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Voorwoord

O p 12 december 2008 publiceerde de Staatssecretaris van Verkeer en 
W ate rs taa t de on tw erp -u itvoeringsbes lu iten  V erru im ing  vaargeul 
W esterschelde. In de periode van 15 december 2008  to t en m et 25 
januari 2009  hebben de on tw erp-besch ikk ingen samen m et de 
vergunningaanvragen te r inzage gelegen (zie bijlage 1). Het be tre ft de 
on tw erp-besch ikk ingen op grond van de O n tg rond ingenw e t, de W e t 
beheer rijksw aterstaatsw erken, de N atuurbescherm ingswet 1998 en de 
Flora- en faunaw et. D oor vier insprekers werden hierop zienswijzen 
ingediend. De zienswijzen zijn gebundeld in het Rapport 090401 
Bundeling Zienswijzen.

In de Reactie Bevoegd Gezag w o rd t ingegaan op de zienswijzen. D it 
gebeurt op een geclusterde w ijze, w aarbij vragen over vergelijkbare 
onderw erpen bijeen gezet zijn voor beantw oord ing . In bijlage 2 is een 
overz ich t gegeven van de insprekers. Vaak w o rd t verwezen naar het 
Tracébesluit van ju li 2008, het M ilieu e ffe c tra pp o rt van oktober 2007 en 
onderliggende docum enten. In bijlage 3 is h iervoor een re fe ren tie lijs t 
opgenom en.

In een aantal zienswijzen werd verwezen naar een eerdere inspraak- 
reactie die ingediend werd naar aan le id ing van de S tartnotitie  /  
Kennisgeving o f het O n tw erp-T racébes lu it /  M ilieue ffec trappo rt. Ais 
reactie hierop w o rd t verwezen respectievelijk naar de A n tw o o rd n o ta  
S tartnotitie  /  Kennisgeving van augustus 2006 en de Nota van 
A n tw oo rd  OTB /  MER van ju li 2008. O p  deze zienswijzen vo lg t in d it 
verband dan ook geen inhoude lijk  an tw oord .
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1 Herhaalde zienswijzen

Enkele zienswijzen m et betrekking  to t  het O ntw erp-T racébeslu it /  
M ilieu e ffe c tra pp o rt zijn opn ieuw  ingebracht, w aarb ij soms aanvullende 
vragen gesteld zijn. H ieronder tre f t u de reacties op dergelijke 
zienswijzen.

 “ H et n a tu u r lijk  verloop van de r iv ie r  respecteren" had ais nu l-
a lte rn a tie f m oeten w orden opgenom en. “ Geen s to rtingen n oo d 
z a k e lijk "  is dan he t M eest M ilie u v r ie n d e lijk e  A lte rna tie f, (nr. 1) 
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 9).

 D oor de ve rru im ing  za l de ve iligh e id  voor de scheepvaart
verm inderen, (nr. 1)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg.14).

 D oor de ve rru im ing  za l bed rijfs te rre in  van inspreker vaker onder
w a te r kom en te staan. D it  w o rd t verste rkt doo r de go lfs lag  van 
passerende schepen, (nr. 1)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 12).

 In de analyses is er sprake van m eer conta inervaart, m aar een
verm indering  van ander transpo rt over de W esterschelde. D it  k lo p t n ie t 
m et w e re ld w ijd e  autonom e o n tw ikke lingen , (nr. 1)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 17).

 De o n tw ik k e lin g  van voorhavens en de m oge lijkheden  van
R otterdam  z ijn  onvo ldoende  onderzocht om ais a lte rn a tie f te kunnen  
dienen. A n tw erpen  is een regiohaven, w aarvoor a lleen schepen m et 
beperkte d iepgang nod ig  z ijn . (nr. 1)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 17).

 H et doo rlopend  geb ru ik  (24 uur p e r dag) van de vaargeul m aakt
de bed rijfsvoe ring  van inspreker m o e ilijk  en deels onm oge lijk . (nr. 1) 
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 15).

 D oor he t p ro je c t za l inspreker schade lijden . Inspreker w il voo ra f
zekerhe id  over he t n ie t onder w a te r zetten van z ijn  bed rijfs te rre in  o f  
bedrijfsve rp laa ts ing  financ iee l voorzien, (nr. 1)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 30).

 De adviezen van he t ona fhanke lijke  expertteam  z ijn  n ie t
openbaar gemaakt. Voor een goede be langenbehartig ing  is p u b lica tie  
echter w e l w enselijk , (nr. 2)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 9).

 De natuurherste lp ro jecten  u it  de O ntw ikke lingsschets z ijn
on te rech t opgenom en ais onderdeel van de autonom e on tw ikke ling , 
w an t de u itvoe rin g  van deze p ro jecten  is nog lang n ie t zeker. (nr. 2, 4) 
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 7).
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 De cum u la tieve  e ffecten w orden op verkeerde aannames ^
beoordeeld. A lle  k le ine  negatieve e ffecten m oeten worden  
m eegenomen. Zo worden eerdere p ro jecten  ais onderdeel van de 
autonom e negatieve trend  n ie t beoordeeld, (nr. 2)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 21).

 F lex ibe l storten is ten onrechte meegenomen ais m itigerende
m aatregel, (nr. 2, 4)
In de Nota van A n tw oo rd  is een reactie gegeven op "Flexibel storten 
hoo rt n ie t thu is bij de pro jecta lte rna tieven, maar is een autonom e 
o n tw ikke ling . Het nu lp lusa lte rna tie f is het beste voor het systeem ."
(pg. 8). In aanvu lling  hierop w o rd t gesteld da t het systeem van flexibel 
storten on tw ikke ld  is in het kader van het onderzoek ten behoeve van 
de ve rru im ing  van de vaargeul. In de huid ige ve rgunn ing  voor het 
onderhoud van de vaargeul (afgegeven in 2006) is d it dan ook n iet 
opgenom en.

 F lex ibe l storten h o o rt n ie t thu is  b ij de p ro jec ta lte rna tieven , m aar
is een autonom e on tw ikke ling . Fiet n u lp lu sa lte rn a tie f is he t beste voor 
he t systeem, (nr. 4)
H iervoor w o rd t verwezen naar de Nota van A n tw oo rd  (pg. 8).
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2 Zienswijzen op onderzoek

2.1 Zienswijzen op eerder gepubliceerd onderzoek

O ok zijn er zienswijzen ingediend op het onderzoek dat eerder in het 
kader van het O n tw erp-T racébes lu it gepubliceerd is. O p deze 
zienswijzen w o rd t h ieronder gereageerd.

 De effecten van hogere waterstanden zu llen  ais gevo lg  van de
ve rru im ing  g ro te r w orden en kunnen a lleen gen ive llee rd  w orden ais 
g e lijk t ijd ig  o n tp o ld e rd  w ord t. O n tp o lde rin g  is een voorwaarde om de 
ve rru im ing  te kunnen realiseren zonder da t he t b e d r ijf  van inspreker 
schade w o rd t toegebracht, (nr. 1)
Het m ilieue ffectonderzoek gee ft geen aanknopingspunten voor de 
ste lling  dat het bedrijfs terre in  van de inspreker vaker onder w a te r kom t 
te staan. De effecten van het voorkeursa lte rna tie f voor de ve rru im ing  
op de w aterstanden blijken in alle gevallen beperkt te zijn (bij 
gem iddeld hoogw ater 1 cm o f m inder m et een maxim ale waarde van 2 
cm, zie M ilieue ffec trappo rt, pg. 145 e.v.). In het M ilieu e ffe c tra pp o rt is 
vastgesteld dat er geen negatieve, maar zelfs positieve effecten op de 
na tuur van het gekozen a lte rna tie f te verw achten zijn. Compenserende 
natuurm aatregelen zijn daarom n ie t nodig. De on tpo ldering  w aarop de 
inspreker doe lt, v loe it n ie t vo o rt u it een com pensatieopgave, maar u it 
een autonom e opgave to t  natuurherste l voor de instandhoudings- 
doelstellingen voor het N atura 2000-geb ied  W esterschelde en 
Saeftinghe.

 De fysische e ffecten van he t na tu u rp ro je c t H edw ige- en
Prosperpolder z ijn  ten onrechte m eegewogen in  de e ffectbeoorde ling . 
H ie rdo o r z ijn  de p o te n tie e l negatieve effecten van een verhoogde  
getijenerg ie  ais gevo lg  van de ve rru im ing  zonder he t bedoelde  
na tuurhers te lp ro jec t n ie t beoordeeld, (nr. 2)
Dat de fysische effecten van de realisering van het natuurherste lp ro ject 
Prosper- en H edw igepo lder zijn m eegewogen, v loe it vo o rt u it de 
aandu id ing  van d it p ro ject ais autonom e o n tw ikke ling . De fysische 
e ffecten van d it na tuurp ro ject op de effecten van de ve rru im ing  zijn 
zeer beperkt. O ok in het theoretische geval da t d it p ro ject n ie t zou 
w orden gerealiseerd, le id t da t n ie t to t  andere u itkom sten van de 
e ffectbeoorde ling  voor de verru im ing . V oo r w a t getijenerg ie be tre ft, 
ondersteunt het M O V E -onderzoek dat er geen toenam e van de 
stroom snelheden is waargenom en na de vorige verru im ing .

 Voor een ju is te  voo rs te lling  van zaken hadden autonom e
on tw ikke ling e n  meegenomen m oeten w orden in  de e ffectbeschrijv ing, 
n ie t a lleen b ij  de e ffectbeoorde ling , (nr. 2)
In het M ilieu e ffe c tra pp o rt w o rd t voor de verschillende disciplines 
telkens een overz ich t gegeven van de e ffecten die gepaard gaan m et 
de autonom e on tw ikke ling .

 Onzekerheden over de ju is th e id  van de resultaten, d ie  samen
hangen m et structure le  beperkingen van m odellen , kunnen alleen

7 Reactie Bevoegd Gezag on tw erp-u itvoe ringsbeslu iten  V erru im ing vaargeul W esterschelde



verm inderd  worden d oo r de m odellen  z e lf s tructu ree l te verbeteren, 
n ie t doo r he t aanbrengen van marges, (nr. 2)
M e t betrekk ing  to t de onzekerheden en kennisleem ten kan worden 
gesteld da t in het onderzoek is gebru ik gem aakt van de com binatie  van 
num erieke "state  o f the a rt"-m o de lle n  en expert judgem ent. Het is 
echter inherent aan een com plex systeem zoals da t van de W ester- 
schelde da t rond de voorspe lling  onzekerheden aanwezig zijn. De 
invloed van events, die zowel voor de m orfo log ie  ais de ecologie van 
belang zijn en die n ie t te voorspellen zijn, speelt daarbij een belangrijke 
rol. De alh ier gehanteerde m anier b iedt garantie op het zo goed 
m ogelijk  voorspellen van on tw ikke lingen  op de korte (2015) en langere 
(2030) te rm ijn . De voorspellingen zijn om ringd door een marge, welke 
door de deskundigen in de verschillende rapporten is aangegeven. Deze 
marge rond de te verw achten effecten betekent n iet dat n ie t de 
vereiste zekerheid kan geboden w orden da t er geen schadelijke 
gevolgen voor de natuurlijke  kenmerken van de gebieden zullen 
optreden. In het M ilieu e ffe c tra pp o rt en de Passende Beoordeling is bij 
de beoorde ling van de (negatieve) effecten steeds u itgegaan van het 
slechtst m ogelijke scenario. Zo kan wel degelijk een uitspraak gedaan 
w orden over de m axim ale om vang van de effecten van het pro ject 
ve rru im ing  op de korte en langere te rm ijn .

