
tarisatie. De Commissie is het met deze keuze van hoofdonderwerpen eens. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

OVERIGE OPMERKINGEN OVER DE PN /MER MET AANBEVELINGEN 

VOOR DE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang 
zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking hebben op 
essentiele tekortkomingen. 

Grondmechanisch rapport 

Het grondmechanisch rapport, waarin de technische tekortkomingen van de 
hUidige waterkeringen worden uitgewerkt, was slechts in conceptvorm aan
wezig. Daardoor heeft ten aanzien van een aantal waterkerende en niet-water
kerende constructies (met name gas- en waterleidingen) geen toetsing kunnen 
plaatsvinden. 
• De Commissie adviseert het definitieve grondmechanische rapport ter inzage te 
leggen bij de tervisielegging van het definitieve plan. 

Langshaven 

De Commissie constateert een discrepantie in de planning van de dijkverbete
ring en de planvorming omtrent de langshaven in dijkvak 32. Vooralsnog wordt 
een plan ingediend zonder langshaven, hoewel er mogelijk binnen enkele jaren 
toch een langshaven wordt aangelegd. Dit betreft een grate ingreep, die dan 
eventueel binnen relatief korte termijn zijn beslag moet krijgen. 
• De Commissie geeft in overweging de planvorming omtrent de langshaven te 
versnellen9

]. Zo kunnen beide plannen op elkaar afgestemd worden. 

Oeverzone 

In de beschrijving van het plangebied wordt gesteld dat het buitenpand van het 
Wilhelminakanaal in ecologisch opzicht een belangrijke schakel vormt tussen 
zeeklei- en rivierengebied en het Brabantse achterland. In de visie wordt er 
daaram naar gestreefd het kanaal als onderdeel van de noord-zuid gerlchte eco
logische verbindingszone in te richten. Gelet op de gepresenteerde dwarsprofie
len lijkt dit voornemen niet overal terug te komen in het ontwerp. 
Het ontwerpplan laat een principe dwarsprofiel zien waarin het buitentalud 
tegen de bestaande beschoeiing eindigt in een steenzetting. Een van de teke
ningen suggereert een marginale verbetering door spontane begraeiing van de 
steenstortoever. In de tekst wordt geen aandacht besteed aan de ecologische 
mogelijkheden aan de teen van het buitentalud. 
• Hoewel het een uiterst krappe zone betreft adviseert de Commissie toch om bij de 
planuitwerking concreet te bekijken of en hoe de ecologisch waarden in deze oeverzone 
bevorderd kunnen worden. 

9 Zie ook inspraakreactie nr. 2 
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3.4 Boombeplanting 

Een van de tlitgangspunten van d visie i he ontwerp n van een herkenbare 
dijl<.. Volgens d Visie dient de gegraven annatuurlijke loop van bet kanaal zicht
baar gemaakt te worden. De zichtbaarheid wordt n1imtelijk versterkt door door
lopende boombeplanting aan weerszijden van het kanaal. In het ontwerp kornt 
dit element van de Visi naar mening van de Commi sie echter niet goed tot ui
ting. Om een aantal reelen n wordt de boombeplanting bij het binnentalud ni t 
consequent toegepast, terwijl de rand van het bedrijventerrein Weststad I en II 
veelal juist weI beplant wordt . 
• De Commissle adviseert om bij de concrete uitwerking van de dijkzone langs het 
kanaal de bO'ombeplanting als ruimtelijk structurerend middel zo consequent mogelijk in 
te zetten, Bijvoorbeeld door de zaken om te draaien: het dijktrace van Weststad I en II 
consequent te beplanten en het kanaal claar onbeplant te laten of claar voor een af
wijkende beplanting te kiezen. 

-4-
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 september 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Provincie 
Noord-Brabant 

o 9 SEP. 1998 
Provinciehuis 
B,abanllaan 1 

Conespondentie-adres: 
Postblls 90151 

5200 Me 's-Henogenboscll 
fax I07:lj 612 35 6;' 

Dienst Waterstaat. Milieu en Vervoer Telefoon (073) 681 28 12 

Ons kenmerk: 519151 
Uw kenmerk : -

De Commissie voar de 
milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 Atdeling WTR 

Doorkiesnr.: 6808188 3500 GH UTRECHT 

Bijlagen div. 
Datum 
Onderwe rp 

9 september 1998 
Bekendmaking (artikel 7.20 
Wet milieubeheer) projectnota/MER, 
ontwerp-dijkverbeteringsplan 
dijkverbetering langs het 
Wilhelminakanaal. 

