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Vertraagd publiceren: 2 weken na GS vergadering

Zaaknummer
127290

Nummer Hoofdzaak
59204

onderwerp

Goedkeuring projectplan Dijkversterking Hansweert en vrijgeven
alle door de betreffend bevoegd gezagen gewijzigd vastgestelde
stukken en de nota van zienswijzen voor publicatie

voorgesteld besluit

- Goedkeuring verlenen aan het projectplan Dijkversterking
Hansweert;
- Instemmen met de beantwoording van de 10 zienswijzen op de
ontwerpstukken en de ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen
in de Nota van zienswijzen en verwerkt in de stukken;
- Goedkeuringsbesluit toe sturen aan het waterschap middels
bijgevoegd ontwerp brief;
- Instemmen met de brieven aan de indieners van de
zienswijzen;
- Instemmen met de concept-publicatie van het
goedkeuringsbesluit van het projectplan en vrijgeven van alle
door de betreffende bevoegd gezagen gewijzigd vastgestelde
stukken en de nota van zienswijzen.

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

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.

portefeuillehouder - portefeuille

mevr. Drs. A. Pijpelink - Waterveiligheid

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project
telefoonnummer:
afgestemd met:

P. Smits
+31 6 21124819
WS, gemeente Kapelle, Reimerswaal en intern
(natuurvergunning)
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Overwegingen en advies
Voorgeschiedenis/inleiding
Het gaat om de versterking van het dijktracé dat op deze afbeelding zichtbaar is:

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8
van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dat betekent dat uw college de besluiten, die
voor de uitvoering van het project nodig zijn, op gecoördineerde wijze voorbereiden.
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 de en bijbehorende stukken ter inzage gelegd.
Gedurende deze periode zijn tien zienswijzen op het projectplan ingediend.
Procedure
Nadat alle ontwerp stukken ter inzage hebben gelegen, zijn door de betreffende bevoegde
gezagen de volgende besluiten genomen op onderstaande planproducten:
- Wet natuurbescherming. Uw college heeft 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 gewijzigd vastgestelde projectplan Waterwet
toegestuurd aan uw college met het verzoek goedkeuring te verlenen aan het
vastgestelde projectplan Waterwet;

-

Bestemmingplannen Kapelle en Reimerswaal. Voor de uitvoering van het projectplan
hebben de gemeenteraden van Kapelle en Reimerswaal, beiden op 22 februari 2022,
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het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en ingestemd met de nota van
zienswijzen.
Tevens zijn de indieners van de zienswijzen per brief van 21 december 2021 geïnformeerd
over de stand van zaken van de procedure en de vervolgprocedure.

Aanpassingen tussen ontwerp en vastgestelde stukken
Drie zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van stukken:
- In het projectplan Waterwet staat de dam van het perceel Gemeente Kapelle, sectie
S, nummer 890 niet op de juiste positie ingetekend. Dit is in de tekeningen bij het
projectplan Waterwet gewijzigd;
- Het wandelpad naast Pluimpot 22, achter Boomdijk 47 in Hansweert, wordt 3 meter
opgeschoven, zodat er tussen het wandelpad en de tuin van de indiener van de
zienswijze een groenstrook van 3 meter komt te liggen. Dit is aangepast op bijlage 5
van het Projectplan Waterwet.
- In het ontwerpprojectplan Waterwet staat een niet correct aantal bomen. Dit aantal is
minder en is aangepast in het projectplan Waterwet.
Er zijn negen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd op basis van een eigen nadere afweging
na overleg met belanghebbenden
Aanpassing opbouw aanlegvoorzieningen Westerschelde
In de ontwerpbesluiten en bijbehorende bijlagen is sprake van aanlegvoorzieningen in de
Westerschelde: “Losvoorzieningen bestaan uit een dam van, bijvoorbeeld, stortsteen, die haaks
op de dijk wordt gesitueerd”. In de verdere uitwerking door de aannemer van de dijkversterking
blijkt dat het beter is om deze dam op de kop uit te voeren met damwand, zodat schepen hier
beter kunnen aanleggen. Hoewel dit niet in strijd is met de eerdere passage, wordt dit aangepast
om verrassingen tijdens de uitvoering te voorkomen. Dit heeft ook positief effect op bijvoorbeeld
ruimtebeslag op het Natura-2000 gebied. In de definitieve versie van de documenten is dit
aangepast.
Archeologie
In de relevante stukken wordt opgenomen dat het waterschap voor uitvoering van de
dijkversterking op een aantal plaatsen proefsleuvenopgravingen uitvoert. Hiermee wordt duidelijk
gemaakt dat het waterschap de beleidcyclus omtrent archeologie gevolgd heeft en dit geen
belemmering vormt voor de vaststelling van de bestemmingsplannen of de uitvoering van de
dijkversterking.
Monitoring grondwaterstanden
Tussen de ter inzage legging en het vaststellen van de definitieve besluiten heeft het waterschap
besloten om tijdens en 2 jaar na uitvoering van de dijkversterking de grondwaterstanden
jaarrond te monitoren. Hiermee kan actief gestuurd worden op problemen die door
grondwaterstanden kunnen ontstaan en kan achteraf getoetst worden of het effect van de dijk op
de grondwaterstanden overeenkomstig de verwachting uit de modellen is.
Toegangsdammen agrarische percelen
Aanpassen dammen agrarische percelen naar aanleiding van de gesprekken die met agrariërs
geweest zijn.
Gemaal waterschap
Ter plaatse van het gemaal De Schore zal de huidige dijk opgehoogd moeten worden. De
dijkversterking heeft een groot raakvlak met het gemaal; de leidingen van het gemaal liggen in
het profiel van de ophoging, welke invloed zal hebben op de leidingen. Hiervoor is een
sterkteberekening uitgevoerd, de resultaten van de sterkteberekening laten zien dat de
persleidingen van gemaal De Schore niet bestand zijn ten de belasting vanwege de ophoging
van de waterkering. Dit raakvlak is verder uitgewerkt, hieruit blijkt dat de gehele HDPE leiding
moet worden vervangen voor een sterkere stalen leiding.
Schoorse Oudedijk
In de ontwerp is de Schoorse Oudedijk verbreed. Dit leidt tot diverse knelpunten (o.a. verleggen
kabels en leidingen). Hierop is het ontwerp aangepast naar geen extra ruimtebeslag, waardoor
de knelpunten opgelost zijn.
Buitendijkse woning
Het waterschap heeft een buitendijks gelegen woning aangekocht, waar veel overlast te
verwachten was tijdens de uitvoering van de dijkversterking. Op verzoek van de gemeente