 V erw ijz ing  naar u itw ijkm o g e lijkh e d e n  in  andere gebieden en de
lan de lijke  staat van ins tandhoud ing  s lu it aantasting van de 
instandhoudingsdoe len  van de W esterschelde n ie t u it. (nr. 2)
Zoals aangegeven in de Passende Beoordeling (pg. 100) en het 
M ilieu e ffe c tra pp o rt (pg. 178), is er sprake van een tijde lijk  e ffec t op 
enkele voge lsoorten. In de analyse zijn er tw ee processen, die 
g e lijk tijd ig  spelen, volgens het slechtst m ogelijke scenario beoordeeld:
•  er is een reactie van het systeem op de plotse linge verandering in 

stroom snelheid en w aterstand door het in één keer aanbrengen van 
een andere bodem in de m odelberekeningen. In de w erkelijkhe id  
zal de bodem door de aanleg van de verru im de vaargeul gele idelijk 
(over een periode van 2 jaar) veranderen ais gevo lg  waarvan de 
voorspelde veranderingen kleiner zullen zijn;

•  door het storten op plaatranden zal op de m iddellange term ijn  
geschikt foerageergebied ontstaan, om dat door de p laatrand- 
stortingen laagdynam isch gebied w o rd t gecreëerd.

T ijdelijke effecten ais gevo lg  van de u itvoe ring  van de ve rru im ing  zijn in 
de Passende Beoordeling ais n ie t s ign ifican t aangem erkt om dat de 
landelijke staat van instandhouding  van de betre ffende soorten;
a. n ie t ongunstig  is;
b. er vo ldoende tijde lijke  u itw ijkm oge lijkheden  in de om geving 

(Oosterschelde) zijn.

In het doe lendocum ent van LNV zijn de instandhoudingsdoelste llingen 
voor soorten geform uleerd op het niveau van de zu idw este lijke  Delta. 
Dat w il zeggen da t tijde lijke  u itw ijk  naar andere gebieden binnen de 
Delta geen a fbreuk doe t aan de instandhoudingsdoelste llingen.

O verigens v loe it de m ogelijkheid to t lichte tijde lijke  effecten op 
bepaalde foeragerende vogelsoorten vo o rt u it de m odelberekeningen 
u it het M ilieue ffec trappo rt. O p basis van het deta ilonderzoek ten 
behoeve van de concrete randvoorw aarden van de storts tra tegie , in
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com binatie  m et het Protocol voorwaarden voor flexibe l s torten, 
naar voren da t zelfs deze tijde lijke  effecten kunnen w orden voorkom en 
door de specie s trik t langs de p laatranden te storten op de w ijze zoals 
beschreven is in de nota  P laatrandstortingen (pg. 14-15 : "v o o r geen 
van de relevante vogelsoorten zal de voorgeste lde storts tra tegie  voor 
2015 to t negatieve effecten le iden"). Verder w o rd t opgem erkt da t deze 
tijde lijke  effecten logischerw ijze voortv loe ien  u it de m odelm atige 
aanname in het M ilieu e ffe c tra pp o rt da t bij u itvoe ring  van de ve rru im ing  
eerst w o rd t gebaggerd en pas daarna w o rd t gestort. In de p raktijk  
gebeuren beide uiteraard nagenoeg ge lijk tijd ig .

 Effecten hadden beoordee ld  m oeten worden op he t n iveau van
(deel)hab ita ts  in  de ecologische zones, n ie t enke l voor de hele  
W esterschelde, (nr. 2)
Effectvoorspellingen van de ve rru im ing  zijn, ais gevo lg  van het 
schaalniveau w aarop de werken w orden u itgevoerd , logischerwijs 
gedaan op het systeem van de W esterschelde. A lléén op d it niveau kan 
w orden beoordeeld o f en in hoeverre de ve rru im ing  een e ffec t tew eeg 
kan brengen op het voortbestaan van het meergeulenstelsel, zijnde de 
belangrijkste graadm eter voor de ins tandhouding  van het natuurlijke  
systeem van het estuarium . Alleen procesveranderingen op het 
schaalniveau van de W esterschelde zijn re levant voor de beoorde ling 
van de vraag o f de natuurlijke  kenmerken van het systeem door de 
ve rru im ing  kunnen w orden aangetast. Lokale veranderingen in habitats 
zijn géén goede m aatstaf om dat zij:
a. niets zeggen over de waarde van het na tuurlijk  systeem van de 

W esterschelde ais to ta lite it; en
b. veranderingen m ogen, en zelfs moeten kunnen, ondergaan ais 

onderdelen van een dynamisch ecologisch systeem van het 
Schelde-estuarium, waarin veranderingen inherent zijn aan het 
systeem en daarvan mede de natuurlijke  waarden bepalen. Het is 
n ie t bepalend ais p laatselijk schor o f slik v e rd w ijn t als per saldo op 
het schaalniveau van de W esterschelde de natuurw aarden in 
kw a n tite it en in kw a lite it er n ie t op ach te ru it gaan.

De Passende Beoordeling werd u itgevoerd conform  de in de 
H ab ita trich tlijn  gedefin ieerde hab ita ttypes die voorkom en in de 
W esterschelde, w aarbij specifiek aandacht werd besteed aan de door 
inspreker aangehaalde onderscheiden "ecologische zones": binnen het 
onderdeel kw a lite it hab ita ttypes in de Passende Beoordeling (pg. 61 
e.v.) w erd zowel de z o u t/b ra k  ve rhoud ing  m eegenom en, ais de 
oppervlakte  hoog- en laagdynamisch.

 Aantasting  van de n a tu u rlijke  kenm erken van de W esterschelde
op de langere te rm ijn  kan n ie t u itgeslo ten  w orden ais gevo lg  van de 
beperkte tijdsho rizon  van de e ffectvoorspe lling . (nr. 2)
De effecten van het p ro ject zijn in het M ilieu e ffe c tra pp o rt beoordeeld 
to t  en m et het jaar 2030. Er is een onderscheid gem aakt tussen de 
korte te rm ijn  ( to t en m et 2015) en de langere te rm ijn  ( to t en m et 
2030).

 H et M ilie u e ffe c tra p p o rt en de Passende Beoorde ling  gaan
vo o rb ij aan de negatieve e ffecten van p laa trandsto rtingen  op de 
hoog te ligg ing  van de achterliggende p la ten , (nr. 2)
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Er zal n ie t gestort w orden op de platen zelf, maar langs de 
het diep en ond iepw ater. O p basis van de resultaten van de s to rtp roe f 
bij W alsoorden is in het M ilieu e ffe c tra pp o rt onderzocht o f d it voor de 
locaties Hoge Platen en Rug van Baarland, door de vergelijkbare 
om standigheden, toepasbaar is. U it de resultaten van het zeer 
intensieve m orfo logische en ecologische m on ito ringprog ram m a 
u itgevoerd bij de s to rtp roe f bij de Plaat van W alsoorden, b lijk t da t de 
vooropgeste lde doelstellingen gehaald w orden en da t er geen 
s ign ificante  negatieve effecten optraden. Tevens b lijk t u it de opvo lg ing  
van de stortproeven bij W alsoorden dat geen verandering in trends is 
vastgesteld inzake ophog ing  van de achterliggende plaat.

 De voorgenom en ingreep is n ie t ge toe ts t aan de ‘Sense o f
U rgency' wateropgave W esterschelde, (nr. 2)
In M ilieu e ffe c tra pp o rt en Passende Beoordeling is de voorgenom en 
m aatregel ge toe ts t aan de instandhoudingsdoelste llingen zoals 
opgenom en in het on tw erp -aanw ijz ingsbeslu it, waarin de ‘sense o f 
urgency' voor w a t b e tre ft het herstel van de natuurw aarden is 
ve rw erkt. O pgem erk t w o rd t da t de te rm ino log ie  inderdaad niet 
explic ie t is aangegeven in de rapporten, maar da t bij de beoorde ling 
wel degelijk ge toetst is aan deze instandhoudingsdoelste llingen.

 De effecten van de ve rru im ing  op de aanslibb ing  van het
haventje  en he t voorliggende schor en s lik  te r hoogte van de 
H edw igepo lder werden n ie t nader onderzocht. D oo r de ve rru im ing  van 
de vaargeul za l he t haventje  m e t toegangsgeul, gelegen aan de 
Lignestraat, aan de noordoostz ijde  van de H ertog in  H edw igepo lder  
d ich ts libben  w aardoor he t w a te r u it  de achterliggende H edw igepo lder 
n ie t goed kan w orden afgevoerd. H ie rdo o r ve rw acht de eigenaar 
schade te lijden , (nr. 3)
Het betre ffende haventje lig t aan de noo rdkan t van de u itwateringsslu is 
en is ongeveer 35 bij 25 m eter g roo t. De diepte varieert van circa 1,0 
to t  1 ,50 m eter boven NAP bij de kade die op circa 3 m eter boven NAP 
lig t. De d iepte van de afvoergeul is circa 1 m eter beneden NAP. U it het 
M ilieu e ffe c tra pp o rt (pg 143 e.v.) b lijk t dat de autonom e o n tw ikke ling  
in de w aterstanden ten gevolge van de zeespiegelstijg ing to t  2030 
ve ru it de meeste veranderingen gee ft in de w aterstanden, nam elijk 
circa 14 cm. De ve rru im ing  ze lf zo rg t in de verschillende u itvoerings- 
varianten vo o r maximaal 2 cm extra verschil in de gem iddelde 
w aterstanden. V anu it die op tiek  is het dus n ie t te verw achten dat ten 
gevolge van de ve rru im ing  de haven, de toegangsgeul en het 
voorliggende slik en schor d ichtslibben en de a fvoer va nu it de achte r
liggende polder zal w orden belem m erd. Ais er al extra  aanslibbing 
plaats zal vinden is d it voornam elijk  te w ijten  aan de effecten van de 
zeespiegelstijging. Vandaar dat he t M ilieu e ffe c tra pp o rt concludeert dat 
er geen sign ificante  e ffecten op de slibdynam iek zijn te verw achten en 
da t de ve rru im ing  geen aanle id ing gee ft to t ve rhog ing  van de 
aanslibbing van de havens in de W esterschelde.

M e t betrekk ing  to t  de opm erking  van inspreker da t het haventje n ie t 
specifiek in het M ilieu e ffe c tra pp o rt is meegenomen w o rd t opgem erkt 
da t het slik voor het haventje wél is meegenomen in de simulaties, 
maar da t de afm etingen van het haventje derm ate klein zijn dat het in 
het model n ie t is meegenomen.
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2.2 Zienswijzen op recent gepubliceerd onderzoek

 De gevolgen van verschillen in  sedim entsam enste lling  voor en
na de p laa trandsto rtingen  z ijn  n ie t onderzocht noch beoordeeld, (nr. 2) 
Er zal n ie t gestort w orden op de platen zelf, maar langs de platen, in 
het diep en ond iepw ater. Daarbij zal geen grover sedim ent op de platen 
te rech t komen. Het fe it dat op de toekom stige stortlocaties langs 
plaatranden (in het diep en ond iepw ater) m om enteel een fijnere 
sedim entsam enste lling hebben, gee ft aan dat het grover sedim ent quasi 
n ie t zal getransporteerd kunnen w orden. Het zullen hoofdzake lijk  de 
fijnere  fracties zijn die va nu it de aangebrachte specie getransporteerd 
kunnen w orden ("n a tu ra l so rtin g "). O p deze m anier zal enerzijds het 
ecotoop ond iepw atergeb ied  u itgebreid  kunnen w orden (door het 
re la tie f stabiel zijn van de gestorte  specie -  grovere fractie ), te rw ijl 
anderzijds de fijnere  fracties getransporteerd kunnen w orden. De 
toekom stige  p laatrandstortingen in het kader van d it p ro ject zullen 
hierop in tensie f opgevo lgd w orden.

