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Procedureel
De aanvraag
Op 2 juli 2013 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 19 juli 2013 (kenmerk:
DGNR-RRE / 13128530) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.
Bij brief van 26 september 2013 (kenmerk DGNR-RRE / 13161017) heb ik
besloten de besluitvormingstermijn voor uw aanvraag te verlengen met dertien
weken.
Conform artikel 4 1 , lid 1, van de Nbwet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen
van de vergunning gemotiveerd.
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Bevoegdheid tot vergunningverlening
De voorgenomen activiteiten vallen onder artikel 2, sub ' a ' , van het Besluit
vergunningen Nbwet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 5 9 4 ; het
laatst gewijzigd per 7 oktober 2012, Stb. 2012, nr. 6 1 2 ) , luidend: "activiteiten
waarvoor een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 wordt gevraagd door buitenlandse mogendheden".
Op deze basis, in samenhang met artikel 16, lid 6, en artikel 19d, lid 5, van de
Nbwet 1998 ben ik^ in dit geval bevoegd tot vergunningverlening op basis van
artikel 16 en artikel 19d j ° artikel 19ia van de Nbwet 1998.

H
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' Krachtens de wettekst is de minister van Economische Zaken (EZ) in deze bevoegd, maar
op basis van de portefeuilleverdeling tussen de minister van EZ en de staatssecretaris van
EZ is deze bevoegdheid belegd bij de staatssecretaris.
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Besluit
Ik verleen u de gevraagde vergunning, omdat ik van mening ben dat de
betreffende activiteiten, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen, met
uitzondering van de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 10a, lid 3, van d e '
Nbwet 1998, de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden
Westerschelde & Saeftinghe, Oosterschelde, Vogelkreek, Yerseke en Kapelse
Moer, Brabantse Wal, Markiezaat (allen gelegen binnen Nederland) en Schelde- en
Durme-estuarium (gelegen in België) niet zullen aantasten.
Tevens is met de inhoud van de door u uitgevoerde passende beoordeling de
zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteiten de wezenlijke kenmerken
van de voormalige beschermde natuurmonumenten Verdronken Land van
Saeftinge en Schor van Waarde niet zullen aantasten.
Deze conclusie geldt nadrukkelijk met inachtneming van de door mij specifiek
hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften en beperkingen.
Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar bijlage 1 bij
dit besluit. In deze bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen aan, die
aan dit besluit ten grondslag liggen, waaronder een weergave van de ontvangen
zienswijze en mijn reactie hierop.
De aanvraag en de daarbij gevoegde bijlagen, waaronder de passende
beoordeling, maken eveneens onderdeel uit van onderhavig besluit. Deze
documenten zijn door u opgesteld en aan mij verstuurd. Ik voeg deze dan ook
niet bij dit besluit. Bij strijdigheid van de inhoud van deze documenten met de
onderstaande voorschriften en beperkingen, prevaleren deze laatste.

Voorschriften en beperltingen
Ter bescherming van de aanwezige beschermde waarden in de, in de aanhef van
dit besluit genoemde. Natura 2000-gebieden en voormalige beschermde
natuurmonumenten, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en
beperkingen.
Algemeen
1.

Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het Vlaams Gewest,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang, of
diens rechtsopvolger.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt 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.
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Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een kopie van de
beschikking op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op
eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders.
De vergunde activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende passende beoordeling - voor zover niet strijdig met onderhavige
vergunning - uitgevoerd.
Het voornemen tot het uitvoeren van een activiteit in afwijking van de
aanvraag wordt schriftelijk gemeld aan de staatssecretaris van Economische
Zaken of diens rechtsopvolger (hierna: het bevoegd gezag) ter attentie van
het Nbwet-team. Uitvoering ervan kan uitsluitend plaatsvinden na verkregen
schriftelijke instemming van of namens het bevoegd gezag.
Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan
het bevoegd gezag ter attentie van het Nbwet-team onder overlegging van
alle relevante gegevens. Onder incidenten wordt in dit verband verstaan 'een
onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen in het milieu
vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken
in het betrokken beschermde gebied kan worden toegebracht'.
Vergunninghouder is verplicht de eventuele verontreiniging direct te laten
verwijderen met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving
en de eventueel opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen.
8. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen worden binnen
de in de aanwijzing bepaalde termijn opgevolgd.
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Uitvoering onderhoudsbaggerwerkzaamheden
9. De baggerwerkzaamheden en het storten van de specie moeten worden
uitgevoerd op de wijze en met de technieken zoals aangegeven in paragraaf
3.4 tot en met 3.6 van de passende beoordeling.
10 In de nevengeulen in de Westerschelde is het niet toegestaan te storten
vanuit varende schepen.
Stortstrategie
11. Het flexibel storten als mitigerende maatregel tijdens het storten van
baggerspecie dient te allen tijde toegepast te worden.
12 De toegestane hoeveelheid te storten en/of toe te passen specie die vrijkomt
bij de onderhoudsbaggerwerkzaamheden bedraagt gemiddeld 11,7 miljoen m^
in situ per jaar. Dit komt overeen met maximaal 81,9 miljoen m^ voor de
looptijd van de vergunning (voorschrift 43).
13 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 Overleg flexibel storten.
14. Het storten van de baggerspecie dient te geschieden volgens de verdeling en
stortcapaciteit als genoemd in tabel 1.
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Macrocel
Macrocel
Macrocel
Macrocel
Macrocel
Macrocel

1
3
4
5
6
7

Maximale stortcapaciteit voor z e v e n j a a r (mijjoen m^)
Plaatranden
1 Nevengeulen
|
Hoofdgeul
7,1
7,7
0,0
0,0
8,4
0,0
3,4
2,8
21,7
6,3
9,8
4,9
0,0
2,1
4,9
0,0
0,0
2,8

Tabel 1: Verdeling stortcapaciteit in miljoen m3 (in situ) voor de vergunningperiode
15. 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 m^ in situ.
Macrocel 3: 3,2 miljoen m^ in situ.
Macrocel 4 : 2,4 miljoen m^ in situ.
Macrocel 5: 3,8 miljoen m^ in situ.
Macrocel 6: 1,0 miljoen m^ in situ.
16. Van de stortcapaciteiten
genoemd in de voorschriften 14 en 15 kan worden
afgeweken onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 5 van de
aanvraag (Protocol voorwaarden voor flexibel storten') en na het doorlopen
van het beslisproces flexibel storten zoals opgenomen in bijlage 3 van de
aanvraag ('Passende beoordeling') op pagina 28 en 29 onder het hoofd
"beslisproces flexibel
storten'.

17 Het protocol en beslisproces blijven gelden gedurende de gehele looptijd van
de deze vergunning. Wijzigingen zijn slechts mogelijk na vooraf verkregen
schriftelijke toestemming van of namens het bevoegd gezag.
In voorkomend geval wordt de verdeling van de stortcapaciteit zoals genoemd
in voorschrift 14 bijgestuurd, binnen de maximale ruimte voor het flexibel
storten. De maximale ruimte voor flexibel storten is weergegeven in tabel 2.
De in voorschrift 15 weergegeven maximale jaarlijks te storten hoeveelheden
in de nevengeulen zijn hierbij ook van toepassing.

Macrocel
Macrocel
Macrocel
Macrocel
Macrocel
Macrocel

1
3
4
5
6
7

Maximale ruimte flexibel storten voor z e v e n i a a r fmilioen m3^
Maximum
Maxi m urn
Maximum
Maximum
nevengeul
neverigeul en
hoofdgeul
macrocel
plaàtrand
9,1
19,2
0,0
19,2
11,2
11,2
0,0
11,2
3,5
9,8
26,6
36,4
16,1
18,9
6,3
25,2
2,8
2,8
7,7
10,5
0,0
0,0
3,5
3,5

