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Aan de raad, 

1.Inleiding 

De gemeente is eigenaar van het havenkanaal en havenkom van Dinteloord. Het kanaal dient naast de 
afvoer van het polderwater als toegang voor de pleziervaart naar de havenkom in Dinteloord. Het kanaal 
is in de loop der jaren op diverse plaatsen dichtgeslibd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de slechte 
technische staat van de beschoeiing De laatste jaren zijn er problemen geweest met pleziervaartuigen die 
vastliepen in het kanaal. In de meerjarenonderhoudsplanning is rekening gehouden met noodzakelijke 
baggerwerkzaamheden en vervangingen van beschoeiing van het havenkanaal. Conform het plan van 
aanpak Centrum Haven Dinteloord, waar de civieltechnische werkzaamheden integraal onderdeel van 
uitmaken, is de voorbereiding ter hand genomen. Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de 
voortgang van de voorbereiding. Daarnaast wordt u gevraagd om in te stemmen met het groot onderhoud 
en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen 

2.Achtergrond 
De discussie over de noodzaak tot groot onderhoud aan het havenkanaal Dinteloord kent al een 
behoorlijke voorgeschiedenis. Dit was in 2014 de reden om de benodigde werkzaamheden in een 
meerjarenplanning (2016-2017) op te nemen. In het collegeprogramma is hier een onderdeel aan gewijd 
(BOR1). In verband met de samenhang tussen het benodigd onderhoud, het onderzoek naar mogelijke 
ontwikkelingen van de Havenkom en de relatie met de economische visie 2015-2019, hebben wij op 24 
mei 2016 het plan van aanpak Centrum Haven Dinteloord vastgesteld. Destijds hebben wij u hier via een 
raadsmededeling over geïnformeerd. Conform dit plan van aanpak is de voorbereiding van de 
onderhoudswerkzaamheden ter hand genomen. 

3.Overwegingen 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het baggeren van het havenkanaal en havenkom en het 
vervangen van de beschoeiing in het havenkanaal. Daarnaast dienen duidelijke afspraken gemaakt te 
worden voor de toekomst wat we wel of niet toestaan in het havenkanaal en havenkom. 

3.1 Het baggeren 
Wat betreft de voorbereiding en uitvoering hebben we de samenwerking gezocht met Waterschap 
Brabantse Delta. Het Waterschap heeft dit jaar diverse baggerwerkzaamheden in uitvoering in het Mark-
Vlietkanaal. Omdat onze gemeente in het uitvoeringsprogramma ook baggerwerkzaamheden heeft 
gepland in de Steenbergse, Heense en Dinteloordse haven is besloten om voor deze werkzaamheden 
een samenwerking aan te gaan. De afspraken over onderlinge samenwerking bij de voorbereiding en 
uitvoering zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst d.d. 31-03-2016. De 
baggerwerkzaamheden maken nu onderdeel uit van het groot onderhoudsbaggerproject "baggeren Mark-
Vlietsysteem 2016". Na een aanbesteding is het werk gegund aan aannemingsbedrijf van der Lee B.V. uit 
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Bruchem. Het totale project is inmiddels in uitvoering en op 11 oktober heeft er een informatieavond 
plaatsgevonden over de baggerwerkzaamheden van de Steenbergse en Heense Haven. Uitvoering zal dit 
najaar plaatsvinden. Vervolgens zal het havenkanaal en havenkom van Dinteloord aan de beurt komen. 
Ook voor dit werk wordt tijdig een aparte voorlichtingsavond georganiseerd. Verwacht wordt dat de 
werkzaamheden eind dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden. Exact uitvoeringstijdstip is afhankelijk 
van de voortgang van het totale baggerproject. Het baggeren van het havenkanaal en havenkom wordt, 
inclusief de bijdrage die aan het Waterschap betaald wordt voor de technische voorbereiding, geraamd op 
C 180.000,-excl. BTW. 

3.2 Vervanging beschoeiing. 
De houten beschoeiing van het havenkanaal dient vervangen te worden. Aan de noordzijde van het 
kanaal ligt de Havenweg en aan de zuidzijde de Galgendijk. Tussen de Galgendijk en het kanaal is 
particuliere woningbouw aanwezig. De beschoeiing aan beide zijden dient vervangen te worden. We 
hebben Nebest B.V. uit Vianen ingeschakeld om een advies op te stellen voor het vervangen van de 
beschoeiing. Primair verwijzen we u naar bijgevoegde rapportage. Naast het inmeten van beide oevers 
en een aantal geotechnische grondonderzoeken is de huidige staat van de beschoeiing en de 
aanwezigheid van objecten (met name steigers) in kaart gebracht (de zgn. 0 situatie). 

Aan de noordzijde van het kanaal is op enkele plaatsen de beschoeiing zo slecht dat het talud wegzakt 
waardoor de draagkracht van de Havenweg in gevaar komt. Aan de zuidzijde van het kanaal hebben de 
bewoners van de Galgendijk in de afgelopen jaren vaak een eigen aanmeervoorziening/steiger op- en 
over de beschoeiing gebouwd om een boot te kunnen aanmeren. In een aantal gevallen wordt de steiger 
ook gebruikt als terras aan- of boven het water. Omdat de steigers door de bewoners zelf zijn gebouwd is 
er geen uniformiteit en geeft het op een aantal locaties een rommelige indruk. De onderhoudstoestand 
van de aanmeervoorzieningen/ steigers varieert van goede staat tot zeer slechte staat. Vervanging van 
de beschoeiing vraagt daarbij om goed overleg met de bewoners en maatwerk. 