 Na nader onderzoek is de toenam e van laagdynam isch areaal in
de N ota  p laa trandsto rtingen  b i¡geste ld  naar 114 ha, zonder marge. 
Echter bevat deze voorspe lling  nog resterende onzekerheid, w aardoor 
n ie t kan w orden u itgeslo ten  da t he t p ro je c t geen negatieve e ffecten zal 
hebben, (nr. 2, 4)
In het Tracébesluit is nader onderzoek ten behoeve van de u itvoerings
besluiten aangekondigd. In de Nota P laatrandstortingen zijn de 
conclusies u it d it nader onderzoek samengevat. H ierbij is gebleken dat 
de oppervlakte  van laagdynam isch gebied rond de platen (ondiep w ater 
en in terge tijdengeb ied) binnen v ij f ja a r  na sta rt van de werkzaam heden 
gele idelijk  zal toenem en m et 114 ha (118 ha over de hele W ester- 
schelde). De ve rw ach ting  van 114 ha is w elisw aar lager dan de 
maximaal verw achte toenam e die ten tijde  van de vastste lling van het 
Tracébesluit nog werd aangenomen, maar daar staat tegenover dat op 
grond van het u itgevoerde deta ilonderzoek de zekerheid da t deze 
ecologische w ins t daadw erke lijk  w o rd t gehaald aanzienlijk is 
toegenom en.

Het fe it da t de verw achte  114 ha binnen de in het M ilieu e ffe c tra pp o rt 
vooropgezette  bandbreedte va lt, ondersteunt de va lid ite it van de 
voorspe llingen, inclusief hun onzekerheidsmarges. Daarenboven is bij 
de u itvoeringsbeslu iten het Protocol voorwaarden voor flexibe l storten 
(aan de hand van kw alite itsparam eters) opgenom en, waarin de 
realisering van m axim ale ecologische w ins t van de plaatrand stortingen 
ais harde vergunn ingvoorw aarde  is opgenom en; het p ro toco l voorz ie t 
in maatregelen to t  b ijs tu ring  ais zou dreigen dat deze ecologische w ins t 
n ie t w o rd t gerealiseerd.

 De conclusie da t er geen s ign ifican te  e ffecten z ijn  w o rd t n ie t
gedeeld. D oo r zeer ongunstige staat van ins tandhoud ing  en 
onzekerheden b ij he t onderzoek m oe t he t voorzorgsbeginsel 
s tringen te r toegepast worden. O ok na he t meest recente onderzoek  
(Nota p laa trandsto rtingen) kunnen negatieve e ffecten op langere 
te rm ijn  n ie t w orden u itgeslo ten, (nr. 4)
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V oor het an tw oord  in algemene zin w o rd t er verwezen naar de 
van A n tw oo rd  (pg. 16). Specifiek ten aanzien van de p laa trand
stortingen w o rd t gesteld da t de positieve bijdrage aan de ondergrens 
lig t van de voorspellingen in de Passende Beoordeling, maar da t d it wel 
m et een gro tere  zekerheid gesteld w ord t.

De W esterschelde is een dynamisch systeem door de com p lex ite it in de 
hydrodynam ische, m orfo logische en ecologische processen, alsook door 
het veelvoud van historische en huid ige ingrepen en het gebru ik. O p 
basis van het vele onderzoek is kennis opgebouw d van deze processen, 
die het functioneren  van d it systeem bepalen, zowel aan de hand van 
de analyse van de u itgebreide dataset van m onitoringsgegevens (o.a. 
e indrapport M O VE ), alsook m iddels het m odelinstrum entarium . In het 
M ilieu e ffe c tra pp o rt is die kennis ve rd iep t en aangevuld om m et 
vo ldoende nauw keurighe id  en zekerheid uitspraken te kunnen doen 
over de effecten van een derde verru im ing . In het Toetsingsadvies van 
de Commissie voor de M ilieue ffec trappo rtage  w o rd t da t bevestigd. De 
commissie gee ft aan da t de essentiële in fo rm a tie  aanwezig is om het 
m ilieu een rol te geven bij de te nemen besluiten. De commissie 
concludeert verder dat de m odelberekeningen voor het M ilie u e ffe c t
rappo rt gebaseerd zijn op, en u itgevoerd zijn volgens de huidige 
wetenschappelijke inzichten en dat, gezien de com p lex ite it van de 
s ituatie , u itgebre ider onderzoek n ie t zal leiden to t andere u itkom sten o f 
to t  de zekerheid da t de na tuurlijke  kenmerken van het gebied n iet 
zullen w orden aangetast. O m da t m odellen slechts hulpm iddelen zijn 
om voorspellingen te kunnen doen, is in aanvulling  daarop in ruime 
mate gebru ik gem aakt van expert judgem ent.

V oor w a t b e tre ft de stortproeven op de plaatrand van W alsoorden, 
b lijk t u it de resultaten van het intensieve m orfo logisch en ecologisch 
m on itoringsprogram m a dat de p roef vo ldoe t aan de voo ra f gestelde 
doelen en dat er geen s ign ifican t negatieve effecten optraden (zie 
Eindevaluatie m on ito ring  Proefstorting  W alsoorden).

V oor de voorgeste lde s to rtingen op de plaatranden u it het Tracébesluit 
is in het a fgelopen jaar b ijkom end onderzoek u itgevoerd, ten behoeve 
van de u itvoeringsbeslu iten (N ota  P laatrandstortingen). U it d it 
b ijkom end onderzoek vo lg t dat de toenam e van laagdynam ische 
arealen aan de ondergrens van de voorspellingen in het M ilie u e ffe c t
rappo rt z itten , maar dat de zekerheid da t deze ecologische w ins t 
daadw erke lijk  gehaald w o rd t, is toegenom en. In het 
M ilieu e ffe c tra pp o rt en de Passende Beoordeling is bij de beoorde ling 
van de (negatieve) effecten steeds uitgegaan van het slechtst m ogelijke 
scenario. Zo kan wel degelijk een u itspraak gedaan w orden over de 
maxim ale om vang van de effecten van het p ro ject ve rru im ing  op de 
korte en langere te rm ijn .
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3 Vergunningaanvragen

 U it de vergunningaanvragen b li jk t  n ie t da t he t beoogde resu ltaa t
van de ve rru im ing  op duurzam e w ijze  kan worden bere ikt. De lokaa l 
ond iepe gedeelten en andere delen van de vaargeul zu llen  weer 
aanslibben, (nr. 1)
Het is inderdaad zo da t op geregelde tijdstippen opn ieuw  gebaggerd 
zal moeten w orden op drempels om de diepte te behouden 
(onderhoudsbaggerw erk). Dat is in de huidige situatie  zonder de 
ve rru im ing  ook het geval. Bij het storten van belangrijke hoeveelheden 
specie op de plaatranden zal echter, meer dan bij het storten in geulen 
een g ro o t deel van de specie te r plaatse blijven en n ie t meteen 
eroderen. W el zullen tijdens de eerste jaren na aanleg van de verruim de 
vaargeul de onderhoudshoeveelheden hoger liggen, om dat de 
verru im de vaargeul nog ingesteld m oet w orden , waarna stabilisatie 
naar een lager niveau optreedt.

 H et voorgestelde P ro toco l voorwaarden voor fle x ib e l storten  -
kw a lite itspa ram ete rs  is onvo ldoende  toegesneden op ecologische  
re levante sturingsparam eters. De ecologische k w a lite it  van 
laagdynam isch in te rge tijdengeb ied  ko m t n ie t aan bod. (nr. 2) 
Ab iotische factoren zijn in het algemeen snel en eenvoudig  meetbaar 
en het zijn ju is t deze parameters die door m iddel van de stortstra tegie  
gestuurd kunnen w orden. Bovendien zijn het de abiotische factoren die 
de voorw aarden scheppen voor een bepaalde ecologische on tw ikke ling . 
O f deze o n tw ikke ling  -  in term en van het voorkom en van bepaalde 
belangrijk  geachte soorten - ook daadw erke lijk  op treed t, is n ie t altijd 
zeker om dat andere (externe) factoren ook een rol spelen. Ais de relatie 
tussen abiotische factoren en ecologisch relevante biotische factoren 
bekend is, ve rd ien t het daarom de voorkeu r om de m eetinspanningen 
op de abiotische facto ren, m its goed gekozen, te richten. De 'ab io tiek ' 
reageert immers snel op veranderingen en de abiotische factoren zijn 
snel te meten en te beoordelen. Bij de keuze van te m on itoren  factoren 
(zie M O N EO S-T U itvoeringsplan 2 008 -2018  en het Protocol 
voorw aarden voor flex ibel storten -  kw alite itsparam eters) is ju is t de 
relatie tussen abiotische factoren en de m orfo logische en ecologische 
respons van het systeem leidend geweest. Daarmee w o rd t de 
ecologische kw a lite it van de laagdynam ische gebieden gew aarborgd.

 F lex ibe l storten is onb ru ikbaa r ais 'hand  aan de kraan'. De
co m p le x ite it van he t systeem staat een eenduid ige w erk ing  en 
e ffectieve  toepassing in  de weg. Kennisleem ten over oorzaak- 
effectre la ties  belem m eren de toepasbaarhe id  nog verder, (nr. 2, 4)
In het toetsingsadvies van de Commissie voor de M ilie u e ffe c t
rapportage is gevraagd om toevoeg ing  van criteria  op basis waarvan 
het flexibel storten gestuurd zal w orden. In het Tracébesluit (pg. 38) 
zijn daartoe kw alite itsparam eters, a fkom stig  u it het M ilieu e ffe c tra pp o rt 
en de Passende Beoordeling aangewezen, w elke betrekking  hebben op: 
o s tab ilite it van het meergeulenstelsel; 
o behoud van ecologisch belangrijke gebieden;
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o u itb re id ing  van laagdynamisch ondiep en droogvallend g 
de plaatranden.

In het Tracébesluit (pg. 39) is aangegeven dat de genoemde 
kw alite itsparam eters explic ie t w orden opgenom en in de 
u itvoeringsbeslu iten en da t daaraan voorw aarden w orden verbonden 
die garanderen da t grenswaarden n ie t w orden overschreden.

In de u itvoeringsbeslu iten is deze aankondig ing  opgenom en in het 
Protocol voorw aarden voor flexibel storten. In d it pro toco l is 
gedetailleerd vastgelegd w elke grenswaarden m et betrekking  to t de 
genoem de kw alite itsparam eters in acht m oeten w orden genom en, 
welke waarden ais waarschuwingsfase w orden aangem erkt en welke 
acties terstond zullen w orden u itgevoerd w anneer overschrijd ing van 
grenswaarden dre ig t.