Tabel 2: Ruimte flexibel storten in miljoen m^ (in situ) voor de vergunningperiode
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Verstoring
18. Verstoring van de In het gebied aanwezige fauna dient tot een minimum te
worden beperkt.
19. Groepen vogels op het open water van de Westerschelde mogen niet dichter
dan tot een afstand van 500 meter worden benaderd.
20. Tijdens het storten wordt een afstand van ten minste 500 meter aangehouden
tot de foerageergebieden van steltlopers, of er wordt gestort tijdens hoog
water als de vogels op de hoogwatervluchtplaatsen verblijven.
2 1 . Tijdens het storten wordt in de ruiperiode van bergeenden (15 juni t / m 31
augustus) een afstand van ten minste 500 meter tot ruiplaatsen
aangehouden.
22. Tijdens het storten met de baggerschepen in stortvak SN41 en SH41 wordt in
het broedseizoen (15 maart t / m 15 juli) een afstand van ten minste 125
meter tot de zeedijk/hoogwaterlijn aangehouden.
23. De gewone zeehond mag niet dichter worden benaderd dan tot 1200 meter.
24. De in de voorschriften 20 tot en met 24 genoemde afstanden gelden voor wat
betreft de stortmethodiek rainbowen voor zowel de locatie van het vaartuig
als de locatie waar de stort van de specie plaatsvindt
25. 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.
26. 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.
27. 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 wordt voorkomen.
Verontreiniging
28. 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.
29 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.
Monitoring, rapportage en evaluatie
30. Het optreden van effecten op de natuurlijke kenmerken in het licht van de
instandhoudingdoelstellingen van het in dit besluit genoemde Natura 2000gebieden als gevolg van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden aan de
vaargeul Westerschelde dient door middel van monitoring door of vanwege de
vergunninghouder gevolgd te worden.
3 1 . Het monitoringprogramma voor de evaluatie van de effecten van de
verruiming van de vaargeul van de Westerschelde dient te worden uitgevoerd
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conform het rapport: "Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010:
DGNR-RRE/ 13194161
Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018" (hierna: MONEOS-T).
32. Uiterlijk 15 juli 2015 dient het uitvoeringsplan MONEOS-T te worden
geactualiseerd met betrekking tot de rapportage en evaluatieverplichtingen en
de looptijd van de vergunning die voortvloeien uit dit besluit (voorschriften 34
t / m 38 hierna volgend) en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het
bevoegd gezag ter attentie van het Nbwet-team. Goedkeuring vindt plaats
middels schriftelijke instemming van of namens het bevoegd gezag.
33. Tweejaarlijks of indien daarvoor op basis van tussentijdse resultaten
aanleiding toe bestaat eerder doch uiterlijk 31 december van de jaren 2016,
2018, 2020 en 2022, rapporteert de vergunninghouder aan het bevoegd
gezag ter attentie van het Nbwet-team over de voortgang van de
werkzaamheden en de resultaten van de activiteiten die overeenkomstig het
monitoringprogramma hebben plaatsgevonden.
34. In de tweejaarlijkse rapportage worden tevens de benthosgegevens behandeld
die in het kader van de geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
worden verzameld.
35. Het monitoringprogramma dient te worden bijgesteld indien de
monitoringresultaten daartoe, naar het oordeel van het bevoegd gezag,
aanleiding geven. Dergelijke tussentijdse wijzigingen van het
monitoringprogramma behoeven de schriftelijke instemming van of namens
het bevoegd gezag alvorens zij worden doorgevoerd.
36. Zesjaarlijks dient het gehele systeem van het Schelde-estuarium te worden
geëvalueerd. Het eerste rapport (over de periode 2010-2015) dient uiterlijk
31 december 2017 te zijn afgerond en ter beschikking te zijn gesteld van het
bevoegd gezag ter attentie van het Nbwet-team.
Het tweede rapport (over de jaren 2016 -2021) dient uiterlijk 31 december
2023 te zijn afgerond en ter beschikking te zijn gesteld van het bevoegd
gezag ter attentie van het Nbwet-team.
37. Jaarlijks dient een overzicht te worden opgesteld waarin is aangegeven:
•
Op welke locaties is gestort
•
Hoeveel op die locaties is gestort
•
De toegepaste storttechniek(en)
Deze gegevens dienen uiterlijk 31 december in het jaar daaraan volgend ter
beschikking te worden gesteld van het bevoegd gezag ter attentie van het
Nbwet team.
Het wilzigen of intrekken van de vergunning
38. De voorschriften en beperkingen waaronder deze vergunning is verleend,
kunnen door het bevoegd gezag worden gewijzigd of aangevuld indien naar
het oordeel van het bevoegd gezag uit eigen waarneming of anderszins blijkt
dat de vergunde activiteiten andere of nadeliger gevolgen hebben voor de
relevante beschermde waarden dan die welke bij het nemen van dit besluit op
basis van de op dat moment beschikbare informatie werden verwacht.
39. Indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten zodanige
schade aan de relevante beschermde waarden dreigen toe te brengen en het
geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanvullen van de voorschriften of
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Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende
elementen bevatten:
a)
de naam en het adres van de indiener;
b)
de dagtekening;
c)
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d)
de gronden van bezwaar.
Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit
Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nbwet 1998 en artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het ministerie van EZ onderhavig besluit openbaar
maken. De besluiten op grond van de Nbwet 1998, waaronder onderhavige, zullen
geplaatst worden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/vergunningen
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OVERWEGINGEN
B I J HET B E S L U I T VOOR DE O N D E R H O U D S B A G G E R W E R K Z A A M H E D E N
VAN DE V A A R G E U L VAN DE W E S T E R S C H E L D E
D.D
JANUARI 2014

DE AANVRAAG
Bij brief van 2 juli 2013 heeft het Vlaams Gewest, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang (hierna: de aanvrager) een
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet 1998)
aangevraagd voor het onderhoud van de vaargeul van de Westerschelde (hierna:
de aanvraag).
De aanvraag omvat een zestal met elkaar samenhangende documenten die alle
deel uitmaken van de aanvraag, namelijk:
1. Overzichtskaart met de baggerzones (schaal 1:50.000);
2. Overzichtskaart met de stortzones (schaal 1:50.000);
3. Passende Beoordeling (kenmerk ARCADIS, 2013, B02043.000247)
(hierna: passende beoordeling);
4. Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018 (hierna: MONEOS-T)
5. Protocol voorwaarden voor flexibel storten - kwaliteitsparameters
(hierna: protocol) en
6. Derde Verruiming Schelde: Voortgangsrapport data 2010-2011
(hierna: voortgangsrapport).
In de passende beoordeling is een omschrijving van de voorgenomen activiteiten
opgenomen. Ook zijn hierin de mogelijke effecten van de aangevraagde
activiteiten op de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden
Westerschelde & Saeftinghe, Oosterschelde, Vogelkreek, Yerseke en Kapelse
Moer, Brabantse Wal, Markiezaat (alle gelegen binnen Nederland) en Schelde- en
Durme-estuarium (gelegen in België) beoordeeld.
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Belang van de aanvrager
De aanvrager heeft, conform artikel 4 1 , lid 1 van de Nbwet 1998, het belang dat
hij heeft bij de vergunning gemotiveerd.
Hij geeft aan dat de onderhoudswerkzaamheden aan de vaargeul van de
•Westerschelde openbare en economische belangen dienen. Het belang wordt
daarbij omschreven als:
,7,
het kunnen functioneren en verder blijven ontwikkelen van de haven van
Antwerpen en
'
'
'
de verdere stimulans voor de economie en werkgelegenheid die van deze
ontwikkeling uit zal gaan.
Om de ontwikkeling van de haven te Antwerpen doorgang te laten vinden, zal
volgens de aanvrager de haven in de toekomst bereikbaar moeten blijven en zal
de vaargeul regelmatig onderhouden moeten worden.
Ook de andere Scheldehavens, m.n. Vlissingen, Terneuzen en Gent, hebben
volgens hem baat bij de onderhoudsbaggerwerken. Zonder onderhoud van de
vaargeul in de Westerschelde verzandt hun maritieme toegang ook gedeeltelijk:
Korte omschrijving van het project.
In de aanvraag is een omschrijving van de voorgenomen activiteiten opgenomen.
Deze heeft betrekking op het waarborgen van de diepgang van dé vaargeul in de
Westerschelde zoals die is overeengekomen in het kader van het Verdrag tussen
het koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering
van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310; 21
december 2005). Deze onderhoudswerkzaamheden zijn eerder (bij besluit van 1
april 2009, kenmerk; DRZZ/2009-1236) in het kader van de Nbwet 1998 vergund
t o t uiterlijk 31 december 2014 in het kader van de Nbwet 1998.
Omdat de onderhoudsbaggerwerken ook vanaf 1 januari 2015 noodzakelijk zijn
wordt de vergunning aangevraagd voor 7 jaar tot en met 31 december 2Ó21.
De onderhoudsbaggerwerkzaamheden bestaan uit:
•
het verwijderen van maximaal 81,9 miljoen kubieke meter baggerspecie, uit
de vaargeul van de Westerschelde gedurende de looptijd van de vergunning,,
(dit komt neer op het jaarlijks verwijderen van ongeveer 11,7 miljoen, .
kubieke meter baggerspecie) en
-.• .
•
het terugstorten van de baggerspecie in de Westerschelde op daarvoor in de
aanvraag aangegeven locaties.
,
\ , ,
Sinds 2010 wordt de baggerspecie door middel van flexibel storten teruggestort in
de Westerschelde. Onder flexibel storten wordt verstaan: het bijsturen van h e t . . .
verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde op basis van monitoring,
nieuwe inzichten en praktische uitvoeringsaspecten. Dit betekent dat de situatie ,
steeds nauwkeurig door deskundigen wordt gevolgd (Overleg flexibel storten). Zij ,
geven advies en sturing aan het storten.
Bij de aanvraag is een nieuwe passende beoordeling gevoegd omdat deze
aanvraag afwijkt van hetgeen in 2009 is vergund. De afwijking met name het
toevoegen van het rainbowen als stortmethodiek en het niet opnemen van het
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verruimen en verdiepen van de vaargeul in de aanvraag omdat dit inmiddels is
uitgevoerd.
Daarnaast zijn er tussentijdse resultaten bekend van de effecten van de
toegepaste stortstrategie. Deze zijn meegenomen bij de beoordeling van de
aanvraag.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen activiteiten van
het onderhoud met betrekking tot de vaargeul van de Westerschelde, wordt
kortheidshalve verwezen naar hoofdstuk 3 van de passende beoordeling.

