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Geachte heer de Bles, 

 

Voor de uitvoering van de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid vraagt Waterschap Hollandse Delta een vergunning 

krachtens artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet ’98 aan. Het gaat hierbij om een nieuwe activiteit waarvoor 

niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend. De vergunning wordt aangevraagd voor de periode 2014-2018.  

 

Voor de vergunningaanvraag heeft Royal HaskoningDHV vooroverleg gehad met u op basis van de bijgevoegde 

passende beoordeling. Daarnaast is voor de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid een milieueffectrapportage opgesteld, 

waarover vooroverleg is geweest met Mary Stokhof van de provincie Zuid-Holland. Deze milieueffectrapportage gaat 

samen met het ontwerp-Projectplan Waterwet en het gevraagde ontwerp-besluit voor de Nb-wet in procedure (zie ook 

kopje gecoördineerde procedure).  

 

Maatschappelijk nut en locatie dijkversterking 

Om de veiligheid bij extreem hoog water te garanderen is versterking van de dijken aan de zuidzijde van het Hollandsch 

Diep noodzakelijk over een lengte van ca. 11 km. De dijken voldoen hier niet aan de wettelijke norm. Deze 

vergunningaanvraag heeft betrekking op de werkzaamheden langs grote delen van het dijkversterkingstraject. Een 

nadere beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen in de bijgevoegde passende beoordeling. In de passende 

beoordeling zijn daarnaast verschillende topografische kaarten opgenomen van de projectlocatie, met daarbij de positie 

ten opzichte van Natura 2000-gebieden en beschermde Natuurmonumenten in de directe omgeving. 

 

Effect op natuurwaarden 

Het waterschap vraagt de vergunning aan voor de Natura 2000-gebieden Hollands Diep en Haringvliet. De dijkversterking 

vindt plaats op de delen van de primaire waterkering tussen Strijensas en Hitsertse Kade (ter hoogte van Zuid-Beijerland). 

Een beschrijving van de natuurwaarden in de omgeving van de dijk en de effecten hierop is opgenomen in bijgevoegde 

passende beoordeling.  
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Als gevolg van project dijkversterking Hoeksche Waard Zuid treedt er een beperkt ruimtebeslag op en is er sprake van 

verstoring tijdens de uitvoering. Met betrekking tot deze mogelijke verstoring is een aantal mitigerende maatregelen 

uitgewerkt en deze maatregelen worden als voorwaarden meegegeven voor de uitvoering. Dit leidt tot de conclusie dat er 

geen sprake is van significante effecten op habitattypen of een significant verstorend effect op de soorten waarvoor de 

gebieden zijn aangewezen. 

In hoofdstuk 6 van de passende beoordeling zijn de effecten en maatregelen samengevat en beoordeeld.  

 

Gecoördineerde procedure 

Op grond van artikel 5.5 van de Waterwet is voor de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid de projectplanprocedure van 

de Waterwet van toepassing. Voor de voorbereiding van het besluit is daarom de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van kracht. Daarnaast geldt op grond van artikel 5.8 van de Waterwet een gecoördineerde 

besluitvorming door de provincie Zuid-Holland. De voorliggende vergunningaanvraag maakt onderdeel uit van deze 

coördinatie en gaat gelijktijdig in procedure met het Projectplan Waterwet voor de dijkversterking en de bijbehorende 

milieueffectrapportage. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project 

tussen de betrokken bevoegde gezaginstanties af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben. 

 

De provincie Zuid-Holland spreekt met de betrokken bevoegde bestuursorganen een termijn af voor het toesturen van de 

ontwerpbesluiten en de termijn waarop de ontwerpbesluiten gezamenlijk ter inzage worden gelegd. Na terinzagelegging 

worden de zienswijzen verzameld door de provincie en verspreid onder de bevoegde bestuursorganen. Vervolgens 

worden door alle organen de definitieve besluiten voorbereid en genomen. De provincie maakt alle besluiten vervolgens 

gelijktijdig bekend na goedkeuring van het Projectplan. Contactpersoon bij de provincie Zuid-Holland voor de 

coördinatieprocedure is de mevrouw Odette Bongers. 

 

Andere vergunningen 

Het Projectplan Waterwet gaat gelijktijdig in procedure met de volgende besluiten: 

– besluit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, Provincie Zuid-Holland; 

– besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel bouwen, gemeente Strijen en 

Cromstrijen 

– besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel afwijking bestemmingsplan, 

gemeente Strijen 

– besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel kappen, gemeente Strijen. 

 

Crisis- en herstelwet 

De aanleg of wijziging van waterstaatswerken zoals bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is opgenomen in 

bijlage I, onderdeel 7.3. van de Crisis- en herstelwet. Op categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten opgenomen 

in bijlage I van de Crisis- en herstelwet zijn afdelingen twee en drie van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Op de gecoördineerde besluitvorming van de Waterwet inclusief deze aanvraag, zijn de voornoemde 

bepalingen uit de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

 

Contactgegevens 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sigrid Schut (waterschap Hollandse Delta, tel. 088-9743668 of per e-

mail: S.Schut@wshd.nl) of Machteld van Boetzelaer (Royal HaskoningDHV, tel. 088-3483629 of per e-mail: 

machteld.van.boetzelaer@rhdhv.com). 
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Met vriendelijke groet, 

 

Machteld van Boetzelaer 

Royal HaskoningDHV, namens waterschap Hollandse Delta. 

 

Bijlage: 

– Rapport Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, Effecten op natuurwaarden. Passende beoordeling 

Natuurbeschermingswet, toetsing EHS en Flora- en faunawet (6 september 2013). 

 

 

 

 