Geachte commissie, 

ingekomon: 

nurr.mef 

dossiur 

Commissie voor de 

milieu-ef!e~rappor12ge 

Hierbij doen wij u toekomen acht exemplaren van het Milieu-effect
rapport en het daarop gebaseerde ontwerp-dijkverbeteringsplan van het 
Hoogheemraadschap van West-Brabant, voor de dijkverbetering langs het 

Wilhelminakanaal. 

Het Milieu-effectrapport, het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de 
afschriften van de aanvragen voor de overige besluiten zijn op 
7 september 1998 bij ons ingekomen. 

Ret ontwerp-dijkverbeteringsplan, het Milieu-effectrapport en de aan
vragen voor de overige besluiten zullen wij op 11 september 1998 
bekendmaken in de Stem, editie Oosterhout en in de Staatscourant. Een 
exemplaar van de kennisgeving treft u eveneens hierbij aan . 
Zoals uit de kennisgeving blijkt zal op 29 september 1998 een openbare 
hoorzitting worden gehouden. Voor plaats en tijd verwijzen.wij kort
heidshalve naar de kennisgeving. 

wij verzoeken u ons te adviseren over de volledigheid en de juistheid 
van het Milieu-effectrapport . Om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan 
de termijnen in de Wet op de waterkering, verzoeken wij U op voorhand 
te streven naar een zo spoedig mogelijke reactie na afloop van de 
tervisietermijn. De we ttelijke termijn voor het uitbrengen van uw 
advies (vijf weken na einde van de tervisielegging) loopt op 
15 november 1998 af. Wij verzoeken u am te bezien of uw advies op 
1 november 1998 (drie weken na einde van de tervisielegging) bij ons 

binnen kan zijn. 

GeC(-;:-~;i:..E:E:~ -;c Staten Yc.!'! N'oorc. - l:-~: c!Jo'lt, 

namens deze, 
het hoofd van het bureau Waterschappen, 

f!J~' TI~. M ' de Visser. 

r~1I I" 'ill!'" 1 J: i ' !\'1lVI:1I \ 11:111. ' ! 'II ~ I 'I iI!,,)1 h. .' ,t' (j(' : • • ' '., TII'··'h II" 

l~ ~:lk" ' I , III0.S INC,r~'''k('111I1T1111 "I Jr,()(){J.1: '; ~1' ..... n), \ll~, 'l1 11\, ',ll;1 :""\!!1, ·\\ , t\i •. lll HLI! (I " 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER 
in Staats courant nr. 173 d.d. 11 september 1998 

Slaal",oura"1 173 Vrijdag II seplember 1998 

Dijkverbetering langs het Wilhelminakanaal 
Milieu-effectrapportagelontwerp-plan 

Gedepuloorde Slaten van Noord-Brabanl maken gelel ap de Procedure OIjkverbelenngen Noord-&abanl 1996 eel ar\lkel7,20 van de Wet ffilheu
beheer als (co6rdu1er"end} bovoegd gez.ag hel voIgende bekend, 
Hel C1agelijks besLuur van het Hoogheemraadschap van West-Brabant haeM op 7 september 1996 een onfWe(p-dijkverbeleringspian bij ons college 
ingediend, a1srnede heller zake opgestelde mi\ieu-effeclrappOrt, ten behoove van de verbeterWlg van dijken en walerkeringen langs heL but~ 
van hel WIIheIminakanaaJ op het gedeelle \lanaI de Rijksweg AS9 ("Ir. Hamersbrug) \ot aan de Marksluis en SUs 1 Ie 00s100l0u1 

Ui1 hel onlwerp-dijkverbeleringsplan en he! mlieu-etleclrapport blykl welke gevolgen de UIlVOering van de dtkvelbetering heeh en hoe rekefl!flg IS 
gerouden mel de betrokken beIangen Verder worden in hel ontwerp-dijkverbeteringsplan de grondenleigendommen aangegeven die hel ......ater 
schap nodig heeft om de dijkverbelenng Ie kunnen Ultvoeren 
He! Ofltwerp-plan VOQ( de (dIJk)verbetecingswerken houdlln grote IIJnen het voIgende III 
1 Vert>elering van de dl,k1rajeclen, geIegeoaan de wesloever van hel kanaal. d~ ZIJn: 

hel gebied vanaf de Ir. HamersbrugIRijksweg AS9 tal aan het Industrielerrein Weslslad; het gebIed random Induslrieterreln Weslslad en hel gebted 
vanal industne\errein Weslslad 101 aan de MarkslLRS 

