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Persbericht 

 
Dijkversterking Hansweert, gemeente Kapelle en Reimerswaal  
 
Hoe groot is het veiligheidsprobleem van de dijk-
vakken en welke oplossing past daarbij?  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de dijkverster-

king Hansweert een heldere beschrijving te geven van het veiligheidsprobleem  

per dijkvak op basis van de huidige normen én een doorkijk te geven naar de 

situatie over 50 en 100 jaar. Onderbouw met deze informatie welke oplossing per 

dijkvak nu de voorkeur heeft. Effecten op natuur, landbouw en woningen vragen 

in de afweging bijzondere aandacht.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van         

milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Gedeputeerde Staten van Zeeland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het projectplan 

Het Waterschap Scheldestromen wil de dijk bij Hansweert in de gemeente Kapelle en 

Reimerswaal over een traject 5,2 km versterken. Deze dijk grenst aan het Natura 2000 

gebied Westerschelde & Saeftinghe. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen voor 

binnenwaartse stabiliteit, kwaliteit dijkbekleding en hoogwaterveiligheid. Voordat Gede-

puteerde Staten besluiten over het Projectplan Waterwet, onderzoekt het Waterschap 

de milieugevolgen in een milieueffectrapport. 

 

De provincie Zeeland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de ge-

wenste inhoud van het op te stellen rapport. 

 

Het advies 

De keuze tussen alternatieven wordt sterk bepaald door de veiligheidsopgave nu en in 

de toekomst. De Commissie adviseert om in het rapport de veiligheidsopgave per dijk-

vak te beschrijven en deze te combineren tot een samenhangend voorkeursalternatief.  

Bij de onderbouwing van deze keuze vragen met name de effecten op het Natura 2000 

gebied Westerschelde & Saeftinge, op het agrarisch gebruik en woningen aandacht.  

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3341
http://www.commissiemer.nl/