Reimerswaal is dit perceel toegevoegd aan het bestemmingsplan, waarbij de aanduiding
bedrijfswoning verwijderd is.
Update planning
In de definitieve stukken is de planning van de uitvoering geactualiseerd.
Diverse tekstuele wijzigingen
Tussen de ontwerpbesluiten en bijbehorende bijlagen zijn kleine tekstuele aanpassingen
doorgevoerd om onderwerpen beter te beschrijven.
Alle wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen. In deze nota staat ook de
beantwoording van alle zienswijzen. Gedeputeerde Staten wordt geadviseerd in te stemmen
met de beantwoording van de zienswijzen en de indieners van de zienswijzen middels
bijgevoegde ontwerp brieven (met als bijlage de nota van zienswijzen) op de hoogte te
stellen. In deze brief worden de indieners van zienswijzen ook geïnformeerd over het vervolg
van de procedure.
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, natuur- en 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.
Zoals reeds aangegeven zijn tegen de afzonderlijke planproducten in totaal tien zienswijzen
ingediend, die zijn opgenomen in de nota van zienswijzen. Een deel van deze zienswijzen
ziet toe op het Projectplan. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten geeft de weerlegging
van de zienswijzen door het waterschap geen aanleiding om aan het projectplan goedkeuring
te onthouden.
Het goedkeuringsbesluit kan derhalve aan het Waterschap worden gestuurd.

Vervolg
Het goedkeuringsbesluit wordt van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 ter
inzage gelegd, samen met het vaststellingsbesluit van de algemene vergadering van het
waterschap, het projectplan, de vergunning wet Natuurbescherming, de vastgestelde
bestemmingsplannen Kapelle en Reimerswaal, het advies van de MER commissie en de
MER rapportage, de Nota van zienswijzen en bijbehorende stukken.
De publicatie vindt plaats op woensdag 30 maart 2022 met daarbij de locaties waar de
stukken raadpleegbaar zijn.
Er kan beroep worden aangetekend tijdens de beroepstermijn van donderdag 31 maart tot en
met woensdag 11 mei 2022 tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde
projectplan en de overige definitieve besluiten. Tevens kan degene die beroep instelt bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen.
De complete concept-publicatie treft u bij deze stukken aan. Wij verzoeken uw college
hiervan kennis te nemen en deze samen met de stukken vrij te geven voor publicatie.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen strijd met provinciale doelstellingen en/of beleid.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

14 maart 2022
15 maart 2022

Op grond van artikel 10:31 Awb dient het besluit omtrent goedkeuring binnen dertien
weken na de verzending ter goedkeuring bekend gemaakt aan het bestuursorgaan dat
het aan goedkeuring onderworpen besluit heeft genomen.
De algemene vergadering van het waterschap heeft het vaststellingsbesluit van het
projectplan Waterwet en verzoek om goedkeuring op 28 januari 2022 verzonden aan
uw college. Het besluit omtrent goedkeuring moet bekend gemaakt worden aan de
algemene vergadering van het waterschap.

Consequenties besluit
NVT

Financiële consequenties
NVT

Juridische consequenties
Tegen het goedkeuringsbesluit en de individuele stukken kan beroep worden ingesteld en
voorlopige voorziening worden gevraagd. De details zijn opgenomen in de bijgevoegde
concept publicatie.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing

