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Natuurbeschermingswet 1998, dijkversterking Hansweert 

verzonden: Middelburg, 23ĴUİİ2014 

Geachte heer 

Op 15 juli 2014 ontvingen wij uw brief over de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden voor de dijkverster

king Hansweert. U vraagt of voor de werkzaamheden een vergunning op grond van de Natuurbeschermings

wet 1998 benodigd is. Als onderbouwing heeft u een voortoets van ARCADIS "Voortoets Dijkwerkzaamheden 
Hansweert Westerschelde  Deelproduct" (PZDBR14034 d.d. 28 februari 2014) bij uw brief gevoegd. In 
voorliggende brief geven wij antwoord op uw vraag. 

U geeft in uw brief aan dat u in 2015 voornemens bent om de steenbekleding van het dijktraject Hansweert te 
versterken. Het dijktraject ligt aan de noordzijde van de Westerschelde, bij het dorp Hansweert, tussen de 
dijkpalen 258+50 meter en 260+60 meter. De totale lengte van het te versterken dijktraject bedraagt niet meer 
210 meter. 

Overwegingen 
De werkzaamheden aan het dijktraject Hansweert vinden plaats in en/of grenzend aan het Natura 2000gebied 
Westerschelde Ã Saeftinghe. Uit een inventarisatie ten behoeve van de voortoets is gebleken dat er binnen 
het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden geen kwalificerende broedvogels voorkomen. Kwalifice

rende nietbroedvogels komen slecht in zeer geringe aantallen binnen het beïnvloedingsgebied voor. Eventu

ele nietbroedvogels die door de werkzaamheden verstoord worden kunnen uitwijken naar het naastgelegen 
dijktraject, waar geen werkzaamheden plaatsvinden. De dijkversterking leidt niet tot verlies aan enig habitat

type. 

Wij komen derhalve met u en de opsteller van de toets tot de conclusie dat het effectenniveau dermate beperkt 
is dat de wettelijke grenzen van de vergunningsplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 door 
de werkzaamheden niet overschreden worden. 
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U kunt de gewijzigde en aanvullende werkzaamheden dus uitvoeren zonder dat daar een (wijzigings)vergun-
ning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de activiteiten conform de beschrijving in uw brief en conform de beschrijving in (bovenge
noemde) voortoets van Arcadis plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van 
de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 
namens dezen, , 

hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur 

Behoort bij brief d.d. 24 juli 2014 met ons kenmerk: 14011513 
van de afdeling Water, Bodem en Natuur 
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