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Verslag bijeenkomst klankbordgroep Amertak 

 

Op 22 november vond de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Amertak plaats. Deze tweede 

bijeenkomst van de klankbordgroep Amertak diende om een toelichting te geven op de stand van 

zaken in het project en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als startmoment van de m.e.r.-

procedure. De agenda was als volgt: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Proces tot nu toe : o.a. kansrijke alternatieven en dynamische keermiddelen 

4. Toelichting nota reikwijdte en detailniveau en meekoppelkansen 

5. Vragen / discussie / adviezen 

6. Vooruitblik (o.a. informatieavond, werkateliers in januari) 

7. Afsluiting 

 

Afweging dynamische keermiddelen 

In de afgelopen maanden heeft Tauw met het waterschap de afweging gemaakt tussen dyanmische 

keermiddelen en het versterken van de dijken. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de 

volgende toetsronde vanaf 2019 en de relatief grote restopgave aan de dijken die onderdeel zijn van 

het huidige project, is er voor gekozen om de dijken te versterken en de keuze voor dynamische 

keermiddelen uit te stellen tot de resultaten van de volgende toetsronde in 2019 bekend zijn. 
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Het waterschap heeft in de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan en overleg gevoerd. 

Inmiddels is er een beter beeld van de problematiek van de dijk en is er zicht op verschillende 

oplossingsrichtingen. Een volgende stap die in het project gezet wordt is de ter inzage legging van 

de zogenaamde Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is het formele startdocument 

voor de procedure van milieueffectrapportage. In de NRD wordt het project toegelicht. Onderwerpen 

die aan bod komen zijn; de aanleiding voor het project, de probleemanalyse, mogelijke oplossingen 

en milieuaspecten die zullen worden onderzocht. 

 

Vragen, discussie en advies 

Na de toelichting was er ruimte voor vragen, discussie en advies. Daarbij zijn de volgende 

bespreekpunten aan bod gekomen: 

 

 Voor de initiatiefnemers is het van belang om te weten wanneer de uitvoering plaatsvindt. Dit in 

verband met de reservering van middelen voor de uitvoering. De uitvoering is momenteel 

voorzien vanaf medio 2019. 

 Piet Jaspers (Sibelco) merkt op dat bentonietschermen worden weggeschreven als mogelijke 

oplossingsrichting. Zogenoemde ‘mixed in place’ technieken zijn volgens hem echter relatief 

goedkoop en een geschikte oplossing. Sibelco ziet graag dat deze oplossing alsnog wordt 

meegenomen in de mogelijke oplossingsrichtingen omdat het risico voor voor Sibelco 

en  Ramefa bestaat dat andere oplossingen de beschermingszones breder maken en daarmee 

de uitbreidingsmogelijkheden van de beide bedrijven beperken. Tauw zal deze opmerking 

doorgeven aan de betrokken specialisten. Dit wordt in de NRD niet meer aangepast maar in het 

MER zal het bentonietscherm nog eens tegen het licht worden gehouden. De inschatting is 

vooralsnog dat de bentonietschermen hier op deze plek waar geen sprake is van woningen op, 

of heel dicht bij de dijk te omvangrijk en duur zijn vergeleken met andere oplossingen die 

hetzelfde effect hebben. (zoals damwand waardoor ook de ruimtelijke impact wordt beperkt).   

 Het effect van kwel reikt ver, tot wel 800 meter van het kanaal, aldus Corné van Stokkom. Corné 

van Stokkom wil daarom graag weten hoe diep de kwelschermen geplaatst moeten worden om 

de kwelproblematiek op te lossen. In de uitwerking van de alternatieven komt hier helderheid in. 

 Het tegengaan van de kwelproblematiek wordt als meekoppelkans meegenomen in de afweging 

van de kansrijke alternatieven. De prioriteit van dit project ligt echter bij waterveiligheid. Dat 

betekent dat de meerkosten van de meekoppelkans grof in beeld gebracht worden en dat het 

bestuur van het waterschap de afweging maakt om de meekoppelkans al dan niet mee te nemen 

in het VKA. 

 Het water in de peilbuis op de grond van de heer Staal staat 10cm onder maaiveld. Deze 

peilbuis is digitaal uit te lezen door het waterschap. Ook op de gronden van Sibelco staat een 

peilbuis. Beiden willen graag de historische peilgegevens inzien.  

 Jan van Gils vindt de naamgeving van M04 (verbeteren recreatieve passeerbaarheid Amertak) te 

breed. Het is nu niet duidelijk dat dit met name gaat om het verbeteren van de fietsaansluiting 

tussen de brug en de dijken langs de Amertak. Daarnaast wordt een (fiets)pont over Amertak wel 
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meegenomen in de verkenningenfase en het verbeteren van de fietsverbindingen over de brug 

niet. Arjen legt uit dat dit komt omdat het verbeteren van de fietsverbindingen in de 

planuitwerkingsfase pas relevant wordt. De keuze van bepaalde kansrijke alternatieven en het 

voorkeursalternatief maakt deze meekoppelkans niet onmogelijk. Voor de Fietspont was daar 

discussie over. Inmiddels is besloten het fietspontje ook te verplaatsen naar de 

planuitwerkingsfase. Het verbeteren van de fietsverbindingen bij de brug is een goed alternatief 

voor de pont. 