W E T T E L I J K KADER
Beschermde natuurmonumenten
Artikel 60 van de Nbwet 1998 bepaalt dat besluiten welke genomen zijn op basis
van de Nbwet '67 gelden als besluiten welke genomen zijn op basis van artikel 10
van de Nbwet 1998 (besluiten ter aanwijzing van beschermde
natuurmonumenten).
Op grond van artikel 10a, lid 1, van de Nbwet 1998 kan de minister van
Economische Zaken (hierna: EZ) gebieden aanwijzen ter uitvoering van Vogel- en
Habitatrichtlijn. Lid 3 van dit artikel stelt dat de Instandhoudingsdoelstelling van
deze gebieden, mede betrekking kan hebben op doelstellingen ten aanzien van
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de
natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge
de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Artikel 15a, lid 2, van de Nbwet 1998 stelt dat een besluit houdende aanwijzing
van een natuurmonument als beschermd natuurmonument onder de Nbwet 1998
vervalt met ingang van het tijdstip waarop doch slechts voor zover dat beschermd
natuurmonument deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied. Indien met
toepassing van het tweede lid van artikel 15a een besluit houdende de aanwijzing
van een natuurmonument als beschermd natuurmonument geheel of gedeeltelijk
is vervallen, heeft de instandhoudingsdoelstelling voor het op grond van artikel
10a, eerste lid, aangewezen gebied mede betrekking op de doelstellingen ten
aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of
de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald in het
vervallen besluit.
Natura 2000-gebieden
Artikel 19d, lid 1, van de Nbwet 1998 bepaalt dat het verboden is zonder
vergunning, of in strijd met aan een dergelijke vergunning verbonden
voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren e.g. te
verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten
waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen
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zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het
desbetreffende gebied kunnen aantasten.
Op grond van artikel 19e van de Nbwet 1998 dient bij het verlenen van een
vergunning op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nbwet 1998 rekening te worden
gehouden met:
•
de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de
vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen,
bedoeld in artikel 10a, derde lid, kan hebben voor een op grond van artikel
10a, lid 1, van de Nbwet 1998 aangewezen gebied of het gebied waarvan de
aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12,
lid 3, van de Nbwet 1998;
•
met een op grond van artikel 19a of artikel 19b van de Nbwet 1998
vastgesteld beheerplan, en
•
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en
lokale bijzonderheden.
Artikel 19ia van de Nbwet 1998 bepaalt dat ingeval de instandhoudingsdoelstelling
voor een Natura 2000-gebied mede betrekking heeft op doelstellingen als bedoeld
in artikel 10a, derde lid, artikel 16, eerste tot en met zesde lid, van
overeenkomstige toepassing is op handelingen die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het Natura 2000gebied anders dan vereist ingevolge de Vogel- en Habitatrichtlijn, bedoeld in
artikel 10a, tweede lid, of voor dieren en planten in dat gebied, of die het gebied
ontsieren. Ingeval bovenstaande van toepassing is, geldt een aanvraag van een
vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, tevens als een aanvraag van een
vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, in samenhang met artikel 19ia,
eerste lid.
Artikel 19f, eerste lid, van de Nbwet 1998 bepaalt dat voor projecten waarover
gedeputeerde staten e.g. de minister van EZ een besluit op een aanvraag voor
een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct
verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied,
maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen
significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, de
initiatiefnemer alvorens gedeputeerde staten c.q. de minister van EZ een besluit
nemen, een passende beoordeling maakt van de gevolgen voor het gebied waarbij
rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied.
Artikel 19f, derde lid, van de Nbwet 1998 bepaalt dat de verplichting tot het
maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een besluit als
bedoeld in het eerste lid, niet geldt in gevallen waarin degene die een project
waarop dat besluit betrekking heeft, onderneemt, daarmee een project ten
aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, herhaalt of
voortzet, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe
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gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat
project.
De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641
Scheldeverdraq
In het verdrag van 21 december 2005 tussen de Staat der Nederlanden en het
Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010
Schelde estuarium (Trb. 2005,310), is onder meer vastgelegd dat de vaargeul van
de Westerschelde wordt verruimd om een getij onafhankelijke vaart mogelijk te
maken voor schepen met een diepgang van 13,10 meter en dat deze vaargeul zal
worden onderhouden.

BELEID
Vogel- en Habltatrichtlijn.
Het gebied Westerschelde & Saeftinghe maakt onderdeel uit van het Natura 2000netwerk, een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk omvat alle
gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De
lidstaten zijn verplicht om voor de Natura 2000-gebieden een duurzame staat van
instandhouding te creëren. De aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied voor
het gehele gebied van de Westerschelde brengt niet alleen met zich mee dat
ingrepen op hun effecten voor de natuurwaarden moeten worden beoordeeld en
verslechteringen door maatregelen moeten worden voorkomen, maar ook dat een
duurzame staat van instandhouding van habitats en soorten wordt gerealiseerd.
Daarbij dient in samenhang met de aangrenzende schorren een evenwichtige
verdeling aanwezig te zijn van de diverse deelecotopen (laagdynamische en
hoogdynamische delen, diepe en ondiepe delen, slibrijke-zandige delen, zoute en
brakke delen).
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld, als
opvolger van de Nota Ruimte.
Volgens de structuurvisie is het Rijk verantwoordelijk voor en door de EU
aanspreekbaar op het nakomen van de in internationaal verband aangegane
verplichtingen, inclusief Biodiversiteitsverdrag en de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn. Het Rijk stelt kaders waarbinnen de provincies een provinciaal en
landsgrensoverschrijdend natuurnetwerk, zijnde de herijkte nationale Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), begrenzen, beschermen en onderhouden. Tot de herijkte
EHS behoren de Natura 2000-gebieden, de Nationale Parken, de Noordzee en de
grote wateren inclusief de grote rivieren. De natuur in de EHS blijft goed
beschermd met een 'nee, tenzij'-regime in relatie tot de wezenlijke kenmerken en
waarden. Het gaat daarbij o m : waardevolle aspecten zoals natuurschoon, schoon
water, het aanwezig zijn van bepaalde plant- of diersoorten, gebieden van
aardwetenschappelijk belang en het afwezig zijn van lawaai.
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In de Structuurvisie is benoemd dat samen met het Vlaams Gewest gewerkt wordt
aan de uitvoering van de Scheldeverdragen voor een veilig, toegankelijk en
natuurlijk Schelde-estuarium.
Langetermijnvisie 2030
In januari 1999 gaf de Technische Schelde Commissie opdracht aan
Rijkswaterstaat directie Zeeland en de Vlaamse Administratie Waterwegen en
Zeewezen om een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium op te stellen. Op
18 januari 2001 heeft de Technische Schelde Commissie de Langetermijnvisie
vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de betrokken ministers in Vlaanderen
en Nederland. In de visie - die reikt tot 2030 -spelen drie functies een hoofdrol:
veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Bij het schetsen van een
toekomstbeeld Is zo goed mogelijk rekening gehouden met de wisselwerking
tussen deze functies. Het is met andere woorden een integrale visie geworden, die
bestaat uit drie delen: een situatieschets voor de korte termijn, een streefbeeld
voor 2030 en een ontwikkelingsschets voor de middellange termijn.
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Nederland en Vlaanderen werken samen aan een duurzame toekomst van het
Schelde-estuarium. Hiervoor is een strategische verkenning uitgevoerd: de
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Deze vormt de basis voor alle
besluiten over veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het estuarium.
De afspraken zijn uitgewerkt in het Scheldeverdrag van 21 december 2005 (Trb.
2005, 310). Op basis hiervan zijn door zowel Vlaanderen als Nederland (politieke)
besluiten genomen over wensen en mogelijke maatregelen met betrekking tot de
veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium.

VERGUNNINGPLICHT
De aangevraagde activiteiten vinden plaats in het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe.
Ik stel vast dat de aangevraagde activiteiten mogelijk de natuurlijke waarden en
kenmerken van dit Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Om die reden ben ik
van mening dat de voorgenomen activiteiten vergunningplichtig zijn onder de
Nbwet 1998.

BESCHERMDE NATUURWAARDEN
Beheerplan
In dit geval kan vastgesteld worden dat ten aanzien van de voorgenomen
activiteiten, op het moment van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig
beheerplan op basis van de Nbwet 1998.
Geen beheer
De voorgenomen activiteiten vormen een project dat geen direct verband heeft
met of nodig is voor het beheer van het betrokken Natura 2000-gebied.
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Mogelijk significante gevolgen
Op grond van artikel 19f, lid 1, van de Nbwet 1998 in combinatie met artikel 19g,
lid 1, van de Nbwet 1998 dient een passende beoordeling aangeleverd te worden
door de initiatiefnemer. Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van
7 september 2004 aangegeven dat een passende beoordeling slechts dan
achterwege kan worden gelaten indien op grond van objectieve gegevens kan
worden uitgesloten dat uitvoering van de werkzaamheden afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben
voor dat gebied.
In dit geval kunnen dergelijke gevolgen niet bij voorbaat uitgesloten worden. Ik
concludeer dat een passende beoordeling vereist is, tenzij toepassing gegeven kan
worden aan het bepaalde in artikel 19f, lid 3, van de Nbwet. De voorgenomen
activiteiten zijn namelijk eerder passende beoordeeld en vergund bij besluit van 1
april 2009, kenmerk: DRZZ/2009-1236 in het kader van de Nbwet 1998.
De aangevraagde activiteiten wijken echter in zoverre af van de eerder vergunde
activiteiten dat niet kan worden uitgesloten dat de passende beoordeling nieuwe
gegevens en inzichten op kan leveren omtrent de significante gevolgen van dit
project. Het project dient dus opnieuw passend te worden beoordeeld.
U heeft een dergelijke passende beoordeling bij uw aanvraag gevoegd. In het
onderstaande volgt mijn beoordeling van uw effectenanalyse en conclusies.
De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden. Indien ik mij ervan heb
kunnen verzekeren dat de beschermde waarden van het desbetreffende gebied
niet aangetast zullen worden.
Selectie van relevante Natura 2000-gebieden
In hoofdstuk 4 van de passende beoordeling is op basis van de relevante
effectketens van het project en de maximale ruimtelijke reikwijdte hiervan een
selectie gemaakt van de Natura 2000 gebieden en voormalige beschermde
natuurmonumenten waar een negatief effect van het project op voorhand niet is
uit sluiten.
De in de passende beoordeling onderscheiden effectketens voor het baggeren,
transporteren en terugstorten zijn:
Bedekking en omwoelen van de bodem
Veranderingen in de morfologie van het gebied
Veranderingen in de waterbeweging
Vertroebeling
Verandering van de waterkwaliteit
Verandering van de luchtkwaliteit als gevolg van de uitstoot van
verbrandingsgassen (met name stikstofoxiden) door de inzet van
gemotoriseerd materieel
Verstoring door geluid, beweging en licht
Naar mijn mening is dit een volledige weergave van de relevante effectketens.
Ook acht ik de conclusie van de passende beoordeling juist dat, met uitzondering
van de verandering van de luchtkwaliteit, de effectketens zeker niet verder zullen

