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Geacht bestuur,
Bij brief van 28 januari 2022 heeft u Gedeputeerde Staten verzocht goedkeuring te verlenen,
ex artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet, aan het projectplan Herinrichting Dijkversterking
Hansweert zoals dat door uw bestuur op 27 januari 2022 is vastgesteld.
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen:
-

-

-



Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem
Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluizencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de
Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten
voldoen zijn over een lengte van 5150 meter maatregelen nodig. Het doel is om uiterlijk in
2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend
in de omgeving. 
Het projectplan beschrijft de huidige situatie, de wijzigingen per dijksectie aan het
Waterstaatswerk die nodig zijn en omvat een toetsing aan de hoofddoelstellingen van de
Waterwet. Dit betreft overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water. Tevens is gekeken naar de
vervulling van maatschappelijke functies, waaronder bijvoorbeeld natuur en archeologie.
Bij het tot stand brengen van het plan is de omgeving geïnformeerd door bijvoorbeeld
bewonersbijeenkomsten en is de gebruikelijke procedure doorlopen. Dit is in nauw
overleg gebeurd tussen het Waterschap, de gemeente Kapelle en Reimerswaal en de
provincie Zeeland. Hiermee is het project op zorgvuldige wijze voorbereid.
Bij de voorbereiding van het plan is advies gevraagd aan de commissie MER. De
aanbevelingen van de commissie MER zijn verwerkt in de definitieve versie van de MER
Tijdens de gecoördineerde terinzagelegging van het ontwerp projectplan, de MERbeoordeling, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp vergunning wet
Natuurbescherming zijn tien zienswijzen ontvangen;
De zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming, zoals is weergegeven in de Nota van
zienswijzen;
Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met die Nota van zienswijzen;
Gedeputeerde Staten achten het vastgestelde projectplan niet in strijd met het recht of
het algemeen belang;
Gedeputeerde Staten achten de uitvoering van het projectplan van groot belang voor de
veiligheid van dit deel van de provincie Zeeland;


Projectprocedure
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8
van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de besluiten, die voor de
uitvoering van het project nodig zijn, op gecoördineerde wijze zijn voorbereid door
Gedeputeerde Staten.
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet,
van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerp
vergunning Wet natuurbescherming, de ontwerpbestemmingsplannen Kapelle en
Reimerswaal, het milieueffectrapport en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.
Procedure
Nadat alle ontwerp stukken ter inzage hebben gelegen, zijn door de betreffend bevoegd
gezagen de volgende besluiten genomen op onderstaande planproducten:
- Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2021 het
besluit voor het verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming voor de
dijkversterking gewijzigd vastgesteld;
-

Projectplan: De algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen heeft het
projectplan op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld en ingestemd met de Nota van
zienswijzen.. Bij brief van 28 januari jl. heeft het dagelijks bestuur van het
waterschap het ondertekende AV-besluit en het gewijzigde projectplan Waterwet
toegestuurd aan Gedeputeerde Staten met het verzoek goedkeuring te verlenen aan

-

het projectplan Waterwet;
Bestemmingplannen Kapelle en Reimerswaal. Voor de uitvoering van het projectplan
hebben de gemeenteraden van Kapelle en Reimerswaal, beiden op 22 februari 2022,
het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en ingestemd met de nota van
zienswijzen.

Tevens is een Nota van zienswijzen opgesteld en is de MER rapportage aangepast.
Goedkeuring
Gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet dient een projectplan, dat met toepassing van
de projectprocedure is voorbereid, door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. Artikel
5.7 bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het ter goedkeuring
aangeboden projectplan voldoet aan de eisen die artikel 5.4 van de Waterwet daaraan stelt
en overigens niet strijdig is met het recht of het algemeen belang.
Van strijd met het recht is sprake wanneer het projectplan in strijd is met geldende nationale
of internationale wetgeving of gewoonterecht. Van strijd met het algemeen belang is onder
meer sprake wanneer het projectplan in strijd is met beleidskeuzes van hogere overheden.
Sinds 2011 (Bestuursakkoord Water) is de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie
veranderd. Het toezicht van de provincie op de primaire waterkeringen is toen vervallen. Het
toezicht is nu vooral gericht is op de ruimtelijke consequenties en landschappelijke, natuuren culturele waarden. Met het oog daarop is het voor de goedkeuring van het projectplan
vooral van belang dat er een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld en dat dit rapport (en de
Passende Beoordeling) naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. zijn
aangevuld.
Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten bestaat er in dat opzicht geen aanleiding om aan
het projectplan goedkeuring te onthouden.
Tegen het ontwerp projectplan Waterwet zijn tien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen
zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen. Drie zienswijzen hebben aanleiding geven tot
aanpassingen van de planproducten. De indieners van de zienswijzen worden door ons
college geïnformeerd over de beantwoording van hun zienswijze en het vervolg van de
procedure. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten geeft de weerlegging van de
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zienswijzen door het waterschap en de gemeenteraden geen aanleiding om aan het
projectplan goedkeuring te onthouden.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Zeeland keuren het projectplan Dijkversterking Hansweert, dat
door de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen in haar vergadering van
27 januari 2022 is vastgesteld, goed.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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