Het pro toco l b iedt de m ogelijkheid om, op basis van het u itgebreid  
m on itoringsprogram m a, snel in te grijpen om ongewenste effecten te 
voorkom en. De m on itoringresu lta ten  kunnen aanle id ing geven om 
tijd ig  bij te sturen; nam elijk ais zich, anders dan op grond van het 
gekozen voorkeursa lte rna tie f w o rd t ve rw acht, onvoorzien toch trends 
zouden aftekenen die a fw ijken  van de verw achte  ontw ikke lingen. Het 
gegeven da t het Schelde-estuarium  een com plex systeem vo rm t, belet 
n ie t da t voor de belangrijkste kw alite itsparam eters bruikbare 
waarschuwingssignalen in de p ro jec tu itvoe ring  zijn ingebouw d. Aan het 
principe van ‘hand aan de kraan' w o rd t daarom ten volle voldaan.
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4 Ontwerp-uitvoeringsbesluiten

4.1 Alle ontwerp-uitvoeringsbesluiten

 A lle  tegen he t (on tw erp -)T racébes lu it aangevoerde gronden
dienen h ie rb ij herhaa ld  en ingelast te worden, (nr. 7, 2, 4)
V oor zover de gronden betrekking  hebben op het Tracébesluit w o rd t 
hier op grond van artikel 25c van de Tracéwet verwezen naar de 
lopende beroepsprocedure tegen het Tracébesluit V erru im ing  vaargeul 
W esterschelde. H ier w o rd t inhoude lijk  n ie t verder op ingegaan. Hebben 
de gronden echter betrekking  op de uitvoeringsaspecten van d it 
Tracébesluit, die n ie t in dat besluit ze lf zijn geregeld, dan w orden deze 
hier nader beantw oord.

 De on tw erp -besch ikk ingen  z ijn  in  s tr ijd  m et de coörd ina tie -
bepa ling  van a rtik e l 20  l id  2 van de Tracéwet. Er z ijn  tevens 
vergunningen vere ist krachtens de W et op de ru im te lijk e  o rden ing  /  
W oningw et, de W et ve ron tre in ig ing  opperv laktew ate ren  en de W et 
Bodem bescherm ing, (nr. 1)
Anders dan inspreker ste lt, is er geen sprake van strijd m et de 
coörd inatiebepa ling  van artike l 20 lid 2 van de Tracéwet. De 
vergunningen op grond van de O n tg ro nd ing en w e t, W e t beheer rijks
w aterstaatsw erken en N atuurbescherm ingswet 1998 en de o n th e ffing  
op grond van de Flora- en faunaw e t zijn m et het oog op de u itvoe ring  
van het Tracébesluit noodzakelijke u itvoeringsbeslu iten. Deze besluiten 
zijn daarom voorbere id overeenkom stig  de regels van de A lgem ene w e t 
bestuursrecht en de bijzondere bepalingen van de Tracéwet.

Ten aanzien van de noodzaak van vergunningen krachtens de W e t op 
de ru im te lijke  orden ing  /  W o n in g w e t in verband m et de u itvoe ring  van 
de ve rru im ing  van de vaargeul van de W esterschelde kan het volgende 
w orden opgem erkt. V oor zover het Tracébeslu it in strijd zou zijn m et 
het bestem m ingsplan, ge ld t het Tracébesluit ais een pro jectbeslu it in de 
zin van de W e t ru im te lijke  orden ing  (artikel 15, lid 6 Tracéwet). Een 
bouw - e n /o f s loopvergunn ing  is n ie t aan de orde en een aanleg- 
ve rgunn ing  is op grond van artike l 15 lid 7 van de Tracéwet n iet 
vereist.

V oor w a t b e tre ft de toepasselijkheid van de W e t ve ron tre in ig ing  
opperv laktew ateren  en de W e t bodem bescherm ing is van belang dat in 
2004  op alle te verdiepen locaties sedim entm onsters zijn genom en. 
(Passende Beoordeling, pg. 65). U it de toets ing  van deze monsters 
b lijk t dat voor alle onderzochte monsters g e ld t da t de baggerspecie vrij 
mag w orden verspreid in de zoute w ateren. Er is dan ook geen sprake 
van een geval van ernstige ve ron tre in ig ing , zoals bedoeld in artike l 1 
van de W e t bodem bescherm ing.

Verder is sinds 1 januari 2008 het Besluit bodem kw a lite it in w erk ing  
getreden (Stb. 2007, 571). Het verspreiden van baggerspecie van een 
bepaalde kw a lite it m et het oog op de duurzam e ve rvu lling  van de 
(hydro)m orfo log ische functies van het sedim ent van de W esterschelde,
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zoals de bedoeling is, va lt onder de w erk ing  van d it besluit. Dit 
betekent da t de ve rgunn ingp lich t voor de W e t ve ron tre in ig ing  
opperv laktew ateren  is vervallen (art. 2a W vo  junc to  art. 5 lid 2).

 H et Vlaams gew est zou geen te respecteren belang hebben b ij
he t verkrijgen van de gevraagde beschikking. Bovendien is er geen 
belang om da t er nog n ie t op he t beroep van Van der Straaten c.s. 
inzake he t Tracébeslu it is beslist, (nr. 7 )
Zoals in de ontw erp-besch ikk ingen staat beschreven heeft het Vlaams 
Gewest een economisch belang bij deze beschikking. De beschikking is 
immers noodzakelijk om de vaargeul te verru im en w aardoor schepen 
m et een d iepgang van 13,10 m eter ona fhanke lijk  van het getij kunnen 
doorvaren naar de haven van A n tw erpen . N ut en noodzaak hiervan is 
onderbouw d in het Tracébesluit. Verder is er geen w ette lijke  
ve rp lich ting  om het aanvragen van u itvoeringsbeslu iten op te schorten 
to td a t op het beroep tegen het Tracébesluit is beslist. Dat aanvrager 
belang heeft bij een voortvárend ve rgunningverlen ingstra ject lig t gelet 
op haar g ro te  econom ische belangen voor de hand.

 H et ins trum en t fle x ib e l storten is m et onvo ldoende  ju rid isch  /
bes tuu rlijke  waarborgen om kleed. De openbaarhe id  van de 
m onitoringsgegevens en de in z ic h te lijk h e id  in w elke stappen w anneer 
en d oo r w ie  gezet worden, d ie n t v e rd u id e lijk t te worden, (nr. 2)
Het Protocol voorwaarden voor flexibel storten is ais vergunn ing- 
voorw aarde gekoppeld aan de u itvoeringsbeslu iten voor het 
Tracébesluit in het kader van de N atuurbescherm ingswet 1998 en de 
W e t beheer rijkswaterstaatswerken. Deze voorwaarde m oet w orden 
nageleefd bij de u itvoe ring  van het project. Het Tracébesluit voorz ie t 
(pg. 12, pg. 39) in een beslisstructuur voor de toepassing van het 
systeem van flexibel s torten, waarm ee de effecten van de ve rru im ing  
voortdu rend  en d irect gevolgd zullen w orden en waarm ee meteen kan 
w orden ingegrepen w anneer zich ongewenste trends zouden voordoen. 
De onafhankelijke  Commissie m on ito ring  W esterschelde, die genoemd 
w o rd t in het Tracébesluit, is ingesteld door de Vlaam s-Nederlandse 
Schelde Commissie. Het inste llingsbeslu it w o rd t eerstdaags 
gepubliceerd in de Staatscourant.

De beheerder zal tevens de m onitoringsgegevens publiceren. En ais de 
noodzakelijke b ijs tu ring  le id t to t aanpassing van de ve rgunning, dan zal 
op een dergelijke w ijz ig ing  in de vergunningen gepubliceerd w orden, 
waarna bezwaar o f beroep m ogelijk  zijn.

 D oor de ve rru im ing  van de vaargeul za l he t haventje  m et
toegangs-geul, gelegen aan de Lignestraat, aan de noo rdoostz ijde  van 
de H ertog in  H edw igepo lder d ich ts libben  w aardoor he t w a te r u it  de 
achterliggende H edw igepo lder n ie t goed kan worden afgevoerd. 
H ie rdo o r ve rw ach t de e igenaar schade te lijden , (nr. 3).
Zie reactie in paragraaf 2.1 (pg. 10).

In zowel de ve rgunn ing  voor de W e t beheer rijkswaterstaatswerken ais 
in de ve rgunn ing  voor de O n tg ro nd ing en w e t is de m otiva tie  op d it 
pun t aangepast. Gelet op deze reactie is er geen aanle id ing te 
verw achten dat schade zal optreden. M o ch t er door de ve rru im ing  toch 
onve rhoop t schade aan het haventje en toegangsgeul ontstaan, dan is
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er de m ogelijkheid om h ie rvoor een verzoek to t 
te dienen.

 De hoevee lhe id  baggerspecie u it  de hu id ige  baggerwerkzaam -
heden is dusdanig g root, da t h ierm ee de m axim ale  s to rtcapac ite it op 
de p laa tranden  w o rd t bere ik t, w aardoor er geen capac ite it o v e rb lijf t  
voor de s to rtingen horende b ij deze vergunningen, (nr. 4)
In eerste instantie w orden de plaatranden benut voo r het bergen van 
de aanlegbaggerspecie, zodat deze hoeveelheid specie n iet in de 
nevengeulen hoe ft gesto rt te w orden. Tevens w o rd t een deel van de 
onderhoudsspecie op de plaatranden aangebracht. De berekeningen in 
het kader van het M ilieu e ffe c tra pp o rt hebben u itgewezen da t d it 
overeen s tem t m et de capacite it van de stortzones te r hoogte  van de 
plaatranden.

M e t betrekk ing  to t de fle x ib ilite it kan gesteld w orden dat, in 
ve rge lijk ing  m et de huid ige a fbaken ing  van de sto rtvakken, de nieuwe 
afbaken ing  toe laa t keuzes te maken in de precieze s to rtlocatie  binnen 
de stortzones. H ierdoor kan optim aal ingespeeld w orden op de 
m orfo logische on tw ikke lingen  die in het systeem plaatsvinden, en 
kunnen de locaties zo gekozen w orden opda t de m orfo log ie  van het 
systeem positie f beïnvloed w o rd t door de sto rtingen. M e t de extra 
stortvakken op de plaatranden en in de hoofdgeul w o rd t daarnaast 
extra s to rtcapacite it gecreëerd.

 In he t “ P ro toco l voorwaarden voor f le x ib e l storten -  k w a lite its 
pa ram ete rs" w orden grenzen genoem d zonder verdere to e lic h tin g  o f  
onderbouw ing, (nr. 4)
De parameters in het Protocol voorwaarden voor flexibe l storten 
werden gekozen op basis van het M ilieue ffec trappo rt. De grenzen van 
deze parameters zijn op basis van expert judgem en t vastgelegd w aarbij 
deskundigen inzake hydraulica, m orfo log ie  en ecologie betrokken 
waren. O p  basis van deze grenswaarden zal de beoorde ling  u itgevoerd 
kunnen w orden. De ve rw ijz ing  naar "h e t ecotopenstelsel ZES.1" be tre ft 
de de fin itie  van de verschillende ecotopen, o ftew e l de a fbaken ing  van 
hoogtegrenzen, stroom snelheden, sedimentsam enstelling.

4.2 Ontwerp-beschikking Ontgrondingenwet

 De on tw erp -besch ikk ing  h o u d t geen rekening m e t he t fe it  dat
d oo r de verbreding van de vaargeul in samenhang m et de verwachte  
z e e sp ie g e ls tijg in g  he t b u ite n d ijks  gelegen bed rijfs te rre in  van Van der 
Straaten c.s. rege lm atig  onder w a te r za l kom en te staan w aardoor er 
schade zal ontstaan, (nr. 1)
Nu het M ilieu e ffe c tra pp o rt geen aanknopingspunten gee ft voo r de 
ste lling  dat het bedrijfs terre in  van Van der Straaten c.s vaker onder 
w a te r kom t te staan, is er geen reden om voo ra f een financië le com 
pensatie te r beschikking te stellen. O ok artikel 26, lid 2 O n tg ro n 
d ingenw e t vereist da t niet. M o ch t echter in de p raktijk  blijken da t er 
tóch schade ais gevo lg  van de ve rru im ing  zal ontstaan, dan kan alsnog 
een verzoek to t nadeelcompensatie w orden gedaan. De m otive ring  
w o rd t op d it pun t aangepast.
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 D oor de ve rru im ing  za l de ve iligh e id  voor de scheepvaart ^
verm inderen. D it  is n ie t onderkend, (nr.1).
In eerste instantie zal de ve iligheid vo o r de scheepvaart ju is t 
verbeteren, om dat schepen m et een grotere d iepgang dan 11,8 m eter 
beter gespreid over de dag over de W esterschelde kunnen varen. O p 
de langere te rm ijn  (na 2020) zal het aantal schepen naar ve rw ach ting  
zodanig  toenem en, dat de ve iligheid beperkt a fneem t. D it e ffec t is 
echter nog steeds n ie t s ign ifican t. O p het land w orden geen normen 
voor externe ve iligheid overschreden. Effecten op de ve iligheid van de 
scheepvaart door hogere stroom snelheden zijn in het M ilie u e ffe c t
rappo rt onderzocht (pg. 138) en geven geen aan le id ing to t aanvullende 
m aatregelen. M o tive rin g  w o rd t op d it pun t aangepast.