Pagina 7 van 25

Directoraat-generaal N a t u u r
& Regio
Directie Regio en Ruimtelijke
Economie

reiken dan het buitendijkse gebied van de Westerschelde en, voor wat betreft de
verandering in de waterbeweging, de aansluitende Zeeschelde in België.
Dit betekent dat in elk geval verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten of significante verstoring van soorten in de
Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe (gelegen in Nederland) en
Schelde- en Durme-estuarium (gelegen in België) niet op voorhand zijn uit te
sluiten.
Met betrekking tot de verandering van de luchtkwaliteit is voor de passende
beoordeling de emissie van de hoeveelheid stikstofoxiden als gevolg van de
uitstoot van verbrandingsgassen samenhangend met de uitvoering van het
aangevraagde project, berekend. Vervolgens is voor een groot gebied de depositie
in mol.ha"^jaar'^ op Natura 2000-gebieden bepaald en in kaart gebracht (afb. 10
van de passende beoordeling).
In de passende beoordeling worden 2 criteria gehanteerd om te bepalen of op
voorhand kan worden uitgesloten dat deposities leiden tot merkbare
veranderingen in het areaal en de kwaliteit van habitattypen en habitats van
soorten in deze gebieden namelijk:
•
De maximale depositie is kleiner dan 0,5 mol.ha'^jaar'' én
•
De maximale depositie is kleiner dan 0 , 1 % van de laagste kritische
depositiewaarde (KDW).
Naar mijn mening zijn deposities met dergelijke kleine waarden niet van merkbare
invloed op de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats van soorten.
Bij de Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe, Oosterschelde,
Markiezaat, Vogelkreek, Yerseke en Kapelse Moer, Brabantse Wal en Schelde- en
Durme-estuarium wordt niet voldaan aan de 2 criteria (tabel 5 van de passende
beoordeling) en deze gebieden zijn daarom meegenomen in de passende
beoordeling.
Tabel 6 van de passende beoordeling geeft een overzicht van de Natura 2000gebieden binnen het invloedgebied van mogelijke effecten als gevolg van het
aangevraagde project. Ik beschouw deze tabel als correct en volledig.
Selectie van relevante natuurwaarden
De diverse beschermde waarden van de in Nederland gelegen Natura 2000gebieden zijn te vinden via http://www.natura2000.nl/paqes/kaartpagina.aspx
De diverse beschermde waarden van het betrokken Natura 2000-gebied Schelde- en
Durme-estuarium, gelegen in België, zijn te vinden op
http://codex.Vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016700&param=inhoud
In paragraaf 4.2 van de passende beoordeling zijn de effectketens die
samenhangen met het project in beeld gebracht. Dit zijn bedekking, stroming,
morfologie, vertroebeling, waterkwaliteit, verstoring en stikstofdepositie.
Vervolgens is voor de in beschouwing genomen Natura 2000-gebieden nagegaan
op welke instandhoudingsdoelstellingen dit effect kan hebben. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in paragraaf 4.4.3, tabel 12 van de passende
beoordeling. De habitattypen en -soorten en de beschermde vogels waarvoor deze
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gebieden zijn aangewezen en die mogelijk een effect ondervinden van de
onderhoudswerkzaamheden zijn hierin op een overzichtelijke wijze gepresenteerd.
Met betrekking tot de in de passende beoordeling geselecteerde beschermde
habitattypen en -soorten en beschermde vogels, merk ik deze als volledig en juist
aan.
Ik merk op dat de betrokken Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe,
Oosterschelde en Markiezaat de beschermde natuurmonumenten Verdronken Land
van Saeftinge en Schor van Waarde respectievelijk Oosterschelde en
Markiezaatsmeer-zuid volledig omsluiten. Omwille van inzicht in de wezenlijke
kenmerken en waarden waarvoor deze beschermde natuurmonumenten zijn
aangewezen (deze waarden maken immers sinds de inwerkingtreding van de
Nbwet 1998 deel uit van het desbetreffende Natura 2000-gebied) worden deze,
voor zover relevant, inhoudelijk meegenomen in de onderstaande beoordeling.

