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Persbericht 

 
Gevolgen dijkversterking Hansweert goed in 
beeld, effecten op natuur vragen nog aandacht  
 
Het milieueffectrapport voor de dijkversterking bij Hansweert en de achtergrond-

documenten beschrijven nauwkeurig de gevolgen voor bijvoorbeeld het land-

schap. De keuzes voor dijkontwerp en de ruimtelijke inpassing komen echter nog 

niet volledig terug in het rapport. Ook ontbreekt nog informatie over effecten op 

een weidevogelgebied en het Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De provincie Zeeland 

heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. 

 

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

Reimerswaal over een lengte van 5,2 kilometer versterken. De stabiliteit, de kwaliteit 

van de bekleding en de hoogte van de dijk voldoen niet meer aan de normen. Voordat 

Gedeputeerde Staten van Zeeland besluiten over het projectplan Waterwet, de vergun-

ning Wet natuurbescherming, en de gemeenten Reimerswaal en Kapelle over de be-

stemmingsplannen, onderzoekt het Waterschap de milieugevolgen in een milieueffect-

rapport.  

 

De Commissie ziet dat met zorg gekeken is naar veiligheid en naar de samenhang 

tussen dijk en landschap. Hoewel de keuzes voor dijkontwerp en de ruimtelijke inpas-

sing wel zijn onderbouwd in achtergronddocumenten, komt dit nog niet volledig terug in 

het milieueffectrapport. Dit is wel belangrijk, omdat de dijkversterking tot ingrijpende 

veranderingen kan leiden in het dorp en het landelijk gebied.  

 

De effecten op natuur zijn gedetailleerd onderzocht. Toch ontbreekt nog informatie. Zo 

zijn de gevolgen van stikstofneerslag voor Natura 2000-gebied Brabantse Wal niet vol-

ledig onderbouwd. Ook zijn de effecten van een mogelijke daling in grondwaterpeil in 

het weidevogelgebied achter de dijk niet gepresenteerd. Op basis van de informatie in 

het MER, zijn negatieve effecten op deze gebieden daarom niet uit te sluiten.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over het project. 

 

----------------------------------------------------------- 

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

eueffectrapporten. 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. 

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