4.3 Ontwerp-beschikking W et beheer rijkswaterstaatswerken

 D oor de ve rru im ing  za l de ve ilig h e id  voor de scheepvaart
verm inderen. D it  is n ie t onderkend, (nr. 1).
In het kader van de W br-ve rgunn ingve rlen ing  is ge let op het belangen- 
kader van deze w e t, in d it verband alleen re levant o f het storten van 
baggerspecie, w aarvoor de ve rgunn ing  is aangevraagd, nadelig is voor 
de scheepvaartfunctie  van het w aterstaatsw erk te W esterschelde. Om  
te w aarborgen da t het scheepvaartbelang door gebru ik van de 
ve rgunn ing  in het ged ing kom t is voorschrift 11.1 in de ve rgunn ing  
opgenom en. De m otive ring  w o rd t op d it pun t aangepast.

 De m orfo log ische voorspe llingen z ijn  onvo ldoende  zeker en aan
de hieraan gekoppelde ecologische ve rw ach ting  ko m t geen waarde toe. 
H et gevo lg  is ook da t ten onrechte  w o rd t geste ld  da t de vergunning  
geen s ign ifican te  gevolgen zou hebben. Verder is de b ij de vergunning  
berekende, m axim ale  s to rtcap ac ite it van de p laatranden ten onrechte  
toegekend aan de n ieuw e ve rd iep ingsactiv ite iten  (nr. 2, 4).
Voora lsnog en gelet op de lopende procedure tegen het Tracébesluit 
w o rd t vastgehouden aan hetgeen h ierover in het M ilieue ffec trappo rt, 
in de Passende Beoordeling en in de Nota P laatrandstortingen is 
opgem erkt. Het ve rru im ingspro ject heeft op grond van deze stukken 
geen s ign ifican t e ffec t op de m orfo log ie  van de W esterschelde.

 De vergunning  en de to e lic h tin g  daarop d ienen z e lf de re levante
d e fin it ie s  en norm en te bevatten, (nr. 4).
Het Protocol voorwaarden voor flexibel storten ve rw ijs t naar 
onderliggende rapporten (m et name Ecotopenstelsel ZES.1) voor de 
defin ities van de verschillende ecotopen. Het is n ie t opportuun  om deze 
defin ities exp lic ie t te herhalen binnen het Protocol. N iettegenstaande 
deze ve rw ijz ing , bevat het Protocol alle noodzakelijke in fo rm atie  (cfr. 
expliciete waarden van grenswaarden zowel in de waarschuwingsfase 
ais de maximale a fw ijk ingen) om een continue opvo lg ing  en evaluatie 
toe te laten.

 H et voorgestelde P ro toco l voorwaarden voor fle x ib e l storten  -
kw a lite itspa ram ete rs  is onvo ldoende  toegesneden op ecologische  
re levante sturingsparam eters. De ecologische k w a lite it  van 
laagdynam isch in te rge tijdengeb ied  ko m t n ie t aan bod. (nr. 2)
Zie reactie in hoo fdstuk 3 (pg. 13).
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O verigens is de ecologische kw a lite it geen aspect dat in het kader v a i ^  
de ve rgunn ing  op grond van de W e t beheer rijkswaterstaatswerken kan 
w orden m eegewogen.

 F lex ibe l storten is onb ru ikbaa r ais 'hand  aan de kraan'. De
co m p le x ite it van he t systeem staat een eenduid ige w erk ing  en 
e ffectieve  toepassing in  de weg. Kennisleem ten over oorzaak- 
effectre la ties  belem m eren de toepasbaarhe id  nog verder, (nr. 2, 4)
Zie reactie in hoo fdstuk 3 (pg. 1 3 / 1 4 ) .

Bovendien kan te allen tijde  indien de betrokken belangen dat vergen 
op grond van voorschrift 4.1 van de W e t beheer rijkswaterstaatswerken 
een aanw ijz ing  w orden gegeven die door de ve rgunn inghouder 
terstond m oet w orden opgevolgd.

Gelet op het voorgaande voorz ie t het systeem van flexibel storten in 
een adequate m itigerende m aatregel om zonodig  bij te kunnen sturen 
in de stortstra tegie  en is het instrum ent m et passende juridische 
waarborgen omgeven om de ‘hand aan de kraan' b ijtijds en e ffec tie f te 
kunnen inzetten.

4.4 Ontwerp-beschikking Natuurbeschermingswet 1998

 D oor een op tim is tische  in te rp re ta tie  van de beschikbare
in fo rm a tie  en de b ijho rende  leem ten in de kennis en onzekerheden, 
w o rd t de on ju is te  conclusie getrokken da t s ign ifican te  negatieve  
effecten kunnen w orden u itgeslo ten. M e t andere w oorden: de 
inscha tting  van de negatieve effecten w o rd t onvo ldoende  gedragen  
d oo r de resu ltaten van he t w etenschappelijke  onderzoek en expert- 
judgem ent. D it  vo rm t een n ie t-houdbare  grondslag voor de o n tw e rp 
beschikking. (nr. 2)
Zoals in de Nota van A n tw oo rd  (pg. 13) is aangegeven, zijn de effecten 
van de ve rru im ing  van de W esterschelde op habitats en soorten onder 
andere u itgevoerd in het lich t van de instandhoudingsdoelste llingen. De 
e ffectvoorspe llingen zijn gedaan op basis van de best beschikbare 
m orfo logische m odellen, aangevuld m et expert judgem ent. De 
voorspellingen zijn voorzien van marges. O p grond van het 
voorzorgbeginsel is de toets ing  steeds gedaan aan de hand van de 
meest negatieve waarde in de verm elde bandbreedte. Dat alles heeft 
geleid to t  de conclusie da t er, wetenschappelijk  gezien, redelijkerw ijs 
geen tw ijfe l bestaat da t er, ais gevo lg  van de ve rru im ing , d irect (2010) 
en op korte te rm ijn  (2015) géén effecten op de oppervlakten van de 
voor de W esterschelde & Saeftinghe aangemelde hab ita ttypen  te 
verw achten zijn. Daardoor zijn er ook geen e ffecten op soorten te 
verw achten. O p  de m iddellange te rm ijn  (2015 -2030) zijn er zeer kleine 
effecten. In alle gevallen gaat het om areaalveranderingen die m inder 
zijn dan 0 ,5 % .Terw ijl het areaal estuarium  (1130) op zich n iet w ijz ig t, 
treden door de ve rru im ing  binnen d it areaal enkele lichte 
verschuivingen op. Het gaat dan om het voor de na tuur m inder 
waardevolle  hoogdynam isch gebied (diep w ater) dat a fneem t door 
p laatrandstortingen. Daartegenover staat een zekere toenam e van het 
voor natuur ju is t zo waardevolle  laagdynam ische areaal van ondiep 
w a te r en schorren da t het eventuele verlies aan hoogdynam isch areaal 
ruim schoots ten ie t doet.
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De vraag w o rd t gesteld o f er wetenschappelijke zekerheid bestaat dat 
de natuurlijke  kenmerken n ie t w orden aangetast. Zowel de onderzoeks- 
deskundigen, ais de deskundigen u it de Commissie voor de M ilieu - 
e ffectrapportage  onderschrijven de conclusie dat er w etenschappelijk 
gezien geen tw ijfe l is da t het voorkeursa lte rna tie f voor het pro ject 
ve rru im ing  m et de daarbij behorende m itigerende maatregelen de 
natuurlijke  kenmerken n ie t zal aantasten. O p grond van het tien ja rig  
evaluerend onderzoek van de vorige verd iep ing van de W esterschelde 
(M O VE) kon géén directe relatie w orden gelegd tussen die verd iep ing  
en een achteru itgang van de natuur. O ok van een trendbreuk is in het 
h ie rvoor genoem de onderzoek n iet gebleken.

Daarnaast is in de Nota van A n tw oo rd  (pg. 2 2 /2 3 ) aangegeven da t het 
M ilieu e ffe c tra pp o rt en de Passende Beoordeling to t  de conclusie leiden 
da t het p ro ject de natuurlijke  kenmerken van het Schelde-estuarium  
n ie t zal aantasten. Centraal in da t na tuurlijke  systeem staat de 
dynam iek van het meergeulenstelsel. Het pro ject b reng t het 
voortbestaan van d it unieke kenm erk n iet in gevaar. Vanwege de 
dynam iek van het estuariene systeem zijn er, u itgaande van het 
onderzoek da t u itgaa t van het slechtst m ogelijke scenario, enkele 
marges over de effecten van de ve rru im ing  van de vaargeul. Deze 
marges zijn inherent aan onderzoek van een dynamisch systeem en 
kunnen via verder onderzoek n ie t w orden verholpen. Er bestaat echter 
duide lijkheid  over de marges, dat w il zeggen over de maximaal 
m ogelijke negatieve gevolgen in het slechtst m ogelijke scenario op de 
natuurlijke  kenmerken van het gebied. In het lich t van genoemde 
marges, w o rd t een aantal voorzien ingen genom en.

Ten eerste is o nve rko rt gekozen voor het meest m ilieuvriendelijke  
a lte rna tie f, nam elijk het a lte rna tie f van de p laatrandstortingen. D it 
vo rm t, aangevuld m et een aantal m itigerende m aatregelen die in het 
M ilie u e ffe c tra p p o rte n  de Passende Beoordeling w orden beschreven, 
het voorkeursa lte rna tie f da t w o rd t gekozen in de beslu itvorm ing. Aan 
d it voorkeursa lte rna tie f z itten positieve e ffecten, in het b ijzonder de 
o n tw ikke ling  van waardevol laagdynamisch gebied te r hoogte van de 
p laatranden. De m axim alisatie van deze ecologische w ins t w o rd t 
verankerd in de beslu itvorm ing. Deze positieve effecten zijn op zich 
reeds van dien aard om m ogelijk negatieve effecten die zouden kunnen 
optreden ten gevolge van de vastgestelde onzekerheden te pareren. D it 
ge ld t des te meer w etende da t onzekerheden in de eerste plaats spelen 
in de m inder waardevolle  hoogdynam ische gebieden (snel fluctuerende 
om geving  m et hoge stroom snelheden). De ecologische doelen situeren 
zich daarentegen in hoge mate in de laagdynam ische gebieden.