PASSENDE B E O O R D E L I N G
Ecologie
In de paragrafen 4.4.2.3 (kreekrestanten Zeeuws Vlaanderen uitgezonderd de
Vogelkreek), 4.4.2.4 (Markiezaat), 7.2 (Westerschelde en Saeftinghe) en 7.3
(Oosterschelde, Vogelkreek, Yerseke & Kapelse Moer en Schelde- en Durmeestuarium) van de passende beoordeling zijn de effecten op de beschermde
waarden van de betrokken gebieden passend beoordeeld. Deze beoordeling vond
plaats op basis van een beschrijving van de mogelijke effectketens (paragraaf 4.2
van de passende beoordeling), van de systeem- en gebiedsbeschrijving
(hoofdstuk 5 van de passende beoordeling) en van de effectbeschrijving
(hoofdstuk6 van de passende beoordeling). Deze beschrijvingen en de
uiteindelijke beoordeling zijn helder geformuleerd.
De effecten van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden zijn eerder passend
beoordeeld bij de aanvraag van het Vlaams Gewest van 24 oktober 2008 van een
vergunning voor de verruiming en verdieping van de vaargeul van de
Westerschelde en het onderhoud van de verdiepte vaargeul.
In de overwegingen bij het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit van 1 april 2009, kenmerk DRZZ/2009-1236, waarbij vergunning
wordt verleend voor dit project heeft de minister geconcludeerd dat de passende
beoordeling voldoende informatie bevat om conclusies te kunnen trekken over de
mogelijke al dan niet significante effecten als gevolg van de verruiming van de
vaargeul van de Westerschelde zoals deze is aangevraagd. Hij concludeerde
tevens dat het project geen significant negatief effect heeft op het Natura 2000gebied Westerschelde & Saeftinghe.
In hoofdstuk 7 van de passende beoordeling bij de onderhavige aanvraag wordt
deze conclusie wederom getrokken en (specifiek voor de Westerschelde)
gevisualiseerd in de tabellen 38 en 39. Gelet op de instandhoudingsdoelen voor de
Natura 2000-gebieden kan ik mij in die conclusie vinden met inachtneming van de
volgende opmerkingen en kanttekeningen.
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Flexibel storten
De activiteiten (onderhoudsbaggeren en het storten van de specie) vinden plaats
binnen het Habitattype 1130 Estuaria. De staat van instandhouding van dit
habitattype is zeer ongunstig. Als gevolg van menselijke ingrepen is de
oppervlakte (hoogdynamisch) diep water in de Westerschelde sterk toegenomen,
waarbij de overgangen naar (laagdynamische) ondiepere delen steil zijn
geworden. Voor de Westerschelde zal kwaliteitsverbetering daarom het herstel
van de afwisseling aan diverse deelecosystemen (laagdynamische en
hoogdynamische, diepe en ondiepe, zoete en zoute delen en geleidelijke
overgangen tussen al deze deelsystemen) inhouden (zie: Nota van toelichting bij
het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe).
Onder een dergelijk herstel zal ook de bijbehorende hoge biodiversiteit zich
kunnen ontwikkelen.
De kwaliteitsverbetering komt ook ten goede aan de instandhoudingsdoelstelling
voor de belendende schorren (H1330). Voor dit gebied is behoud van het
meergeulenstelsel en uitbreiding van de oppervlakte met laagdynamische delen
(droogvallende platen en ondiepe wateren) noodzakelijk voor
kwaliteitsverbetering en duurzaam voortbestaan. Daarnaast is behoud van de
zoet-zout gradiënt binnen een min of meer stabiel traject van belang, evenals
behoud van geleidelijke overgangen naar schorren en duintjes.
De methode van het flexibel storten wordt gestuurd door het permanent
doorlopen van het protocol en de hierin opgenomen voorwaarden voor het flexibel
storten (bijlage 5 van de aanvraag). Uitgangspunt bij het storten (de
stortstrategie) is gericht op de gewenste instandhouding van het
meergeulenstelsel en op de realisering en behoud van de maximale ecologische
winst van de plaatrandstortingen, waarbij er sprake is van toename van de
oppervlakte laagdynamisch ondiep water en intergetijdengebied. Hiermee wordt
beoogd dat het storten een bijdrage zal leveren aan het behoud van de
oppervlakte ecologisch waardevol gebied in de Westerschelde zoals dat in de nota
van toelichting van het aanwijzingsbesluit is geformuleerd.
Deze methode is eerder vergund bij het besluit van 1 april 2009. In dat besluit is
voorgeschreven (punt 25 en 26) op welke wijze monitoring dient plaats te vinden
en op welke wijze de resultaten dienen te worden gerapporteerd.
Op 16 april 2013 is het voortgangsrapport op basis van de uit de monitoring
verkregen data over de jaren 2010 en 2011 verschenen. Hierin wordt
geconcludeerd dat de flexibele stortstrategie als werkproces functioneert zoals
voorzien. Dit heeft onder meer geleid tot maatregelen voor locaties waar de
ontwikkeling niet plaatsvond in de richting waarin die werd verwacht. Zo wordt
aan de Rug van Baarland voorlopig niet meer gestort teneinde de sterke
autonome sedimentatie te monitoren. Ook is extra onderzoek ingezet voor het
Middelgat en de Hooge Platen.
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Bij het opstellen van de passende beoordeling was de ecotopenkaart 2012 nog
niet beschikbaar en kon de ontwikkeling van de toename van oppervlakte
laagdynamisch gebied aan de plaatranden nog niet worden getoetst.
De definitieve ecotopenkaarten tot en met 2012 en de bijbehorende bestanden
met oppervlakte data zijn mij op 13 november 2013 ter beschikking gesteld.
Daaruit blijkt dat ter hoogte van de verschillende plaatrandstortzones ten opzichte
van 2008 en 2010 een toename in ecologische waardevol areaal (laagdynamisch
ondiep water en intergetijdengebied) zichtbaar is in 2011 en 2012.
Dit in aanmerking genomen concludeer ik dat niet enkel het werkproces van het
flexibel storten functioneert maar ook dat de plaatrandstortingen kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van laagdynamisch gebied in de Westerschelde en
hier zeker geen afbreuk aan doen.
De conclusie in de overweging bij het besluit van 1 april 2009 dat het flexibel
storten als mitigerende maatregel een bijdrage kan leveren aan het voorkomen
van mogelijk negatieve effecten of zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan
het bereiken van het instandhoudingsdoel, lijkt mij door deze tussentijdse
resultaten gerechtvaardigd. Ik zie op dit moment daarom geen reden de
voorschriften op dit punt zoals geformuleerd in het besluit van 1 april 2009 te
wijzigen. Uiteraard zullen de ontwikkelingen van de plaatrandstortingen blijvend
gevolgd dienen te worden. Hiertoe heb ik de voorschriften 31 tot en met 38
(Monitoring, rapportage en evaluatie) opgenomen in het besluit.
De stortmethode "rainbowen"
In de vergunning van 1 april 2009 is een voorschrift opgenomen dat storten door
middel van het zogenaamde rainbowen verbiedt. Bij deze methode wordt het
opgebaggerde sediment (mengsel van zand en water) in een boog vla de lucht 50
tot 100 meter weggespoten tot op de stortlocatie.
Door deze beperking in de vergunning kan op een aantal specifieke locaties niet
worden gestort, waaronder locaties die door de geringe diepte niet bereikbaar zijn
voor schepen en/of waar geen sproeipontons kunnen worden ingezet omdat het
noodzakelijke verankeren hier niet gewenst of toegestaan is (aanwezigheid van
kabels en transportleidingen). Daarnaast kan met rainbowen meer gericht worden
gestort. Meer specifiek staan de voordelen van deze techniek omschreven in
paragraaf 3.6 van de passende beoordeling.
Gezien deze voordelen ook gelden voor het doel van de plaatrandstortingen, het
creëren van biotlsch waardevol laagdynamisch gebied, Is deze stortmethode
opnieuw passend beoordeeld. Daarbij is specifiek gekeken naar twee aspecten,
namelijk vertroebeling en verstoring.
In de passende beoordeling wordt geconstateerd dat rainbowen tot vertroebeling
van de waterkolom kan leiden, welke in theorie iets hoger zal zijn dan bij het
kleppen en sproeien. De omvang van de vertroebeling die optreedt bij de overflow
tijdens het baggeren en bij het storten door kleppen, sproeien of rainbowen is
afhankelijk van de samenstelling van het gebaggerde sediment.
Het gemiddelde slibgehalte van het sediment op de te baggeren locaties is 7%.
Dit betekent dat de grootste hoeveelheid van het sediment een zandige fractie