Voor het vervangen van de beschoeiing zijn verschillende materiaaltypes onderzocht. In verband met de 
benodigde constructiehoogte en in het kader van duurzaamheid wordt geadviseerd om een kunststof 
beschoeiing/damwand toe te passen. Duurzaam omdat het bestaat uit gerecycled kunststof, 50 jaar 
meegaat en daarna weer volledig recyclebaar is. De totale kosten van het vervangen van de beschoeiing 
worden geraamd op C 890.000,- excl. BTW. Uitgangspunt is dat uitvoering in principe in 2 fases 
plaatsvindt. De noordzijde langs de Havenweg krijgt hierbij prioriteit boven de zuidzijde omdat de 
voorbereiding van het gedeelte ter plaatse van de woningen Galgendijk vraagt om goed overleg met 
bewoners en maatwerk. Dit vraagt dus meer tijd. 

3.3 Beoogd eindbeeld. 
Het resultaat van de werkzaamheden moet uiteraard zijn een compleet herstelde walkant met nieuwe 
beschoeiing en een havenkanaal en havenkom met een zodanige diepte dat de pleziervaart weer op een 
normale manier gebruik kan maken van het kanaal. Bij het beoogde eindbeeld speelt ook een rol hoe we 
in de toekomst om wensen te gaan met het aanmeren, het gebruik van gemeentegrond (water) en 
steigers. Een maximale doorvaarbreedte dient bepaald te worden en daarnaast moeten er afspraken 
gemaakt worden over de aanwezigheid en het noodzakelijk onderhoud van overhangende bomen en 
beplanting. Een visie van het Waterschap is daarbij van wezenlijk belang omdat de Galgendijk een 
waterkerende functie heeft en omdat het Waterschap eisen stelt aan de uitspoelbaarheid van de toe te 
passen materialen. 

Separaat aan dit voorstel loopt er een traject om bovenstaande zaken helder en geregeld te krijgen. Het 
zal u duidelijk zijn dat we ten aanzien van het vervangen van de beschoeiing ter plaatse van de steigers 
pas in overleg gaan met de bewoners op het moment dat de beleidsuitgangspunten helder zijn. Vanaf dat 
moment kan maatwerk plaatsvinden. 
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4.Middelen 
Financieel overzicht groot onderhoud Havenkanaal en Havenkom 

kosten dekking 

Baggeren havenkanaal en 
Havenkom inclusief bijdrage aan 
Waterschap i.v.m. technische 
voorbereiding en begeleiding. 

C 180.000,- Bestemmingsreserve baggeren e 
180.000,-

Vervanging beschoeiing 
Havenkanaal. 

C 870.000,- Beheerplan kunstwerken (jaar 
2016) (reeds beschikbaar) 

e 
160.000,-

Investeringstaat 2016 *1) e 
460.000,-

Benodigde aanvulling op 
investeringsbedrag *1) 

e 
250.000,-

Totale onderhoudskosten e 1.050.000,- Totale kostendekking e 1.050.000,-

*1) Op de investeringstaat 2016 is uitgegaan van C 460.000,- af te schrijven in 25 jaar (jaarlijkse 
afschrijving C 18.400,-). De kosten komen echter C 250.000,- hoger uit omdat de beschoeiing in een 
zwaardere constructie uitgevoerd dient te worden. Omdat er echter voor een duurzame constructie wordt 
gekozen is een afschrijving over 50 jaar reëel en worden de jaarlijkse lasten lager (jaarlijkse afschrijving C 
14.200,-). 

5. Risico's 
- De kosten van het baggeren zijn gebaseerd op aannames van de hoeveelheid af te voeren slib. Bij de 
uitvoering kan daar een afwijking in plaatsvinden. 
- Het overleg met de bewoners over het vervangen van de beschoeiing aan de zuidzijde i.v.m. de 
aanwezige obstakels kan de uitvoering vertragen. Om die reden wordt prioriteit gegeven aan de 
noordzijde zodat eventuele schade aan de Havenweg wordt voorkomen. We hopen dat we daarna 
aansluitend aan de zuidzijde het werk kunnen maken. 

6. Communicatie/Aanpak 
Ten aanzien van het baggerplan zal er tijdig een informatieavond ingepland worden, (een co- productie 
tussen gemeente en Waterschap). 
Separaat aan dit voorstel wordt beleidsvorming voorbereid ten aanzien van het beoogde eindbeeld 
(doorvaarbreedte, steigers, aanmeren etc) . 
Na vaststelling beoogd eindbeeld externe communicatie via projectwethouder en medewerker 
communicatie over vervanging van de beschoeiing en het benodigde maatwerk. 

7. Voorstel 
- kennisnemen van de ontwikkelingen en de uitgevoerde inventarisaties m.b.t. het baggeren en het 
vervangen van de beschoeiing. 
- In te stemmen met een totale investering van C 1.050.000,- excl. BTW ten behoeve van de 
werkzaamheden groot onderhoud havenkanaal en havenkom en dit bedrag af te schrijven in 50 jaar. 
- De kosten als volgt te dekken: 

a. C 180.000,- te beschikken over de bestemmingsreserve baggeren en dit bedrag te storten in 
een dekkingsreserve groot onderhoud havenkanaal Dinteloord 
b. 6 710.000,- Investeringstaat 2016 
c. C 160.000,- voorziening kunstwerken en dit bedrag te storten in de dekkingsreserve groot 
onderhoud havenkanaal Dinteloord 

- Nadere info m.b.t. het door ons beoogd eindbeeld afwachten. 
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Hoogachtend, 

ĩ de burge ster 

( 
R.A.J.M.bogėrs 
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