Ten tweede is een systeem van flexibe l storten u itgew erk t, da t ais 
m itigerende m aatregel in het voorkeursa lte rna tie f is opgenom en. 
Flexibel storten is het b ijsturen van de storts tra tegie  op grond van 
voortschrijdend inzicht, m on ito ring  en praktische uitvoeringsaspecten. 
Het laat toe om tijd ig  bij te sturen in deze strategie. In de 
u itvoeringsbeslu iten zijn ind icatoren (kwalite itsparam eters) en 
pro toco llen voor b ijs tu ring  vastgelegd, w aardoor de w aarborg  bestaat 
da t risico's op negatieve gevolgen steeds ruim van tevoren in beeld
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komen en w orden verholpen. Eventuele negatieve effecten krijgen al 
het ware geen kans (he t zogenaam de 'hand aan de kraan' principe).

Ten derde is een ultiem e w aarborg  ingebouw d. Ais u it de resultaten 
van m on ito ring  zou blijken dat de b ijsturingsm aatregelen van de 
flexibe le  stortstra tegie  onvo ldoende corrigerend e ffec t hebben 
gesorteerd, dan zullen aanvullende bijsturingsm aatregelen worden 
overw ogen, waarb ij het m ogelijk  is advies te vragen aan de 
onafhankelijke  ‘Commissie m on ito ring  W esterschelde', zoals:
•  weghalen van overm atig  aanwezige specie u it de nevengeulen;
• weghalen van overm atig  aanwezige specie bij ongewenste 

p laatophoging;
• inzetten van verbeterde o f andere storttechn ieken;
• andere m aatregelen die in het kader van de storts tra tegie  kunnen 

w orden aangewend en die to t de beoogde b ijs tu ring  kunnen 
leiden.

De keuze voor het voorkeursa lte rna tie f van p laatrandstortingen m et het 
daarmee samenhangende pakket van m itigerende maatregelen b iedt 
vo ldoende w aarborg  da t de natuurlijke  kenmerken van de W este r
schelde door het p ro ject ve rru im ing  n ie t worden aangetast en da t de 
u itvoeringsbeslu iten daarmee in vo ldoende mate zijn onderbouw d en 
gem otiveerd.

 De staat van ins tandhoud ing  is ongunstig  voor de
W esterschelde. H ie rdo o r is elke ingreep m et b ijko m e nd  nega tie f e ffec t 
s ign ifican t. De e ffecten z ijn  echter ten onrechte ais n ie t-s ig n ifica n t 
be tite ld . Aangezien er geen zekerhe id  bestaat da t de ve rru im ing  de 
n a tu u rlijke  kenm erken van de W esterschelde n ie t za l aantasten, kan 
geen N atuurbescherm ingsw etvergunning  verleend worden, (nr. 2)
In algemene zin is deze vraag reeds beantw oord  in de Nota van 
A n tw oo rd  (pg. 22 -23 ). Specifiek ten behoeve van de ve rgunn ing  in het 
kader van de N atuurbescherm ingswet 1998 w o rd t hier an tw oord  
gegeven.

De toepassing van het voorzorgbeginsel h oe ft n ie t autom atisch to t 
gevo lg  te hebben dat toestem m ing w o rd t gegeven op grond van artikel 
6, lid 4 van de H ab ita trich tlijn . Het m iddel van compensatie w o rd t ais 
een u ltim um  rem edium  gezien dat, onder voorw aarden, alleen dán 
toegepast m oet w orden ais de schade aan de na tuur onverm ijdbaar is. 
O p  grond van de Passende Beoordeling zijn m itigatiem aatregelen 
geselecteerd waarm ee die kans op schade m et zekerheid kan w orden 
u itgesloten. Het m iddel van compensatie behoe ft daarom bij de 
ve rru im ing  van de vaargeul in de W esterschelde n ie t te w orden ingezet.

De huidige ongunstige staat van ins tandhouding  w o rd t bepaald door 
de afname van de oppervlakte  van w aardevolle  ecotopen binnen het 
estuarium  en de b iod ive rs ite it van het hab ita ttype  1130 (estuarium ). De 
afname van de b iod ivers ite it is vooral het gevo lg  van de achteru itgang 
van laagdynam ische ecotopen (slikken, schorren en ondiep w ater) die 
een hoge b iod ive rs ite it hebben tegenover een toenam e van hoog- 
dynamische ecotopen (geulen en diep w ater) m et een m inder 
waardevolle  b iod iversite it. Het pro ject ve rru im ing  hee ft geen gevolgen 
voor de oppervlakte  van de waardevolle  ecotopen. In de Passende
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Beoordeling is geconcludeerd da t ais gevo lg  van het pro ject er 
verlies zal optreden aan hoogdynam ische ecotopen tegenover een meer 
dan p roportione le  toenam e van laagdynam ische ecotopen. V oor de 
b iod ive rs ite it betekent d it dat, ais er al een e ffec t zou zijn, het een 
positie f e ffec t zal zijn. De na tuurlijke  kenmerken van het beschermd 
gebied w orden ais gevo lg  n ie t aangetast. O p grond van het voorzorg- 
beginsel zijn voorzien ingen ge tro ffen  om ve ilig  te stellen da t de 
natuurlijke  kenmerken van de W esterschelde m et zekerheid n ie t zullen 
w orden aangetast.

V oor het Tracébesluit is eerst op basis van objectieve gegevens passend 
beoordeeld o f het pro ject, op grond van de effecten afgezet tegen de 
instandhoudingsdoelste llingen, s ign ificante  gevolgen kan hebben. Het 
is dus n ie t zo da t m itigerende maatregelen zijn meegenomen in de 
beoorde ling o f negatieve effecten wel o f n iet s ign ifican t zijn. U it het 
e ffectenonderzoek is du ide lijk  gew orden dat de aanleg, de 
aanwezigheid en het onderhoud van de verru im de vaargeul m et 
gebru ikm aking  van het voorkeursa lte rna tie f n ie t to t  s ign ificante 
gevolgen zal leiden (Passende Beoordeling, pg. 106). Door het gebru ik 
van de verru im de vaargeul neem t de kans op aanvaringen m et m ogelijk 
schadelijke effecten op de beschermde natuurw aarden toe. 
Voorzichtighe idshalve zijn deze ais s ign ifican t beoordeeld; reden 
waarom  het noodzakelijk is gebleken om additione le  m itigerende 
m aatregelen te tre ffen , w elke volstaan om de negatieve e ffecten, 
m ochten deze zich onve rhoop t voordoen, op te heffen. De gevolgde 
w erkw ijze  is schematisch weergegeven op pg. 12 van de Passende 
Beoordeling.

 In he t voorgestelde systeem van a d a p tie f m anagem ent worden
onverw achte  negatieve e ffecten n ie t u itgeslo ten, en deze kunnen n ie t 
snel en adequaat tegengegaan worden. N egatieve e ffecten worden  
hierm ee n ie t voorkom en, m aar kunnen slechts ach te ra f herste ld  
w orden. De vergunning  kan op deze basis n ie t verleend w orden, (nr. 2) 
In de U itvoeringsbeslu iten is het aangekondigde Protocol voorwaarden 
voor flexibe l storten opgenom en. In d it p ro toco l is gedetailleerd 
vastgelegd welke grenswaarden m et betrekk ing  to t  de genoemde 
kw alite itsparam eters in acht moeten w orden genom en, w elke waarden 
ais waarschuwingsfase w orden aangem erkt en welke acties terstond 
zullen w orden u itgevoerd w anneer overschrijd ing van grenswaarden 
dre igt.

Ter hoogte  van de plaatranden zal een intensieve m on ito ring  plaats
v inden. Zoals in het U itvoeringsplan M oneos-T  2008 -2018  staat, zullen 
bepaalde parameters m et een hoge frequen tie  gem eten w orden. 
Dergelijk in tensie f m on itoringsprogram m a, alsook bijbehorende 
continue opvo lg ing , m oet toe la ten om na te gaan o f de stortingen 
succesvol verlopen, en om eventueel p reven tie f de storts tra tegie  bij te 
stellen.

Het pro toco l b iedt de m ogelijkheid om, op basis van het u itgebreid  
m on itoringsprogram m a, snel in te grijpen om ongewenste effecten te 
voorkom en. De m on itoringresu lta ten  kunnen aanle id ing geven om 
tijd ig  bij te sturen; nam elijk ais zich, anders dan op grond van het 
gekozen voorkeursa lte rna tie f w o rd t ve rw acht, onvoorzien toch trends
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zouden aftekenen die a fw ijken  van de verw achte  on tw ikke lingen, 
gegeven da t het Schelde-estuarium  een com plex systeem vo rm t, belet 
n ie t da t voor de belangrijkste kw alite itsparam eters bruikbare 
waarschuwingssignalen in de p ro jec tu itvoe ring  kunnen w orden 
ingebouw d. Aan het principe van ‘ hand aan de kraan' w o rd t daarom 
ten volle voldaan.

 De on tw erp -besch ikk ing  is ten onrechte n ie t gebaseerd op de
a fw i¡k ing sm o ge lijkh e id  van art. 19g en h van de N atuurbescherm ings
wet. (nr. 2)
V oor het Nederlandse grondgebied is geen AD C -toe ts  (d it is een 
vo lledige Passende Beoordeling m et A lte rna tievena fw eg ing , a fw eg ing  
van D w ingende reden van g ro o t m aatschappelijk belang en a fw eg ing  
van C om pensatiem aatregelen) u itgevoerd , om dat negatieve effecten 
m itigeerbaar zijn en daardoor geen s ign ifican t negatieve effecten 
optreden.

 In voorschrift 6 van de o n tw e rp -besch ikk ing  w o rd t de
m og e lijkhe id  geboden aan de vergunn inghouder om m e t sch rifte lijke  
toestem m ing  van de m in is te r a f te w ijken  van de vergunde w erkw ijze . 
D erge lijke  toestem m ing  zou een bes lu it in  de zin van art. 1:3 A w b  
m oeten z ijn . (nr. 2)
V oorsch rift 6 doe lt op a fw ijk ingen  ten opzichte van de 
vergunningsaanvraag. D it zijn zaken die n ie t binnen de ve rgunning  
vallen zoals ze nu w o rd t afgegeven. Terecht w o rd t opgem erkt dat d it in 
voorkom end geval een besluit in de zin van art. 1 :3 A w b  m oet zijn.

 De 600 ha zouden ais voorzorg gerealiseerd m oeten worden, en
geborgd b ij de N atuurbescherm ingsw etvergunning. (nr. 4)
In het M ilieu e ffe c tra pp o rt is vastgesteld dat er geen negatieve, maar 
zelfs positieve effecten op de na tuur van het gekozen a lte rna tie f te 
verw achten zijn. Compenserende natuurm aatregelen zijn daarom niet 
nodig. De 600 ha w aarop de inspreker doe lt, v loe it n ie t vo o rt u it een 
com pensatieopgave, maar u it een autonom e opgave to t natuurherste l 
voor de instandhoudingsdoelste llingen voor het N atura 2000-gebied  
W esterschelde en Saeftinghe.

O p basis van het voorzorgprinc ipe  kan het nod ig  zijn om voorzien ingen 
te tre ffen  om onzekerheden w eg te nemen over de effecten van de 
ve rru im ing  op de natuurlijke  kenmerken van het gebied op de lange 
te rm ijn . Vanwege de natuurlijke  dynam iek van het estuarien systeem 
zijn er, u itgaande van het onderzoek in het slechtst m ogelijke scenario 
nog enkele restonzekerheden over de maximaal m ogelijke negatieve 
gevolgen. Deze onzekerheden zijn inherent aan onderzoek van een 
systeem ais de W esterschelde en kunnen via verder onderzoek n iet 
w orden verholpen (Toetsingsadvies Commissie voor de M ilieu e ffe c t- 
rapportage). Om  deze resterende onzekerheden w eg te nemen zijn de 
vo lgende voorzien ingen ge tro ffen :
1. gekozen is voor het meest m ilieuvriendelijke  a lte rna tie f van 

p laatrandstortingen, waarm ee een maximale ecologische w inst in 
de beslu itvo rm ing  is verankerd;

2. een systeem van flexibel storten is ais m itigerende m aatregel aan 
het voorkeursa lte rna tie f gekoppeld, w aarb ij het m ogelijk  is om de 
storts tra tegie  op grond van voortschrijdend inzicht, m on ito ring  en
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praktische uitvoeringsaspecten bij te sturen. In de U itvoerings- 
besluiten zijn concrete ind icatoren en pro toco llen voor b ijs tu ring  
gekoppeld. Eventuele negatieve gevolgen krijgen ais het ware geen 
kans (het zogenaam de ‘hand aan de kraan' principe).