Pagina 11 van 25

Directoraat-generaal Natuur
& Regio
Directie Regio en Ruimtelijke
Economie

betreft die snel naar de bodem zal zakken. Het verschil in de effecten van de
methoden kleppen en sproeien zal daardoor gering zijn. In de passende
beoordeling is dit verschil daarom niet verder meegenomen.
Ook zou er een mogelijk verstorend effect kunnen zijn op zeehonden en vogels.
Daarom wordt voor rainbowen de verstoringsafstand voor vogels en zeehonden
niet bepaald door de ligging van het schip, maar door de stortlocatie van de
specie.
Vanuit de gedachte van een voor de natuur effectieve invulling van de
stortstrategie, moet het mogelijk zijn om te storten op plaatsen die voor kleppen
en sproeien niet bereikbaar of niet nauwkeurig genoeg zijn. Gezien de mogelijk
geringe meereffecten als gevolg van vertroebeling in vergelijking met kleppen en
sproeien ben ik van mening dat rainbowen kan worden toegepast bij het storten
op specifieke locaties in geulen en plaatranden waar sproeien en/of kleppen niet
mogelijk of zinvol is.
Verstorinqsafstanden vogels
In paragraaf 6.6 van de passende beoordeling worden op basis van onderzoek
voor vogels verstoringsafstanden gegeven voor verschillende omstandigheden
(broeden, foerageren, ruien en rusten). Ik kan mij vinden in deze benadering en
de gehanteerde verstoringsafstanden.
In de effectbeschrijving is onder meer aangegeven dat voor de meeste
vogelsoorten op groot open water een verstoringsafstand van 500 meter
voldoende zekerheid biedt tegen verstoring door diverse varende objecten op het
water. De conclusie is dat voor vogels in principe boven water een
verstoringsafstand van 500 meter gebruikt wordt. Dit heeft echter geen vervolg
gekregen in de mitigerende maatregelen die zijn benoemd in paragraaf 7.2.3 van
de passende beoordeling waar de 500 meter verstoringsafstand voor vogelsoorten
op groot open water niet is opgenomen.
Ik heb daarom, in navolging van de vigerende vergunning, een voorschrift
opgenomen dat groepen vogels niet dichter mogen worden benaderd dan tot een
afstand van 500 meter met dien verstande dat dit beperkt wordt tot op het open
water van de Westerschelde verblijvende vogels. Voor de foeragerende
steltlopers, ruiende bergeenden en broedende vogels zijn de specifieke
voorwaarden uit de passende beoordeling overgenomen.
Verstoringsafstand voor de gewone zeehond
Ten aanzien van de gewone zeehond wordt op basis van recent onderzoek in de
passende beoordeling een verstoringsafstand van 700 meter gehanteerd voor
stort- en baggeractiviteiten en het varen tussen stort en baggerlocaties. Voor de
stortmethode rainbowen wordt een verstoringscontour van 1200 meter
gehanteerd.
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Op basis van een onderzoek van Brasseur en Reïjnders uit 1994 wordt in de
gangbare praktijk van de Nbwet vergunningverlening een afstand van 1200 tot
1500 meter aangehouden voor de gewone zeehond.
In het kader van de Nbwet vergunning voor bouwactiviteiten in de Eemshaven is
onderzoek gedaan naar de effecten van bouwgerelateerde activiteiten op
zeezoogdieren (visuele en geluidsverstoring). Dit onderzoek (Brasseur et al.,
2012. Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten
van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2 0 1 1 . IMARES Rapport C082.12)
toont aan dat onder andere baggeractiviteiten een statistisch significant resultaat
laten zien op het gebiedsgebruik van de zeehonden in en rond de Eemshaven.
Daarbij is sprake van zeer significante correlaties in drie zones van 0-5 km.
Ofschoon de gevonden relaties werkelijk bestaan, kunnen andere oorzaken van
het waargenomen effect niet worden uitgesloten. Wel blijkt uit het onderzoek
duidelijk dat tijdens bouwactiviteiten de dieren minder in de nabijheid van de
Eemshaven aanwezig zijn en wordt de aanname dat de onderzochte activiteiten de
verdeling van de dieren in het gebied beïnvloedt gerechtvaardigd geacht.
Daarnaast wordt overigens geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn gevonden
voor een negatieve invloed van bouwactiviteiten op de lange termijn
ontwikkelingen van het aantal zeehonden in het studiegebied.
De Directie RRE van mijn departement is in overleg met IMARES Wagenlngen UR
om te komen tot een herwaardering van de verstoringsafstanden van zeehonden
voor diverse activiteiten op basis van recente gegevens. Gezien de veelheid aan
onderzoeken met hun eigen specifieke vraagstelling en, mede daardoor, eigen
resultaten zal ik, in afwachting van de rapportage van IMARES, niet afwijken van
het huidige beleid met betrekking tot verstoringsafstand van de gewone zeehond.
Omdat het aantal van de gewonde zeehond in de Westerschelde tussen 2007 en
2011 in weerwil van de bestaande baggeractiviteiten is toegenomen (pag. 65 van
de passende beoordeling) zie ik overigens ook geen reden om de afstand van
1200 meter naar boven toe bij te stellen.
De aanvrager merkt in zijn aanvraag op dat de verstoringsafstand van 1200 meter
niet geleid heeft tot problemen bij de uitvoering van de
onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Wel blijkt volgens hem dat het aantal
zeehonden een positieve trend vertoont. Een verdere toename zou tot gevolg
kunnen hebben dat, als blijkt dat de zeehonden steeds verder opschuiven naar de
plaatrandstortlocaties, het hanteren van een verstoringsafstand van 1200 meter
tot beperkingen kan lelden ten aanzien van de mogelijkheid om
plaatrandstortingen te onderhouden. Daarmee wordt dan de doelstelling om
hierdoor laagdynamisch gebied in stand te houden, tegengewerkt. De aanvrager
vraagt daarom indien mocht blijken uit de rapportage van IMARES dat de
verstoringsafstanden lager liggen dan de in dit besluit gehanteerde 1200 meter,
het voorschrift op dit punt aan te passen.
Ten aanzien hiervan merk ik op dat, als dit mocht blijken, de aanvrager altijd kan
verzoeken het voorschrift op dit punt aan te passen.
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Stikstofdeposities : J ;;i
. •
'
- . •
• i-:
Het baggerén ten béhpeve van hef onderhoud van de vaargeul van de
-v
.j .
Wésterschelde en het vervolgens transporteren en storten van de specie 'zijn '
activiteiten die reeds decennia lang plaatsvinden. Het is daarom naar mijn mening
correct om te stellen dat een deel van de emissie van stikstofoxiden als gevolg •
van het brandstofgebruik nodig voor deze activiteiten, al is verdisconteerd in de' .
achtergronddepositie. Dit deel behoeft daarom niet te worden meegenomen in.dè
berekening van de effecten door depositie van stikstofoxiden als gevolg van het ' ' '
project dat is aangevraagd.
••:
.' .;
.;
De emissie van stikstofoxiden door brandstofgebruik is bepaald aan de hand van •> ' ;
de hoeveelheid gebaggerd materiaal in twee situaties namelijk:
•. «
1. De minimum hoeveelheid verwerkte bagger in de afgelopen 40 jaar (sindS' . ,
1970) en de daaraan equivalente minimum emissie (worstcase) in deze '
' :•
periode. Dit moet worden geacht te zijn opgenomen in de , . . - •
;>'! > . - •
achtergronddepositie en is berekend op 40% van de depositiewaarde
M; : •
'
(paragraaf 4.3.6. van de passende beoordeling).
'
. •
2. De maximum hoeveelheid verwerkte baggerspecie als gevolg van het v
aangevraagde project en de daaraan equivalente maximum emissie r
• ( •
(worstcase).
^ ., :J .
Bij het bepalen van het effect van de toegenomen stikstofdeposities zal moeten
worden uitgegaan van het verschil in emissie tussen deze twee situaties (beiden'
worstcase).
~
.
'
In bijlage 4 van de passende beoordeling zijn de emissies berekend. Aan de hand .
vari deze waarden is de depositie op de diverse habitats van de relevante Natural
2000-gebieden bepaald met behulp van de bij het opstellen van de passende
' '^
beoordeling meest recente applicatie (OPS-Pro versie 4.3.15).
^
•
In de hoofdstukken 4.4 en 6.7 van de passende beoordeling is aan de hand-van
. i ''
de achtergronddepositie en de kritische depositiewaarde bezién welke habitats of
soorten waarvoor de relevante gebieden zijn aangewezen mogelijk beïnvloed
kunnen worden door een toename van de stikstofdepositie als gevolg van de
'c
aangevraagde activiteiten. Bij 8 habitattypen in 3 Natura 2000-gebieden is, ^
•' .
rekening houdend met de bijdrage vanuit het project, sprake van eenoverschrijding van de kritische depositiewaarde. Deze overschrijdingen zijn als • • •
volgt beoordeeld: :; i ' : : ;
, ,
; , : V;
Brabantse Wal
•
'
•
rv '
;- ;; • , ,
De toename van de depositie bedraagt maximaal 0,5 mol.ha'^jaar^ en komt voor '
alle 5 habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen neer op minder dan 0.09% - •
van de kritische depositiewaarde.
:: . .
.. .
Ik onderschrijf de conclusie in de passende beoordeling dat zowel de absolute •
toename als de relatieve toename van de deposities van stikstofoxiden als gevolg
van het project dermate laag is, dat deze volledig wegvalt tegen de totale
'
hoeveelheid stikstof in het systeem. De zeer geringe toename van de depositie
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van stikstofoxiden zal daarom niet leiden tot merkbare veranderingen in de
omvang en kwaliteit van de 5 relevante habitattypen in het Natura 2000-gebied
Brabantse Wal.
Door het effect van het reguliere beheer (plaggen, begrazen, opslag verwijderen,
opschonen van vennen enz.) dat gericht is op het verwijderen van grote
hoeveelheden stikstof uit het gebied, staat deze geringe toename ook niet in de
weg aan het realiseren van de uitbreidingsdoelstelling en verbeterdoelstelling voor
wat betreft de kwaliteit van de betreffende habitats.
Vogelkreek
Het Natura 2000-gebied Vogelkreek is aangewezen voor de soort kruipend
moerasscherm. De toename van de depositie op de habitat van deze soort
bedraagt maximaal 0,6 mol.ha'^jaar"^ hetgeen neerkomt op minder dan 0,04%
van de kritische depositiewaarde.
Binnen het huidige leefgebied spelen een aantal abiotische en biotische
sleutelfactoren een belangrijke rol waaronder lichtinval, een zeer vochtige bodem
gedurende het hele jaar, stagnatie van water in de winter en de aanwezigheid van
een oude zaadbank.
Mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de soort lijken een ontoereikend
beheer (te extensieve begrazing door koeien ) en een ongunstig peilbeheer.
Omdat kruipend moerasscherm op matig voedselrijke groeiplaatsen voorkomt
en stikstof niet als sleutelfactor wordt beschouwd (zie verwijzing naar het verslag
van de expertmeeting kruipend moerasscherm in de passende beoordeling),
worden geen effecten van de zeer geringe toename van de stikstofdepositie als
gevolg van het project verwacht.
Deze geringe toename zal naar mijn mening ook niet een beheer gericht op de
uitbreiding van de omvang en het behoud van de kwaliteit van de habitat van de
soort en de uitbreiding van de populatie in de weg staan, omdat deze vooral
gericht zal zijn op de structuur (openheid) van de vegetatie en de hydrologie.
Oostersc/7eWe
Voor wat betreft het Natura 2000-gebied Oosterschelde zou er mogelijk een effect
van toename van de stikstofdepositie kunnen optreden voor het habitattype
H7140B Overgangs- en trilvenen: veenmosrietlanden. De toename van de
depositie op dit habitattype Is echter zeer gering en bedraagt minder dan 0,25
mol.ha'^jaar'^ hetgeen neerkomt op minder dan 0,04% van de kritische
depositiewaarde.
Het habitattype komt met kleine oppervlaktes voor in twee inlagen langs de
noordkust van Noord-Beveland. Het komt vooral tot ontwikkeling onder invloed
van maalbeheer onder een gunstige waterhuishoudkundige situatie (voldoende
regenwaterinvloed en het weren van inlaat van voedselrijk en/of brak water).
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Door het maaien wordt strooiselophoping en opslag van struweel tegen gegaan;:
Bovendien worden hiermee voedingsstoffen (waaronder stikstof) die door externe
oorzaken in het gebied terecht kohien verwijderd.
Voor de instandhouding van het type is het continueren van het maaibeheer . ' .
noodzakelijk. Eén geringe toename van stikstofdepositie maakt dit niet ^ •
onmogelijk. De zeer geringe toename van de stikstofdepositie als gevolg van hét
aangevraagde project zal daarom geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van dit
habitattype. Ook de uitbreidingsdoelstelling komt niet in gevaar door deze zeer ' i •
geringe toename omdat dit vooral een wijziging van het beheer vraagt.
Conclusie
r ' '
•
.
• . • • ; : '
Gezien de resultaten van de passende beoordeling kom ik tot de conclusie dat
daar waar de kritische depositiewaarde wordt overschreden door de
, '
achtergronddepositie, de toename van de depositie zo gering is (kleiner tot veel
kleiner dan l%o van de kritische depositiewaarde) dat dit geen merkbare invloed
zai hebben op de omvang en kwaliteit van de betreffende natuuriijke habitats en •
habitats van soorten.
Gezien deze geringe toename van de depositie zal dit ook niet van invloed zijn op
het natuurbeheer van het gebied, dat veelal gericht is op het verwijderen van
vegetatie waarmee tevens grote hoeveelheden stikstof uit het gebied worden afgevoerd. Ik ben dan ook van mening dat de natuuriijke kenmerken
van de desbetreffende gebieden niet zullen worden aangetast als gevolg van de '
toename van de depositie van stikstofoxiden.
-

