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Wet op de waterkering.

Planbeschrijving gezette stenenbekleding

Voorhaven Hansweert.

Geacht college,
Hierbij doe ik u, ter goedkeuring, toekomen het bij besluit van 27 februari, nummer 996
vastgestelde plan ex artikel 7 Wet op de waterkering met betrekking tot de verbetering
-van de gezette stenenbekleding Voorhaven Hansweert
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,

•

DAD'

Rijkswaterstaat

GENIEUR-DIRECTEUR RWS- Zeeland,

Zeeland

Telefoon (0118) 62 2000

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaelesingel

18, 4335 JA Middelburg

• 5 minuten te voet vanaf station Middelburg

Fax (0118) 62 29 99
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Onderwerp

Voorhaven Hansweert. Verbeteren primaire waterkering.
Vaststelling plan artikel 7 Wet op de waterkering.

DE STAATSSECRETARIS

VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven
beschermd door een stenenbekleding.
Uit waarnemingen van waterschappen en
onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
is naar voren
gekomen dat in Zeeland deze stenenbekleding onvoldoende tegen zeer zware stormen
bestand is. Om dit probleem op te lossen is het project Zeeweringen gestart, waarbij
Rijkswaterstaat dienst Zeeland en de Zeeuwse waterschappen samenwerken.
Daarvoor is het projectbureau Zeeweringen in het leven geroepen. Het doel is de met
steen beklede delen van het buitentalud van dijken te verbeteren op de plaats waar
dat nodig is.
De stenenbekleding van het dijktraject Voorhaven Hansweert dient te worden
verbeterd.
Dit dijktraject ligt aan de noordzijde van de Westerschelde ten westen van het dorp
Hansweert ter plaatse van de zuidelijke voorhaven van het sluizencomplex dat ligt aan
de monding van het Kanaal door Zuid-Beveland.
Na verbetering zal het met steen beklede deel van dit dijktraject voldoen aan de
veiligheidsnormen
zoals die is vastgelegd in de wet op de Waterkering.
Vereiste van vaststelling
Gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering dient een wijziging
van een primaire waterkering in richting, vorm, afmeting of constructie te geschieden
overeenkomstig
een door de beheerder van de primaire waterkering vast te stellen
plan welke door Gedeputeerde Staten goedgekeurd dient te worden.

•

MER- beoordeling
In het Besluit MER is bepaald dat het wijzigen van een zee- of deltadijk een MERplichtige activiteit is, indien er sprake is van een wijziging over een lengte van 5 km of
meer en een wijziging van het dwarsprofiel van 250 m2 of meer.
Aangezien de lengte van de te verbeteren stenen bekleding circa 3.000 m bedraagt,
volgt hieruit dat bij dit project niet zonder meer sprake is van een MER-plichtige
activiteit.
In bijlage D van het Besluit MER is echter bepaald dat voor elke wijziging van een zeeof deltadijk, die niet zonder meer een MER-plichtige activiteit is, beoordeeld moet
worden of er vanwege bijzondere omstandigheden
waaronder de activiteit wordt
ondernomen, toch een MER moet worden opgesteld.
Aangezien deze beoordeling is gekoppeld aan een door de waterkeringbeheerder
vast
te stellen en door Gedeputeerde Staten goed te keuren plan, overeenkomstig
het
bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering, is Gedeputeerde Staten van de
Provincie Zeeland verzocht deze MER-beoordeling
uit te voeren.
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Bij brief van 14 februari 2006, kenmerk RMW0601697/129/34
deelt de directeur
directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland mede, overeenkomstig
het
door Gedeputeerde Staten genomen besluit, dat voor de voorgenomen werken geen
aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden en derhalve het opstellen van een
milieueffectrapport
niet nodig is.
Procedure
Met betrekking tot de voorbereiding van de vaststelling van het plan is toepassing
gegeven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. Het plan heeft vanaf 17 oktober 2005 tot en met 25
november 2005 voor belanghebbenden
ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben
gedurende deze periode de gelegenheid gehad hun zienswijze naar voren te brengen.
Zienswijzen
Het plan heeft geen aanleiding

gegeven tot het indienen van zienswijzen.

Besluit
Gelet op het voorgaande wordt hierbij het plan, met documentnummer
PZDT-R05183, ex artikel 7 Wet op de waterkering inzake verbetering van de gezette
stenenbekleding Voorhaven Hansweert te Hansweert vastgesteld.
Middelburg, 27 februari 2006
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
~DI

GENIEUR-DIRECTEUR

RWS-Zeeland,
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Rijkswaterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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wethouders van de gemeente Reimerswaal
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4416 ZH KRUININGEN
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Wet op de waterkering.

Plan beschrijving gezette stenenbekleding

Voorhaven Hansweert.

Geacht college,
In vervolg op mijn brief van 18 oktober 2005, kenmerk AXE 7160, doe ik u hierbij
toekomen het besluit van 27 februari 2006, nummer 996 inzake vaststelling van het plan
ex artikel 7 Wet op de waterkering met betrekking tot de verbetering van de gezette
stenenbekleding Voorhaven Hansweert.

•

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOO,r:D GENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
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./

Rijkswaterstaat

Telefoon

Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaelesingel

18, 4335 JA Middelburg

- 5 minuten te voet vanaf station Middelburg

(0118) 62 2000

Fax (0118) 62 29 99

Ministerie

Rijkswaterstaat

van Verkeer en Waterstaat

Vogelbescherming
t.a.v.
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3700 AX ZEIST

Nederland
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Wet op de waterkering.

Plan beschrijving gezette stenenbekleding

Voorhaven Hansweert.

Geachte heer
In vervolg op mijn brief van 18 oktober 2005, kenmerk AXE 7164, doe ik u hierbij
toekomen het besluit van 27 februari 2006, nummer 996, inzake vaststelling van het plan
ex artikel 7 Wet op de waterkering met betrekking tot de verbetering van de gezette
stenenbekleding Voorhaven Hansweert.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,

:_JFDINGENIEUR_DIRECfEUR

Rijkswaterstaat

RWS-Zeeland,

Telefoon (0118) 62 20 00

Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Fax (0118) 62 29 99

Bezoekadres Poelendaelesingel

E-mail

18, 4335 JA Middelburg

• 5 minuten te voet vanaf station Middelburg

Ministerie

Rijkswaterstaat

van Verkeer en Waterstaat

Zeeuwse Milieufederatie
t.a.v. de
Postbus 334
4460AC GOES
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Uw kenmerk

1000
Onderwerp

Wet op de waterkering.

Planbeschrijving gezette stenenbekleding

Voorhaven Hansweert.

Geachte heer Van
In vervolg op mijn brief van 18 oktober 2005, kenmerk AXE 7165, doe ik u hierbij
toekomen het besluit van 27 februari 2006, nummer 996 inzake vaststelling van het plan
ex artikel 7 Wet op de waterkering met betrekking tot de verbetering van de gezette
stenen bekleding Voorhaven Hansweert.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
D:J~DINGENIEUR-DIRECTEUR

Rijkswaterstaat

RWS-Zeeland,

Zeeland

Telefoon

(0118) 62 20 00

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Fax (0118) 62 29 99

Bezoekadres Poelendaelesingel18,

E-mail

- 5 minuten te voet vanaf station Middelburg

4335 JA Middelburg