3. ais u ltiem e w aarborg  w o rd t de m ogelijkheid opengehouden voor 
aanvullende b ijsturingsm aatregelen ais de corrigerende m aatregelen 
van de flexibe le  stortstra tegie  onvo ldoende e ffec t zouden sorteren. 
Daarbij kan het b ijvoorbeeld gaan om het weghalen van overm atig  
aanwezige specie u it de nevengeulen, het inzetten van verbeterde 
o f andere storttechnieken etc. V oor het kunnen nemen van 
dergelijke m aatregelen is budge t gereserveerd.

 Er zou een con tou r van 1500 m ete r m oeten worden aan
gehouden to t  gew one zeehonden, in  p laa ts  van 1200 m eter zoals in  
voo rsch rift 15 van de o n tw e rp -besch ikk ing  is opgenom en, (nr. 4)
O m  versto ring  van zeehonden te kunnen u its lu iten, w o rd t ais vuistregel 
gehanteerd da t de dieren n iet d ich te r dan to t 1500 m eter genaderd 
m ogen w orden. O m  het p ro ject te kunnen realiseren, is het echter n iet 
m ogelijk  om overal in de W esterschelde een contour van 1500 m eter 
to t  de actuele rustplaatsen aan te houden. Zoals in de overwegingen bij 
de N atuurbescherm ingsw etvergunning  is aangegeven, w o rd t in de 
lite ra tuu r gesteld da t bij een rich ta fstand van 1200 m eter de kans klein 
is da t de dieren hun gedrag veranderen door verstoring. O p grond 
hiervan is in de ve rgunn ing  een voorschrift opgenom en (voo rsch rift 15) 
da t gew one zeehonden n ie t d ich ter dan to t 1200 m eter mogen w orden 
benaderd. W anneer tussen 1500 en 1200 m eter genaderd w o rd t, is 
eventueel versto ring  van rustende zeehonden m ogelijk. M e t name voor 
deze eventuele ve rsto ring  is een o n th e ffin g  in het kader van de Flora- 
en faunaw e t nodig. Deze o n th e ffin g  is aangevraagd (zie ook an tw oord  
bij paragraaf 4.5). Deze kans op versto ring  w o rd t, ge let op de 
instandhoudingsdoelste llingen, alsmede op de openbare en 
economische belangen die zijn gediend bij de ve rru im ing  van de 
vaargeul W esterschelde, aanvaardbaar geacht.

 De m on ito ring resu lta ten  van he t systeem zouden continu, en
tenm inste  jaa rlijks , in teg raa l dienen te w orden beschouwd en 
geëvalueerd. Op basis van de in tegra le  gegevens zou op zo ko rt 
m ogelijke  te rm ijn , a lthans tenm inste  jaa rlijks , besloten m oeten worden  
to t  aanpassing van de norm en en w ijz ig in g  van de bagger- en 
sto rts tra teg ie  ind ien  de gegevens daartoe aan le id ing  geven. (nr. 4) 
M instens tw eejaarlijks w o rd t een Voortgangsrapportage over het 
geheel van de m eetresultaten opgem aakt. De m on itoringresu lta ten  
zullen in de tussentijd continu geanalyseerd en geëvalueerd w orden in 
het gezamenlijke baggeroverleg zoals genoemd in het Tracébesluit.

Ter hoogte  van de plaatranden zal een intensieve m on ito ring  plaats
v inden. Zoals in het U itvoeringsplan M oneos-T  2008 -2018  staat, zullen 
bepaalde parameters m et een hoge frequen tie  gem eten w orden. 
Dergelijk in tensie f m on ito ringprogram m a, alsook bijbehorende continue 
opvo lg ing , m oet toe la ten om na te gaan o f de stortingen succesvol 
verlopen, en om eventueel p reven tie f de storts tra tegie  bij te stellen. De 
toe ts ing  van de resultaten aan het Protocol voorwaarden voor flexibel 
storten b iedt de garantie  da t steeds tijd ig  kan ingegrepen w orden 
indien een bepaalde ongewenste trend zich aanzet.
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 W aarom z ijn  de s to rtcapacite iten  voor de m axim ale  duu r van v i j f
jaa r toegekend, te rw ijl he t de bedoe ling  is da t deze capacite iten n ie t 
b innen één jaa r w orden geb ru ik t?  In de vergunning z e lf w o rd t 
h ie ro m tre n t geen beperk ing  opgelegd, (nr. 4)
In de N atuurbescherm ingsw etvergunning  is in voorschrift 12 explic ie t 
opgenom en dat er per nevengeul een bepaalde m axim ale jaarlijkse 
s to rtcapac ite it w o rd t opgelegd, die n ie t overschreden mag w orden. Een 
beperking, zoals in het Tracébesluit vastgelegd en w aar de inspreker om 
vraagt, is hiermee in de ve rgunn ing  opgenom en.

 Tegen eventue le  beslissingen van de beheerder om tussentijds de
sto rts tra teg ie  aan te passen staat geen rechtsbescherm ing open. Gelet 
op de slechte staat van ins tandhoud ing  ve rd ien t he t de voorkeur om  
p e r jaa r een vergunning  te verlenen, o f  de te rm ijn  tenm inste  te 
beperken to t  de periode  van tw ee jaa r waarop de ve rd iep ing  w o rd t 
u itgevoerd, (nr. 4)
Het pro ject V erru im ing  vaargeul om va t enerzijds de aanleg van de 
ve rru im ing  in een tw eeta l jaar, en anderzijds de ongeveer drie jaar 
durende stabilisatiefase die daarop vo lg t. Beide zaken zijn onlosm akelijk 
m et elkaar verbonden. Aanpassingen van de stortstra tegie  binnen de 
grenzen van de ve rgunn ing  zijn m ogelijk . Deze tussentijdse b ijs tu ring  
van de storts tra tegie  binnen het kader van de Natuurbescherm ings- 
w e tve rgunn ing  w o rd t opgevo lgd door een onafhankelijke  commissie 
van deskundigen (Commissie m on ito ring  W esterschelde). Ais de 
b ijs tu ring  le id t to t  aanpassing van de ve rgunning, dan zal een dergelijke 
w ijz ig ing  in de vergunningen gepubliceerd w orden , w aarop bezwaar o f 
beroep m ogelijk  zijn.

 H et fe it  da t de beheerder gedurende v i j f  jaa r bevoegd is voor de
eventue le  aanpassing van de sto rts tra teg ie  staat op gespannen voet 
m et de bevoegdheid  van de m in is te r van LN V  inzake de 
N atuurbescherm ingsw et 1998. (nr. 4)
De beheerder van de W esterschelde is enkel bevoegd to t het aanpassen 
van de storts tra tegie  binnen het kader van de Natuurbescherm ings- 
w e tve rgunn ing , da t is het a fw ijken van tabel 1 binnen de maximale 
ru im te van tabel 2, zoals aangegeven in het Tracébesluit. Indien 
a fgeweken zou m oeten w orden van de verleende Natuurbescherm ings- 
w e tve rgunn ing  is de m in ister van LNV bevoegd.

 In de on tw erp -besch ikk ing  l i jk t  n ie t vo ldoende geregeld hoe
gehande ld  m oe t worden ind ien  werkzaam heden, u itgevoe rd  b innen de 
vergunningsperiode, gevo lgd  zouden m oeten worden d oo r herstel van 
nadelige gevolgen na de vergunningsperiode. (nr. 4)
Verp lich tingen die voortv loe ien  u it deze ve rgunn ing  blijven 
a fdw ingbaar, ook ais deze ve rgunn ing  kom t te verlopen. O ok voor het 
toekom stige  onderhoud van de vaargeul na de periode voorzien in deze 
ve rgunn ing , zal m ogelijk  een ve rgunn ing  op grond van de 
Natuurbescherm ingswet 1998 vereist zijn. In deze toekom stige 
ve rgunn ing  kunnen voorw aarden opgenom en w orden m et betrekking 
to t  de loop tijd  in kwestie.
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4.5 Ontwerp-ontheffing Flora- en faunawet

 Er zou een co n to u r van 1500 m ete r in  p laa ts  van 1200 m eter
m oeten worden aangehouden to t de actuele ligp laatsen van gew one  
zeehonden in voorwaarde 8. Specifiek voor de Hooge Platen is een 
deskund igenverk la ring  opgenom en die s te lt hoe b e lang rijk  d it  
rustgeb ied is (nr. 4)
O m  versto ring  van zeehonden te kunnen u itslu iten w o rd t ais vuistregel 
gehanteerd da t de dieren n ie t d ichter dan to t op 1500 m eter afstand 
genaderd mogen w orden. Buiten deze 1500 m eter con tour v in d t er 
geen overtred ing  plaats op basis van de Flora- en faunaw et. Om  het 
p ro ject te kunnen realiseren, is het echter n ie t m ogelijk  om overal in de 
W esterschelde een contour van 1500 m eter to t  de actuele rustplaatsen 
aan te houden en is n ie t te verm ijden da t eventuele versto ring  van 
vaste rust- en verb lijfp laatsen plaats zal v inden. Daarom is o n th e ffing  
aangevraagd. Zoals in de overwegingen bij het besluit is aangegeven, 
w o rd t in de lite ra tuu r gesteld dat bij een afstand to t op 1200 m eter van 
rustende zeehonden de kans op verandering in het gedrag veroorzaakt 
door ve rsto ring  klein is. O p  grond hiervan is in de defin itieve  o n th e ffing  
een voorw aarde opgenom en (voorw aarde 8) da t actuele ligplaatsen 
van gew one zeehonden n ie t d ich te r dan to t 1200 m eter mogen worden 
genaderd. Aangezien de gunstige staat van ins tandhouding  van de 
soort n ie t in het gedrang kom t, w o rd t deze o n th e ffing , m et b ijhorende 
voorw aarden, verleend.

 Op de m in im a le  rustcontouren van zeehonden mogen geen
inbreuken toegela ten worden, zoals ge fo rm u leerd  in  voorwaarde 9. In 
d it  kader is n ie t omschreven w a t “ s tr ic t noodzake lijke  
w erkzaam heden" z ijn . (nr. 4)
M ede naar aanle id ing van de zienswijze is besloten om benadering van 
actuele ligplaatsen binnen de 1200 m eter con tour n ie t meer toe te 
staan. De de fin itieve  o n th e ffin g  is dan ook op d it pun t gew ijz igd, zoals 
beschreven in specifieke voorwaarden 8 en 9.

 De frequen tie  van beoorde lingsm om enten  op basis van de
m o n ito r in g  ve rhoud t zich n ie t to t  de m om enten waarop tussentijds een 
concrete en o n m id d e llijke  noodzaak w o rd t geopperd to t  he t p legen  
van handelingen die een inb reuk maken op de contour, (nr. 4)
De gew one zeehond behoort to t  één van de beter gevolgde soorten 
van het Deltagebied en de W esterschelde in het b ijzonder. Het huidige 
program m a door m iddel van een maandelijkse systematische v luch t 
binnen één getij, tw eew eke lijks tussen ju li en septem ber, w o rd t 
voortgezet. Daarnaast is mede naar aan le id ing van de zienswijze 
besloten om benadering van actuele ligplaatsen binnen de 1200 m eter 
con tour n ie t meer toe te staan. De de fin itieve  o n th e ffin g  is dan ook op 
d it pun t gew ijz igd, zoals beschreven in specifieke voorwaarden 8 en 9.

