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Bij brief van 24 oktober 2008, kenmerk 16EFA-U-08-0813, verzoekt u mij om
vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998)
voor de verruiming van de vaargeul van de Westerschelde (hierna: de aanvraag).

Procedureel

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Regionale Zaken
Vestiging Zuid
Keizersgracht 5
Postadres: Postbus 6111

Ik heb de aanvraag op 24 oktober 2008 ontvangen. Bij brief van 29 oktober 2008, kenmerk
DRZZ/2008-3986, heb ik de ontvangst van de aanvraag bevestigd. Op grond van artikel 20,
lid 2 van de Tracéwet is een coördinatieregeling van kracht op vergunningaanvragen voor
de aanleg van een project waarvoor een Tracébesluit geldt. De coördinatieregeling houdt
in dat aanvragen zoveel mogelijk tegelijkertijd moeten worden aangevraagd. Naast de
geclusterde indiening van de aanvragen, dienen de ontwerpbesluiten en de besluiten
gezamenlijk te worden gepubliceerd. De termijnen waarbinnen de ontwerpbesluiten en
besluiten dienen te worden genomen en de mate van clustering, zijn door de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. De vastgestelde termijnen komen
in plaats van de termijnen in de specifieke wet- en regelgeving.
Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen de aanvraag uw belang bij
het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

5600HC Eindhoven
Telefoon: 070.8883280
Fax: 070-8883290
Web: www.minlnv.nl

Bevoegdheid tot vergunningverlening
Op basis van de Nb-wet 1998 (artikel 2, lid 1 juncto artikel 16, lid 1, juncto artikel 19d, lid 1)
zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie waarin natuurmonumenten c.q. Natura
2000-gebieden geheel of grotendeels gelegen zijn, bevoegd ten aanzien van de
beoordeling van aanvragen ter verkrijging van een vergunning op basis van artikel 19d, lid
1, van de Nb-wet 1998.
Op 30 november 2005 is het ‘Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998’ (hierna:
het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit Besluit specifiek
opgesomde activiteiten worden aangemerkt als handelingen als bedoeld in artikel 16, lid
6, van de Nb-wet 1998 en projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden
als bedoeld in artikel 19d, lid 3, van de Nb-wet 1998. Voor deze specifieke activiteiten geldt
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de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) als, in deze, bevoegd
gezag.
De activiteiten waarvoor u vergunning aanvraagt vallen onder artikel 2, sub a (“activiteiten
waarvoor een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gevraagd door buitenlandse mogendheden”) van het Besluit
vergunningen Nb-wet 1998.
Hiermee is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten op uw aanvraag.
Alle mondelinge en schriftelijke contacten inzake de onderhavige vergunning en de daarin
opgenomen voorschriften en beperkingen dienen te verlopen via de Regiodirecteur Zuid
van de Directie Regionale Zaken. Deze is gemachtigd om te beslissen en stukken te
ondertekenen zoals aangeven in het mandaatbesluit van 8 mei 2006 (kenmerk nummer
TRCJZ/2006/775).

Besluit
Met de door u uitgevoerde passende beoordeling, als bedoeld in artikel 19f, van de Nbwet 1998, is de zekerheid verkregen dat op grond van de beste beschikbare informatie er
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat de verruiming van de
vaargeul van de Westerschelde, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen van
het gebied, de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Westerschelde en
Saeftinghe niet zal aantasten. Deze conclusie geldt nadrukkelijk op basis van de door mij
specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften.
Ten aanzien van de te verwachten, overigens niet-significant, negatieve effecten op de
natuurlijke kenmerken in het betrokken Natura 2000-gebied ben ik van oordeel dat deze,
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, aanvaardbaar zijn. Door de voorschriften
welke aan deze vergunning zijn verbonden is de aantasting van deze kenmerken in
voldoende mate beperkt.
Gelet op de bepalingen van de Nb-wet 1998 en de in bijlage 1 vermelde overwegingen
besluit ik derhalve het Vlaams Gewest
de
gevraagde vergunning ingevolge artikel 19d, eerste lid van de Nb-wet 1998 te verlenen
onder de navolgende voorschriften en beperkingen.
Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving
alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van het onderhavige besluit. In
dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen aan die aan dit besluit ten
grondslag liggen.
Bijlage 2 bevat de door u ingediende aanvraag en passende beoordeling.
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De bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning. Bij strijdigheid van de inhoud van
deze bijlagen met de onderstaande voorschriften en beperkingen prevaleren deze
laatsten.