MITIGATIE
: :J
In hoofdstuk 7.2 van de passende beoordeling wordt een vijftal mitigerende
maatregelen voorgesteld die mogelijke negatieve opheffen namelijk:
1. Tijdens het storten met baggerschepen in de Westerschelde wordt een afstand
van ten minste 700 meter aangehouden tot de actuele ligplaatsen van - : • .
zeehonden. Bij gebruik van de techniek rainbowen wordt een afstand van '
1200 meter aangehouden.
2. Tijdens het storten met de baggerschepen in de Westerschelde wordt een
afstand van ten minste 500 meter aangehouden tot de foerageergebieden van
steltlopers, of er wordt gestort tijdens hoog water als de vogels op de - • •
hoogwatervluchtplaatsen verblijven.
3. Tijdens het storten met de baggerschepen in de Westerschelde wordt in de .
ruiperiode van bergeenden (15 juni t / m augustus) een afstand van ten mjnste
500 meter tot ruiplaatsen aangehouden.
4. Tijdens het storten met de baggerschepen in stortvak SN41 en SH41 wordt in
het broedseizoen (15 maart t / m 15 juli) een afstand van ten minste 125
meter tot de zeedijk/hoogwateriijn aangehouden.
5. In de nevengeulen in de Westerschelde wordt niet vanuit varende schepen
gestort om de verspreiding van specie en daarmee de bedelving van
bodemdieren te beperken.
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Ten aanzien van punt 1, verstoringsafstand van zeehonden, heb ik hiervoor
overwogen dat ik geen aanleiding zie de tot op heden gehanteerde afstand van
1200 meter los te laten. Ik heb die afstand van 1200 meter daarom opgenomen in
voorschrift 24 van het besluit. Een verbijzondering voor de stortmethode
rainbowen is daardoor niet nodig.
Tevens heb ik hiervoor opgemerkt dat de conclusie dat voor vogels in principe
boven water een verstoringsafstand contour van 500 meter gebruikt wordt geen
vervolg heeft gekregen in de mitigerende maatregelen.
Ik heb daarom, in navolging van de vigerende vergunning, voorschrift 20
opgenomen in het besluit. Dit voorschrift bepaalt dat op het open water van de
Westerschelde groepen vogels niet dichter mogen worden benaderd dan tot een
afstand van 500 meter.
De voorgestelde mitigerende maatregelen onder punt 2 tot en met 5 heb ik
onverkort overgenomen in het besluit (voorschrift 10 en 21 t / m 23)

NATUURMONUMENT WAARDEN
Ten aanzien van de flora en fauna zoals benoemd in het aanwijzingsbesluit van de
betrokken natuurmonumenten merk ik het volgende op.
Deze waarden vallen voor een zeer groot deel binnen de beoordeling van de
effecten in relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied. Naar mijn mening
voorziet de voorgaande passende beoordeling ook in een toetsing die gelding
heeft voor de kenmerken en waarden van het betrokken natuurmonument.

CUMULATIE
Op basis van artikel 19f van de Nbwet 1998 dient bij vergunningveHenlng voor
projecten of plannen een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve effecten
indien deze projecten of plannen, afzonderlijk of in combinatie met andere
projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben voor het
desbetreffende gebied.
Ik kan mij vinden in de conclusie van de passende beoordeling dat de uitvoering
van de werkzaamheden, volgens de strategie van flexibel storten en met naleving
van de voorschriften en beperkingen in het besluit waaronder die met betrekking
tot mitigerende maatregelen, niet leidt tot negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe
en omliggende Natura 2000-gebieden.
Nu de werkzaamheden op zichzelf geen negatieve effecten met zich meebrengen
kunnen deze in cumulatie met andere plannen of projecten ook niet leiden tot
significante negatieve effecten op het systeem.
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M O N I T O R I N G EN E V A L U A T I E
De onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de
aanvraag, voor zover die niet strijdig zijn met de vergunning in het kader van de
Nbwet 1998 en de daarin opgenomen voorschriften en beperkingen.
De specie die vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul wordt gestort op
plaatranden, in nevengeulen en in de hoofdgeul. Om het effect hiervan in beeld te
krijgen is monitoring noodzakelijk. De resultaten die hieruit voortkomen dienen te
worden gebruikt om de bagger- en stortactiviteiten aan te sturen en - indien
nodig - bij te sturen, zoals is opgenomen in het protocol met voorwaarden voor
het flexibel storten. Hiermee kan een 'hand aan de kraan' worden gehouden met
onder andere als doel het bereiken van maximale ecologische winst door de
ontwikkeling van laagdynamisch ondiep water en droogvallend gebied. Deze
monitoring vindt plaats in het kader van de uitvoering van MONEOS-T. Daarnaast
wordt een geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde-estuarium
uitgevoerd.
Tweejaariijkse wordt een voortgangsrapportage opgemaakt hetgeen past binnen
het beslisproces flexibel storten. Verder wordt zesjaariijks een integrale evaluatie
van de projecten behorende tot de Ontwikkelingsschets uitgevoerd.
Gezien de lange looptijd van het project en de daarmee samenhangende
noodzaak tot goed documenteren en archiveren van de gemaakte afspraken en
onderzoeksresultaten heeft een goed samenhangend monitorings- en
evaluatieprogramma een grote meerwaarde. Ik ben van oordeel dat in principe
met het uitvoeren van de monitoringprogramma's en de rapportage van de
resultaten voldoende waarborgen zijn ingebouwd om de stortactiviteiten, indien
nodig, bij te sturen en adequaat te kunnen reageren op ongewenste
ontwikkelingen.
Ik heb echter ook geconstateerd dat de uitvoeringsplannen voor monitoring en
rapportage die zijn opgenomen in de aanvraag slechts een beperkte looptijd
hebben, namelijk tot 2018 voor het uitvoeringsprogramma MONEOS-T en 2016
voor de tweejaariijkse voortgangsrapporten. Voor de zesjaariijkse evaluatie is
geen einddatum gesteld.
Gezien de periode waarvoor de vergunning is aangevraagd, tot 31 december
2 0 2 1 , is deze looptijd te kort. Het uitvoeringsprogramma MONEOS-T en de
tweejaariijkse rapportages zijn in elk geval noodzakelijk voor het kunnen
dooriopen van het beslisproces voor het flexibel storten en het eventueel bijsturen
van de stortactiviteiten. Ik heb daarom voorschrift 33 opgenomen in het besluit
dat bepaalt dat uiteriijk 15 juli 2015 een aanpassing van het monitoring en
evaluatie programma aan mij ter goedkeuring moet worden voorgelegd met een
dooriooptijd die tenminste gelijk is aan de looptijd van de vergunning.
De verplichting om deze monitoring, rapportage en evaluatie uit te voeren heb ik
opgenomen in voorschrift 31 t / m 38 van het besluit. Gezien de door
Vogelbescherming ingebrachte zienswijze heb ik het bestaande rapportage en
evaluatieprogramma aangevuld met voorschrift 35 waarin is bepaald dat in de
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tweejaariijkse rapportage ook de benthos gegevens dienen te worden opgenomen
die beschikbaar komen uit de geïntegreerde systeemmonitoring van het Scheldeestuarium.
Op grond van de voorschriften 39 en 40 kan ik passende maatregelen treffen,
bijvoorbeeld indien de resultaten van de monitoring daartoe naar mijn oordeel
aanleiding geven.

A F W E G I N G S K A D E R S T R U C T U U R V I S I E I N F R A S T R U C T U U R EN RUIMTE
Aangezien in dit geval het afwegingskader van de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte het afwegingskader van de Vogel- en Habitatrichtlijn volgt, is met het
dooriopen van het afwegingskader, zoals opgenomen in de Nbwet 1998, materieel
aan de vereisten van het afwegingskader van de voorgenoemde structuurvisie.