 In de o n tw e rp -o n th e ffin g  w o rd t in  voorwaarde 9 n ie ts verm eld
ten aanzien van de o n a fha n ke lijkh e id  en ervaring van de deskundige, 
en de w ijze  en status van rapportering, (nr. 4)
Het m inisterie van Landbouw , N atuur en V oedse lkw a lite it han teert de 
vo lgende de fin itie  van een deskundige zoals is genoemd in de vo e tn oo t 
op pagina 2 van de o n the ffing :
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M e t een deskundige w o rd t bedoeld een persoon die voor de 
soorten ten aanzien waarvan hij o f zij gevraagd is te adviseren e n /o f te 
begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 
soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan 
doo rda t de deskundige:
• op HBO-, dan wel universita ir niveau een op le id ing  hee ft genoten 

m et ais zw aartepun t (Nederlandse) ecologie; e n /o f
•  ais ecoloog werkzaam  is voor een ecologisch adviesbureau; e n /o f
•  zich aantoonbaar actie f inzet op het gebied van de soorten 

bescherm ing en is aangesloten bij en werkzaam  voor de daarvoor 
in Nederland bestaande organisaties (zoals b ijvoorbeeld Das en 
Boom, Zoogd ierveren ig ing  VZZ, RAVON, Vogelbescherm ing 
Nederland, V linders tich ting , Natuurh istorisch Genootschap, KNNV, 
NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SO VON, STONE, Staatsbos
beheer, N atuurm onum enten , De Landschappen en S tich ting  Beheer 
N atuur en Landelijk gebied); e n /o f

•  zich aantoonbaar actie f inzet op het gebied van de soorten- 
m on ito ring  e n /o f -bescherm ing.

Het staat de o n th e ffing ho ud er vrij h ie rvoor ze lf de benodigde structuur, 
organisatie en bevoegdheden aan te brengen.

 Er w o rd t o n th e ffin g  verleend voor he t verstoren van zeehonden
b innen de bepaalde rustcontouren op voorwaarde da t de verstoring  
gestaakt w o rd t doo r weg te varen. Een derge lijke  versto ring  kan 
vergaande gevolgen hebben voor de ins tandhoud ing  van de 
zeehondenpopu la tie , (nr. 4)
Zoals eerder is verm eld d ien t de ve rs to ringcon tou r van 1200 m eter n ie t 
te w orden overschreden ten opzichte van gewone zeehonden. Daarom 
zijn in de de fin itieve  o n th e ffin g  de voorw aarden 8 en 9 aangepast. 
M o ch t er daarnaast u it de m on ito ring  verslagen e n /o f u it de 
tweew ekelijkse o f maandelijkse m on ito ring  blijken dat de activ ite iten  
gerelateerd aan het p ro ject schade toebrengen aan de 
popu la tieon tw ikke ling  van de gewone zeehond, dan dienen de 
on the ffingsvoorw aarden  onm idde llijk  aangescherpt te w orden. De 
m ethode van flexibe l storten zou h iertoe vo ldoende fle x ib ilite it bieden.

 Ten onrechte w o rd t de term  “ v lo e d " gebru ik t, w aar m og e lijk
hoogw ate r o f  hogerw ate r w o rd t bedoeld. Er zou een nadere inperk ing  
in  de t i jd  o f  specifiekere aandu id ing  van de waterstanden m oeten  
w orden verm eld. De aanwezige zeehonden maken n ie t a lleen b ij 
laagwater, m aar ook daarvoor g eb ru ik  van de Hooge Platen, en er kan 
op da t m om en t dus ook ve rsto ring  p laatsv inden, (nr. 4)
M e t "v lo e d " w o rd t bedoeld de periode van hoogw ater w aarb innen het 
vrijw e l u itgesloten is dat zeehonden van die betre ffende plaat gebru ik 
maken. De periodes kunnen per p laat verschillen. Daarom d ien t een 
deskundige deze periodes te bepalen. Zoals b lijk t u it voorwaarde 8 
d ien t de eventuele aanwezigheid van de gewone zeehond, ook tijdens 
deze door een deskundige te bepalen periodes, te leiden to t  het 
achterwege laten van de activ ite it. De term  vloed is in de defin itieve  
o n th e ffin g  aangepast in het w oord  "h o o g w a te r" .
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Bijlage 1: Advertentie Inspraak ontwerp-Uitvoeringsbesluiten

Nr. 2781 

12 december 

2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Kennisgeving Ontwerp-Uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul 
Westerschelde

Artikel 20 van de Tracéwet bevordert een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de 
aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten m et het oog op de 
uitvoering van een Tracébesluit. In het kader van deze coördinatie geeft de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat kennis van het feit dat het voornemen bestaat om overeenkomstig de volgende 
ontwerp-Uitvoeringsbesluiten te beslissen.

Welke ontwerpbesluiten liggen er ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit verruiming vaargeul Westerschelde van juli 2008 zijn 
onderstaande ontwerpen voor de te nemen besluiten, overeenkomstig de procedure van artikel 20, 
lid 4 van de Tracéwet jo. paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage gelegd.

De betreffende ontwerpbesluiten zijn:
1. ontwerpbesluit op grond van de Ontgrondingenwet waarbij door de Staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat aan het Vlaams Gewest voor een periode van vijf jaar vergunning wordt verleend 
voor het baggeren van in totaal 66,2 miljoen m 3 in situ baggerspecie:

2. ontwerpbesluit op grond van de W et beheer rijkswaterstaatswerken waarbij door de Staatssecreta
ris van Verkeer en Waterstaat aan het Vlaams Gewest voor een periode van vijf jaar vergunning 
wordt verleend voor het terugstorten van in totaal 66,2 miljoen m 3 in situ baggerspecie;

3. ontwerpbesluit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 waarbij door de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het Vlaams Gewest voor een periode van vijf jaar onder 
voorschriften vergunning wordt verleend voor verruiming van de vaargeul in de Westerschelde, 
het onderhoud daarvan en het terugstorten van de hierbij vrijkomende baggerspecie;

4. ontwerpbesluit op grond van de Flora- en faunawet waarbij door de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit aan het Vlaams Gewest ontheffing wordt verleend voor het overtreden 
van verbodsbepalingen ten aanzien van een beschermde inheemse diersoort.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Alle ontwerpbesluiten liggen m et ingang van 15 december 2008 ter inzage ten kantore van:
-  Rijkswaterstaat, gebouw Poelendaele te Middelburg,
-  Rijkswaterstaat, Waterdistrict Westerschelde te Terneuzen,
-  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Regionale Zaken te Eindhoven,
-  gemeentehuis Vlissingen te Vlissingen,
-  gemeentehuis Borsele te Heinkenszand,
-  gemeentehuis Veere te Domburg;
-  gemeentehuis Kapelle te Kapelle,
-  gemeentehuis Reimerswaal te Kruiningen,
-  gemeentehuis Hulst te Hulst,
-  gemeentehuis Terneuzen te Terneuzen, en
-  gemeentehuis Sluis te Oostburg.
Voor tijden voor het inzien van de stukken dient contact te worden opgenomen met de betreffende 
instantie waar wil worden ingezien. U kunt de stukken ook inzien op de website 
www.verruim ingvaargeul.nl.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 15 december 2008 tot en met 25 januari 2009 (zes weken) kan een ieder tegen een of meerdere 
ontwerpbesluiten zienswijzen naar voren brengen. Zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten 1 en 2 dient 
u te richten aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en tegen ontwerpbesluiten 3 en 4 aan 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en deze moeten gezonden worden aan 
Rijkswaterstaat Zeeland, Project Verruiming vaargeul Westerschelde, Postbus 5014, 4330 KA 
Middelburg.

Staatscourant 2008 nr. 2781 12 december 2008
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M eer informatie?

Voor vragen en/of nadere informatie met betrekking tot de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen 
met de projectleider, dhr. H. Verbeek, telefoon 0118 622 629.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
namens deze:
de directeur van de directie Water & Scheepvaart,
J.T.L. van der Togt.

Staatscourant 2008 nr. 2781 12 december 2008
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Bijlage 2: Lijst met insprekers

1. Boogaard Advocaten -  M iddelburg, namens Aannemingsmaatschappij
Van der Straaten B.V. en Van der Straaten Beheer B.V.:
a) Ontwerp-beschikking in kader van de O ntgrond ingenw et, datum 

12 januari 2009, m et 1 bijlage;
b) O ntwerp-beschikking in het kader van de W e t beheer rijkswater

staatswerken, datum 12 januari 2009, m et 1 bijlage;
e) Ontwerp-beschikking in het kader van de Natuurbescherm ingswet 

1998, datum 12 januari 2009, m et 1 bijlage;
d) O n tw erp -on the ffing  in het kader van de Flora- en faunawet, 

datum 12 januari 2009, m et 1 bijlage.

2. Vogelbescherming Nederland -  Zeist:
a) Ontwerp-beschikking in het kader van de Natuurbescherm ingswet 

1998, datum 22 januari 2009, m et 2 bijlagen.

3. Den Hollander Advocaten -  M iddelharnis en ZLTO -  Goes, namens
G.J.J.E.L.P. DeCloedt:
a) Ontwerp-beschikking in het kader van de O ntgrond ingenw et, 

datum 22 januari 2009;
b) O ntwerp-beschikking in het kader van de W e t beheer rijkswater

staatswerken, datum 22 januari 2009;
e) Ontwerp-beschikking in het kader van de Natuurbescherm ingswet 

1998, datum 22 januari 2009.

4. 't  Regthuis Advocaten -  Breda, namens Vereniging Zeeuwse
M ilieufederatie, Het Zeeuwse Landschap en (in geval van a)
Natuurm onum enten:
a) Ontwerp-beschikking in het kader van de Natuurbescherm ingswet 

1998, datum 23 januari 2009;
b) O n tw erp -on the ffing  in het kader van de Flora- en faunawet, 

datum 23 januari 2009, m et 1 bijlage.
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Bijlage 3: Referentielijst

•  S tartnotitie /  Kennisgeving Verru im ing vaargeul Beneden-Zeeschelde 
en Westerschelde, februari 2006

• A n tw oordnota  Startnotitie /  Kennisgeving Verru im ing vaargeul 
Beneden-Zeeschelde en Westerschelde, augustus 2006

• Dossier M ilieue ffectrapport Verruim ing vaargeul Beneden-Zeeschelde 
en Westerschelde, oktober 2007

• Passende Beoordeling H oofdrapport Verruim ing vaargeul Beneden- 
Zeeschelde en Westerschelde, oktober 2007

• Ontwerp-Tracébeslu it Verru im ing vaargeul Westerschelde, oktober 
2007

• Toetsingsadvies van de Commissie voor de M ilieueffectrapportage, 
februari 2008

• Tracébesluit V erru im ing  vaargeul W esterschelde, ju li 2008
• Nota van A n tw oord  -  inspraak OTB /  MER Verru im ing vaargeul 

Westerschelde, ju li 2008
• Nota Plaatrandstortingen, oktober 2008
• Protocol voorwaarden voor flexibel storten -  kwaliteitsparameters, 

november 2008
• Rapport Bundeling Zienswijze, april 2009
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