Voorschriften en beperkingen
Ter bescherming van de in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe
aanwezige natuurlijke kenmerken verbind ik aan deze vergunning de volgende
voorschriften en beperkingen.
Algemeen
1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het Vlaams Gewest of diens
rechtsopvolger.
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de
vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts-)
personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving
van deze vergunning.
3. De verantwoordelijke medewerker in het veld dient bij werkzaamheden een kopie van
de beschikking bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan de daartoe
bevoegde ambtenaren.
4. De minister van LNV dient ten minste 5 werkdagen van tevoren schriftelijk in kennis te
worden gesteld van het tijdstip waarop wordt aangevangen met de werkzaamheden
voor de verruiming van de vaargeul, als omschreven in hoofdstuk 2 van de aanvraag.
5. Het aanleggen van de verruimde vaargeul Westerschelde en het onderhoud voor de
periode dat deze vergunning vigeert (zie voorschrift 32) dienen overeenkomstig de
aanvraag en bijbehorende bijlagen, waaronder de passende beoordeling, te worden
uitgevoerd, voor zover dit niet strijdig is met de aan deze vergunning verbonden
voorschriften en beperkingen.
6. In afwijking van voorschrift 5 mag een activiteit in afwijking van de aanvraag worden
uitgevoerd indien en voor zover deze afwijking naar het oordeel van de minister van
LNV niet leidt tot een andere of grotere nadelige aantasting van de natuurlijke
kenmerken in het betrokken Natura 2000-gebied ten opzichte van een uitvoering
conform de aanvraag. Het voornemen tot het uitvoeren van een activiteit in afwijking
van de aanvraag dient schriftelijk te worden gemeld aan de minister van LNV en kan
slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke instemming van de
minister van LNV.
7. Van opgetreden incidenten, waaronder in ieder geval verstaan worden alle
gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor
anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken in het betrokken Natura 2000-gebied
kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de minister
van LNV onder overlegging van alle relevante gegevens.
8. Alle door de minister van LNV te geven aanwijzingen dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
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Stortstrategie
9. De maximale hoeveelheid te storten en/of toe te passen verruimings- en
onderhoudsspecie bedraagt 66,2 miljoen m³ in situ.
10. Het storten gebeurt binnen de macrocel waarvan het bodemmateriaal afkomstig is,
waarbij eerst de stortlocatie(s) op de plaatranden, vervolgens in de nevengeulen en
ten slotte in de hoofdgeul worden benut. Indien de capaciteit binnen de macrocel niet
toereikend is, wordt gestort en/of toegepast in de eerstvolgende macrocel
stroomafwaarts gelegen. Richtlijnen hiervoor worden gegeven in het
tweemaandelijkse baggeroverleg.
11. Het storten van de baggerspecie dient te geschieden volgens de aanvangsverdeling en
stortcapaciteiten als genoemd in onderstaande tabel 1.

Macrocel 1
Macrocel 3
Macrocel 4
Macrocel 5
Macrocel 6
Macrocel 7

Maximale stortcapaciteit voor vijf jaar (miljoen
m³)
Plaatranden
Nevengeulen
Hoofdgeul
8,2
5,5
0,0
0,0
6,0
0,0
5,0
2,0
15,5
6,5
7,0
3,5
0,0
1,5
3,5
0,0
0,0
2,0

Tabel 1: Verdeling stortcapaciteit in miljoen m³ (in situ) voor vijf jaar
12. Bij de bovenstaande tabel dient rekening gehouden te worden met het volgende
bijkomende voorschrift. De maximale jaarlijks te storten hoeveelheden in de
nevengeulen zijn:
• Macrocel 1: 3,0 miljoen m3 in situ.
• Macrocel 3: 3,2 miljoen m3 in situ.
• Macrocel 4: 2,4 miljoen m3 in situ.
• Macrocel 5: 3,8 miljoen m3 in situ.
• Macrocel 6: 1,0 miljoen m3 in situ.
13. Van de stortcapaciteiten genoemd in de voorschriften 11 en 12 kan worden afgeweken
onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 van de aanvraag (‘Protocol
voorwaarden voor flexibel storten - Kwaliteitsparameters’) en na het doorlopen van
het beslisproces flexibel storten overeenkomstig paragraaf 2.4.5 van de aanvraag.
In voorkomend geval wordt de aanvangsstrategie zoals genoemd in voorschrift 11
bijgestuurd, binnen de maximale ruimte voor het flexibel storten, wat deel uitmaakt
van het voorkeursalternatief. De maximale ruimte voor flexibel storten wordt
weergegeven in onderstaande tabel 2.
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Maximale ruimte flexibel storten voor vijf jaar (miljoen m³)
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
nevengeul
nevengeul en
hoofdgeul
macrocel
plaatrand
6,5
13,7
0,0
13,7
8,0
8,0
0,0
8,0
2,5
7,0
19,0
26,0
11,5
13,5
4,5
18,0
2,0
2,0
5,5
7,5
0,0
0,0
2,5
2,5

Tabel 2: Ruimte flexibel storten in miljoen m³ (in situ) voor vijf jaar
De in voorschrift 12 weergegeven maximale jaarlijks te storten hoeveelheden in de
nevengeulen zijn hierbij ook van toepassing.
Verstoring algemeen
14. Verstoring van de in het gebied aanwezige fauna dient tot een minimum te worden
beperkt. Groepen vogels mogen niet dichter dan tot een afstand van 500 meter
benaderd worden.
15. Om verstoring te voorkomen mogen gewone zeehonden niet dichter dan tot 1200
meter worden benaderd.
Geluid
16. Verstoring door geluid dient te worden beperkt tot hetgeen strikt onvermijdbaar is in
samenhang met de uitvoering van de bij dit besluit vergunde activiteiten. Daarbij
dienen piekgeluiden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te worden voorkomen.
Licht
17. De verlichting van de vaartuigen en overige apparatuur dient, ook wat de hoogte
daarvan betreft, te worden beperkt tot hetgeen strikt onvermijdbaar is in samenhang
met de uitvoering van de bij dit besluit vergunde activiteiten.
18. De verlichting dient zodanig te worden opgesteld en ingericht, en de lampen dienen
zodanig naar buiten toe te worden afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling door
direct licht voor de fauna in het Natura 2000-gebied wordt voorkomen.
Verontreiniging
19. Afval en andere verontreinigingen dienen op een zodanige wijze en tijdstip te worden
verwijderd dat in of nabij de relevante beschermde gebieden geen effecten op de
natuurlijke kenmerken ontstaan.
20. De voorzieningen en materialen welke bij de uitvoering van de werken worden
gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren; lekkages van koel- en
hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen en dergelijke dienen voorkomen te worden.
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Mitigatie
21. Het flexibel storten als mitigerende maatregel zoals aangegeven in de aanvraag
tijdens het storten van baggerspecie dient te allen tijde toegepast te worden.
22. Tijdens het storten met de baggerschepen in de Westerschelde dient een afstand van
ten minste 600 meter aangehouden te worden tot de foerageergebieden van
steltlopers. Of er wordt gestort tijdens hoog water als de vogels op de
hoogwatervluchtplaatsen zitten.
23. In de nevengeulen in de Westerschelde is het niet toegestaan te storten vanuit
varende schepen.
24. De storttechniek ‘rainbowen’ mag niet worden toegepast bij het storten op
plaatranden.
Monitoring en rapportage
25. Het optreden van effecten op de natuurlijke kenmerken in het licht van de
instandhoudingdoelstellingen van het in dit besluit genoemde Natura 2000-gebied als
gevolg van de aanleg en het onderhoud van de verruimde vaargeul Westerschelde
dient door middel van monitoring door of vanwege de vergunninghouder gevolgd te
worden. Hiertoe voert de vergunninghouder de monitoring, evaluatie en rapportage
uit conform hoofdstuk 5 van de aanvraag.
26. Jaarlijks of indien daarvoor op basis van tussentijdse resultaten aanleiding toe bestaat
eerder, rapporteert de vergunninghouder aan de minister van LNV over de voortgang
van de werkzaamheden en de resultaten van de activiteiten die overeenkomstig het
monitoringsplan hebben plaatsgevonden.
27. Het monitoringsplan dient te worden bijgesteld indien de monitoringsresultaten
daartoe, naar het oordeel van de minister van LNV, aanleiding geven. Dergelijke
tussentijdse wijzigingen van het monitoringsplan behoeven de schriftelijke
instemming van de minister van LNV alvorens zij worden doorgevoerd.
Slotbepalingen
28. Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften en beperkingen
waaronder dit besluit is verleend worden gewijzigd of aangevuld indien naar het
oordeel van de minister van LNV uit eigen waarneming of anderszins blijkt dat de
vergunde activiteiten andere of nadeliger gevolgen hebben voor de natuurlijke
kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, anders dan die welke bij het
nemen van dit besluit op basis van de op dat moment beschikbare informatie werden
verwacht.
29. Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien op enig moment mocht
blijken dat de vergunde activiteiten zodanige schade aan de natuurlijke kenmerken
van het betrokken Natura 2000-gebied dreigen toe te brengen dat hieraan door het
geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanvullen van de voorschriften of
beperkingen niet kan worden tegemoet gekomen, deze vergunning door de minister
van LNV kan worden ingetrokken.
30. Alvorens tot wijziging van vergunningvoorschriften dan wel intrekking van de
vergunning over te gaan, wordt de houder van deze vergunning in de gelegenheid
gesteld haar zienswijze naar voren te brengen.
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31. Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht dient alle medewerking te worden
gegeven aan door de minister van LNV aangewezen toezichthouders.
32. Werkzaamheden die verband houden met de verruiming van de vaargeul van de
Westerschelde zijn toegestaan tot 5 jaar na de start van de werkzaamheden waarvan
de minister van LNV, conform voorschrift 4 van dit besluit, schriftelijk in kennis is
gesteld, doch uiterlijk tot 31 december 2014.
Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele
strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

Beroep
Ingevolge artikel 25a van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze
beschikking binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een beroep
worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit,
en;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
• De naam en adres van de indiener;
• De dagtekening van het beroep;
• Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding
van datum en kenmerk van de beschikking;
•
De gronden van het beroep (motivering).
Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zo
mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden
overgelegd.
Voorlopige voorziening
Indien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden
gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
•
De naam en adres van de indiener;
•
De dagtekening van het verzoek;
•
Vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek
zich richt;
•
Een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.
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Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo
mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking
heeft overgelegd.
Griffierecht
Zowel in verband met de behandeling van het beroep als in verband met het verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze
waarop en de termijn waarbinnen men dit dient te betalen krijgt u na indiening van het
beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de Raad van State. Voor
nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van
State voornoemd (telefoon: 070 – 4 26 44 26).

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van LNV
onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998,
waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst
worden op www.minlnv.nl.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze:
DE REGIODIRECTEUR ZUID,

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:

Inhoudelijke overwegingen
De aanvraag en de daarbij gevoegde bijlagen waaronder de passende
beoordeling
Reactie Bevoegd Gezag