 Schippers die Sibelco aan doen hebben last van een ‘drempel’ in de zwaaikom bij de splitsing 

van de Donge en Amertak. Dit komt mogelijk door verzanding en het (te ver) doorlopen van 

stortstenen aan het einde van de dijk. Dit levert nu problemen op voor de scheepvaart. Sibelco 

ziet graag dat dit aangestipt wordt in gesprekken tussen het waterschap en de gemeente 

Geertruidenberg (beheerder van de Donge). 

 Dhr. Rietveld vraagt waarom de Standhazensedijk ter hoogte van De Koning niet is opgenomen 

in het project. Ad antwoordt dat er momenteel onderzoek naar de dijk gedaan wordt. Als blijkt dat 

deze niet aan de normen voldoet wordt deze dijk alsnog in het project betrokken (mogelijk op 

basis van voorfinanciering). 

 Jan van Gils mist de voormalige EHS in de opsomming van geldend beleid in de NRD. De NNN 

(nieuwe naam EHS) is wel opgenomen in de lijst met aspecten waar op getoetst wordt. Tauw 

controleert of het beleidskader op dit punt compleet is. 

 Dhr. van Stokkom vraagt of het waterschap al meer weet over een compensatieregeling in het 

geval agrarische grond nodig is voor de aanleg van pipingbermen. Ad geeft aan dat hier 

inhoudelijk nog niks over bekend is omdat de oplossingsrichtingen nog niet bekend zijn. Het 

proces voor verwerving, planschade en compensatie wordt gestart zodra het voorkeursalternatief 

bekend is. Ook wordt dan bekeken of grondruil of medegebruik tot de mogelijkheden behoort. 

 Er zijn veel vragen over technische aspecten waar nu niet direct antwoord op gegeven kan 

worden. Bij een volgende bijeenkomst neemt Tauw mogelijk een specialist mee om antwoord te 

kunnen geven op deze vragen. 

 Er worden geen onderwerpen gemist in de NRD en het MER. Alle genoemde zaken komen in 

het MER aan bod. 

 

Naast de bespreekpunten is het draagvlak voor het project besproken. 

 Dhr. Rietveld zegt dat de gemeente Oosterhout goed op de hoogte en actief betrokken is bij het 

project. 

 Dhr. Staal is ontevreden met de opstelling van RWS en het waterschap met betrekking tot het 

aanleggen van drainage in zijn gronden langs de Amertak. Dit terwijl aan de westkant wel 

drainage is aangelegd op kosten van RWS. Hij ziet graag dat de kwelproblematiek in dit project 

wordt aangepakt. 

 Koninklijke BLN Schuttevaer is blij dat de scheepvaart tijdig in het project betrokken wordt, dat 

gebeurt niet altijd. De scheepvaart komt meestal pas in actie als ze eenmaal voor voldongen 

feiten staan. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 28 december zullen ze het project 

toelichten aan de achterban. 
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 Jan van Gils meldt dat het vrij stil is bij de achterban, het project leeft niet echt. 

 

Vooruitblik (o.a. informatieavond, werkateliers in januari) 

Op 15 december vindt een informatieavond plaats in zaal Boelaars. Deze is voor iedereen 

toegankelijk. Ook de leden van de klankbordgroep zijn uitgenodigd. Tijdens deze informatieavond 

wordt de NRD en de stand van zaken besproken. Het waterschap en Tauw werken in de komende 

maanden verder aan de uitwerking van de kansrijke oplossingsrichtingen. In januari vindt een 

werkatelier plaats waarin we met de klankbordgroep in gaan op de kansrijke oplossingsrichtingen per 

dijksectie. 

 

Actie WsBD: Gegevens peilbuizen achterhalen en delen met dhr. Staal en Sibelco. 

Actie Tauw: Mogelijkheden voor ‘mixed in place’ bentonietschermen als kansrijke oplossingsrichting 

nagaan en er in het MER aandacht voor hebben. 

Actie Tauw: Nagaan hoe diep kwelschermen geplaatst moeten worden om kweloverlast tegen te 

gaan. Dit zal bij de uitwerking van de alternatieven inzichtelijk worden gemaakt. 

Actie Tauw: Naamgeving M04 aanpassen. 

Actie WsBD: Drempel zwaaikom bespreken met gemeente Geertruidenberg 

Actie Tauw: Controleren of NNN (voormalige EHS) bij beleidskader MER moet worden toegevoegd. 

 