2 Vert>elering van de dr]k1rajeclen. gelegen aan de oosloever van hel kanaal. dil ziJfl: 
hel gebled vanaf de Ir. Harnersbrug/Aijksweg A59101 aan hel induslrieterrein aan de S18tendamweg; het geb+ed Iangs hellflduslnelelTen 
Statendamweg. ten noorden van de Bovensleweg en hel gebied ten zuiden van de BovensLeweg 101 aan de gemeentelijke Ioswal/Slus , 

Zowe! op lekening als in de lekst van het OfIlwcrp-plan slaan de uit te voeren verbeleringsrnaatregelen aangegeven 
De uit Ie voeren grondweO<en hebben In hocfdzaak belrekklng op het helprorlleren van de difl<,en, hel op de dijktaluds a.a:nbrengen van een 9losie
beslerdtge kleIlaag en hel aar\brengen van een halfverhard inspectiepad op de kruin van de dijk In het gebied len zuiden van de Boveosteweg tot aan 
de get'T'IOO'1Ie¥<e loswaJ.lS/u.s 1 ......orden eon amlal bijzondere CQ(IStn..dies aangepast of a.angeOrad1t en word! een gecleelte van de weg WiIleInv\akanaaI
Oost plaalsel'fk enigszlns verhoogd en aangewezen als walerl<ering. In het ontwerp is levens rekening gehouden met een landschappelijke inpasSlng 
van de dqk. 

In het kaGer van de procedure z~n levens alschriften ontvangen van de aanvragen van hel waterschap voor de overige besJuiten die nodig z~ mel 
het oog op de uhvoerlng van hel Dnlwerp-dijkverbelenngsplan 
/-leI belreh aarlVragen aan: 
- De Mifllster van Verkeer en Walerstaal om: 

- vaslS1elljng van hel dljkverbelenngsplan op grond van de Dettawat 1958; 
- Hel college van Burgemeesler en wethouders van de gemeenle Oost&rhout am: 

• een aanlegvergunning voor dIVerse activiLe~en; 
• een bouwvergunning '10()( de plaalsing van keef- en damwanden: 
- een Sloopvergunning VQ()( de sJoop van een Iossieiger; 
- een f"OOIVefgUf'll"ling VQ()( het rOOlel1 van enkEHe bomen en hel verwiideren van slrlJ'Ne8l; 
- Ee"l ~ op groncIval de~1 voahe\ ~ van eokee Qpef'bate wega1; 

• Gedepuleerde Sialen van Noord-8rabant om: . 
- een verguroog op grond van de Wegenv9(ordentng voor heL uit\Q6(en van ~ nabij de 80vensteweg Ie Ooslerhoul. 
• een melding op grond \Ian de Grondwalerwel VOQ( grondwaleronttrekking als gevoIg van bouwpu\bema~ng: 

I _Ben melding OP g~ van de Wei bodembesdlerming ItQ()( hel geheel van activiteiten; 
• R;;kswalersl8al. OIreclie N()()(d-8raban\ om: 

, 

• een meldtng op grand van de WeI bodembeschefming voor hel geheel van aclMteiten; 
- een vergUfVllng op grond van de Wet veronlreiniging oppervIakt6'Nalereo VOOf het geheel van aC\iviteilen: 

- Rijkswalerstaal. Oienslkring WaLerwegen Noord.8raban\ om: 
- een vergLJflrHng op grond van de Wei beheer njkswaLerstaalswerl<.en len behoeve van diverse aclrvrtelen langs de oevef van het Wilhel~ 

/-leI anlwerp dlfKvert:>eLenngsplan, hel mllieu-effeclrapport, heL groodaankOOpplan. de aanvragen voor de overlQ8 besluilen en avenge slukken Iiggen 
mel ngang van' 4 seplember 1998 gedurende 4 weken op 'Nefkdagen ler image in: 
-rei gemeentehuis van de gemeente Oosterhout; 
- de blbliotheek van heL provtndehUls. Brabantlaan 1 Ie 's-Hertogenbosch ; 
- kamoor van hel Hoogheemraadschap van West-8rabanl Ie Breda 

InspraBk 
Eelliede( kan vanal 14 sePlember 1998 gedurende 4 weken, dus Vm 11 oktober 1998. schritlelijk. oprnet1<ingen over hel onlwerp-pian fn:::lUSlef de 
aanvragen voor avenge besluiten) en t-Et rriIIeu-efieclrapport ilbrengen bij Gedepu1.eenje Sl.al811 van Noord-Brabanl, Postbus 90151, 5200 Me 
's-Hertogenbosch. onder vermeldlng van 'W~helminakanaaJ' ~ne die opmerkingen inzendl kan verzoeken zijn.persoonlijke gegevens nl8t bekend 
lemaken_ 

Op 29 september 1998 WOfd\ om 20J)0 uur in hel AC-reslaurant OosLerhout. (nabij de kIusng van de A27 en de Vijreiken"oNegj. een opaobare hooah
Ing gehouden waa",!, eenieder ~ng opmeriongen kan rlxengen over hel onlwecp-pian (>lCIusler de """""9"f1 VOO< ovecige besluiloo) en hel 
mIieu-effeclrapport. MondeIinga oprnerkingen kunnen verdef gedurende de lerimagelermiin worden ingebrachl door teleronisch contact op Ie ne
rTWl mel de aan hel slol van deze kennisgeving genoemde pfOVllldale contactpersoon 

De prO\lU1ClE! zaI over de Iflhoud val hel n-..:.eu-etiectrapport.......an:::Seo geadviseerd door de ~ Commssie MER, Over hel mHieu-effectrapport erl hel 
()("t\weq:l-dllkverbetenngsplan zal voocts advoes worden gevraagd aan de provinciale Co6cdInaLieoommissie voor dijkvefbeleringsplamen (ceo) Deze 
laatsle CO/Tlm.ISSI€ zal genoemde stukken beI"IaI1delen In 00(l openbare vergadenng die op woensdag 2 I oktobef 1998. om 9 00 UUf zaJ IIvOrden 
gehouden !\Iadere Iflforrnall8 DVeo' Ge2e vcrgadering IS Ie verknIQen blJ de heer Ing. J SonnevijUe. 073-6808162. 

Dele bekendmaklng en de Ie houden lltllng Vlnden mede p1aals op iniliatief van hel watefSChap in he! kadef" van de door hen Ie houden inspraak ex 
artikel 79 W2lerschapswet 
Meer M"Ilormall€ over heL plan enlol de verdere procedure kunl u opvragen bij hel Hoogheemraadschap van West-Brabant (de heer ifIg K Veroart. 
076-5641323) en/0f brj de provinct€ N<xxd-8rubanl (de !leer Ing J van Lamoen. 073 - 6808188) 

( provincie Noord-Srabanl L~i:} 
/ 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

lnitiatiefnemer: Hoogheemraadschap van West-Brabant 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Besluit: goedkeuring van het plan tot dijkverbetering ingevolge artikel 7 van de Wet op de 
Waterkering 

Categorie Besluit m.e.r.1994: C 12.1 

Activiteit: verbeteren van de dijken langs het buitenpand van het Wilhelminakanaal 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 20 mei 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 juli 1997 
richtlijnen vastgesteld: 28 augustus 1997 
kennisgeving MER: II september 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 3 november 1998 

Bijzonderheden: De Commissie is van mening dat de PN /MER de essenti(~le informatie bevat 
om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De 
Commissie geeft enkele adviezen voor de besluitvorming. Deze adviezen betreffen de 
planvorming omtrent de langshaven in dijkvak 32, de bevordering van ecologische waarden in 
de oeverzone langs het kanaal en de inzet van boombeplanting langs het als rUimtelijk 
structurerend middel. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. M.M.U. van Dis (voorzitter) 
ir. C. van der Giessen 
drs. J.A.A. M. Leemans 
ir. L. van Nieuwenhuijze 

Secretaris van de werkgroep: drs. J.A. Koekkoek (rI), drs. J.M. Bremmer (ts) 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adViezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie . m .e.r. 

l. 980930 Marten Beton B.V. Oosterhout 9810 19 

2. 981002 Kon inl~jl<e H.H. Martens & Zoon Ooslerhout 981019 
B.V. 

3. 981006 Gm nt 00 t rhout 00 terhoul 981019 

4. 981008 N.V. Waterleiding Maatschappij Breda 81019 
"Noord-We t-Braban .. 

5. 981009 Struyk Beton B.V. 00 terhout 98 1019 

6 . 981009 Bieman Beton Nederland a.v. Oost rhoul 981 019 

Ver lag ho rJ.:itti ng d.d. 29 s ptember 981021 
1998 
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