BESPREKING VAN DE INSPRAAK
Naar aanleiding van deze aanvraag zijn, op grond van artikel 44, lid 3, van de
Nbwet 1998, Gedeputeerde Staten van Zeeland en burgemeester en wethouders
van Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Vlissingen in de
gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken.
Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn Rijkswaterstaat Zee
en Delta, Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse Milieufederatie en
Vogelbescherming Nederiand (hierna: Vogelbescherming) in de gelegenheid
gesteld tot het geven van een zienswijze betreffende de onderhavige aanvraag.
Zienswijzen zijn ingebracht door Rijkswaterstaat Zee en Delta en
Vogelbescherming. Hierna volgt een weergave van deze zienswijzen en mijn
reactie (cursief weergegeven) daarop.
Rijkswaterstaat Zee en Delta
In zijn zienswijze geeft Rijkswaterstaat Zee en Delta aan geen opmerkingen te
hebben. Wel vraagt zij rekening te houden met de voorschriften die in het kader
van de benodigde Waterwetvergunning zijn opgesteld.
Daar waar mogelijk en relevant heb ik in het kader van de Nbwet 1998 rekening
gehouden met de voorschriften in de
Waterwetvergunning.
Vogelbescherming
Vogelbeschermingheeft de volgende zienswijze ingebracht
1. Opgemerkt wordt dat in de vergunningaanvraag geen aandacht wordt besteed
aan het uitblijven van de vereiste natuurherstelmaatregelen en de betekenis
die dat heeft voor de uitvoering van de te vergunnen activiteit.
Op grond van de passende beoordeling wordt volgens haar geconcludeerd dat
de onderhoudsbaggerwerkzaamheden geen significante effecten zullen hebben
op de aanwezige natuurwaarden. Het is echter zeer de vraag of die conclusie
juist is gelet op de ongunstige staat van instandhouding van de betreffende
natuurwaarden, in het bijzonder habitattype Estuaria (H1130), de
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voortgaande neerwaartse trend en het uitblijven van
natuurherstelmaatregelen.
Uitgangspunt is dat het gebied zich, voor wat betreft het habitattype Estuaria,
in een ongunstige staat van instandhouding bevindt. In de passende
beoordeling is geconcludeerd dat negatieve effecten op het habitattype Hl 130
als gevolg van de onderhoudsactiviteiten, ten opzichte van de huidige situatie,
niet zullen optreden. Verdere achteruitgang van de staat van instandhouding
treedt als gevolg van dit project, inclusief de maatregelen voorgeschreven in
de vergunning, naar mijn mening niet op.
Daarnaast kan de wijze waarop de plaatrandstortingen plaatsvinden bijdragen
aan het doel een evenwichtige verdeling te bewerkstelligen van de diverse
deelecotopen (laagdynamische en hoogdynamische delen, diepe en ondiepe
delen, slibrijke-zandige delen, zoute en brakke delen), door het creëren van
de abiotische randvoorwaarden om ecologisch waardevol (laagdynamisch)
areaal te kunnen laten ontstaan. In die zin kan de methode van het flexibel
storten bijdragen aan het in een gunstigere staat van instandhouding brengen
van het gebied en zal daar tenminste niet aan in de weg staan.
Overigens staan de onderhoudswerkzaamheden los van de natuurherstelmaatregelen in het kader van het Natuur Pakket Westerschelde en de
voortgang daarvan. Deze natuurherstelmaatregelen zijn een autonome
opgave in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura
2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe. Wel wil ik opmerken dat uit het
pakket natuurherstelmaatregelen de projecten "Realisering van estuariene
natuur in de Hertogin Hedwigepolder" en "Duurzame instandhouding en
uitbreiding natuurgebied Het Zwin" thans de vergunningprocedure doorlopen.
Vogelbescherming merkt op dat de provincie Zeeland voor de ontwikkeling
van nieuwe estuariene natuur in het zoute middengebied een
alternatievenpakket uitwerkt dat onder andere bestaat uit een aantal
buitendijkse maatregelen in de vorm van bekribbingen. Zij is van mening dat
dit haaks staat op het uitgangspunt dat ruimte moet worden gegeven aan de
rivier en zijn derhalve geen geschikte maatregelen om het natuurherstel te
realiseren. De vergunningverienlng voor het ophogen en aanleggen van
strekdammen bij Baalhoek is daarom ook van belang voor de
vergunningaanvraag voorde onderhoudsbaggerwerkzaamheden, omdat er
een eroderend effect kan optreden op plekken waar plaatrandstortingen
plaatsvinden (met name de Plaat van Walsoorden). Bovendien had dit
meegenomen moeten worden in de toetsing van eventuele cumulatieve
effecten. In de passende beoordeling is hier ten onrechte geen aandacht aan
besteed.
In mijn voorgaande overwegingen geef ik aan de conclusie uit de passende
beoordeling te delen dat er geen sprake is van negatieve effecten als gevolg
van het aangevraagde project. Nu de werkzaamheden, met inachtneming van
de voorschriften en beperkingen in het besluit, op zichzelf geen negatieve
effecten met zich meebrengen, kunnen deze in cumulatie met andere plannen
of projecten ook niet leiden tot significante negatieve effecten op het systeem.
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Zo de bekribbingen al een mogelijk eroderend effect zouden hebben op de
plekken waar de plaatrandstortingen
plaatsvinden, dan zou dit moeten worden
beoordeeld in het kader van de aanvraag van die bekribbingen, niet in het
kader van de aanvraag van dit project. Deze plaatrandstortingen
vonden
immers al plaats ten tijde van de aanvraag voor de bekribbingen.
3.

Vogelbescherming plaatst kanttekeningen bij de passende beoordeling voor
het flexibel storten. De stelligheid waarmee de passende beoordeling
ecologische betekenis toekent aan de plaatrandstortingen staat volgens haar
In scherp contrast met het gebrek aan data over de werkelijke ecologische
betekenis van de stortgebieden voor en na de stortingen. Onderzoek naar de
ontwikkeling van de benthische gemeenschap in het kader van de
proefstorting bij de Plaat van Walsoorden concludeerde dat de eerste jaren na
de proef in de benthische gemeenschap op de stortlocatie geen enkele
verbetering was opgetreden ten opzichte van de situatie van voor de proef
(weinig ontwikkeld/weinig ecologisch waardevol bleef weinig
ontwikkeld/weinig ecologisch waardevol). Het feit dat het meeste zand blijft
liggen en dat de stroomsnelheid afneemt tot onder de norm voor
'laagdynamisch' gebied (<0.60 m.sec ^ ) maakt die gebieden niet automatisch
ecologisch waardevol. Verder stelt de passende beoordeling dat de
plaatrandstortingen leiden tot een kwaliteitsverbetering van het habitattype
Estuaria (H1130).
Naar mijn mening is in de passende beoordeling de ecologische betekenis van
de plaatrandstortingen
op terughoudende wijze beoordeeld. Hierin wordt
slechts de verwachting uitgesproken dat het areaal laagdynamisch
gebied
zoals dat op basis van stromingskarakteristieken
kan worden bepaald kan
toenemen en dat daarmee de potentiële betekenis voor benthos, vissen en
daarvan afhankelijke organismen kan toenemen. Er is dus niet automatisch
feitelijke ecologische waarde toegekend aan nieuw laagdynamisch
areaal.
Ik heb naar aanleiding van deze zienswijze de aanvrager overigens verzocht
hierop een reactie te geven. Hij merkte het volgende op: "De
proefstortingen
bij de Plaat van Walsoorden werden met kleine hoeveelheden uitgevoerd om
de haalbaarheid van de strategie na te gaan. Hierbij was het primaire doel de
morfologische stabiliteit na te gaan, terwijl er geen negatieve effecten op de
ecologie mochten optreden. Dit is ook zo vastgesteld bij beide
stortproeven.
Anderzijds wordt in het rapport "Voortzetting
monitoringsprogramma
proefstorting
Walsoorden"pagina
101 (NlOO-rapport 6/6, 2007)
geconcludeerd dat er voor het macrobenthos een - zij het niet statistisch
significante - toename is van de biomassa en soortendiversiteit
terwijl het
aantal soorten significant toenam. Het causaal verband met de
proefstortingen
kon echter niet worden vastgesteld. "
Overigens merk ik hierover op dat het doel van de plaatrandstortingen
is: het
creëren van de abiotische randvoorwaarden om ecologisch waardevol
(laagdynamisch)
areaal te kunnen laten ontstaan. Of dat ook daadwerkelijk
gebeurt hangt af van diverse andere factoren, zodat een causaal verband niet
licht is vast te stellen.
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4.

In aanmerking genomen de opmerking hierboven gemaakt onder punt 3, acht
Vogelbescherming het ook merkwaardig dat het monitoringprogramma geen
ecologische toetsingsparameters bevat: stabiliteit van sediment en
areaalontwikkeling zijn de enige criteria waaraan getoetst wordt
(Voortgangsrapportage Monitoring Flexibel storten 2010-2011, p. 41). Er zou
inmiddels toch wel een ecologisch criterium moeten worden toegevoegd zoals
ontwikkeling van de bentische gemeenschap.
Naar aanleiding van deze zienswijze deelde de aanvrager mij mee dat het niet
opnemen van een ecologische toetsingsparameter
een bewuste keus is
geweest. Met de stortwerkzaamheden
bij de plaatranden is het de bedoeling
de abiotische randvoorwaarden
te scheppen zodat ecologisch
waardevoller
gebied kan ontstaan. Het protocol is erop gericht dit jaarlijks te toetsen.
Los van bovenstaande, geven deskundigen aan dat het weinig zin heeft om op
korte termijn (b.v. jaarlijks) effecten op benthos te beoordelen. Dit kan tot
verkeerde conclusies leiden aangezien benthische gemeenschappen erg sterk
kunnen fluctueren o.a. ten gevolge van weersomstandigheden
en broedval.
Het is nodig om een wat langere termijn te beschouwen als het over de
ontwikkelingen van benthos gaat. Daarom werd besloten de evaluatie van
benthos binnen het kader van de zesjaariijkse evaluaties van het Scheldeestuarium te houden.
In het voortgangsrapport
(bijlage 6 van de aanvraag) zijn de effecten van alle
parameters van het uitvoeringsplan MONEOS-T geanalyseerd. Dit
monitoringsprogramma,
specifiek gericht op flexibel storten en
plaatrandstortingen,
is een aanvullend, abiotisch monitoringprogramma
t.o.v.
het geïntegreerde monitoringprogramma
van de Schelde. In het geïntegreerde
monitoringprogramma
zitten echter jaarlijkse benthos metingen
vervat.
Aangezien er op tweejaarlijkse basis voortgangsrapporten
zullen
verschijnen,
kan op basis van de benthos gegevens die in het geïntegreerde
monitoringprogramma
worden verzameld deze groep ook behandeld worden
in toekomstige voortgangsrapporten.
Op die manier zal frequenter dan
voorzien aandacht geschonken worden aan het bodemleven.
Dit heb ik daarom als voorschrift 35 opgenomen in het besluit.

5.

Volgens Vogelbescherming wordt, zoals het profieldocument voor H1130
aangeeft, een goede structuur en functie in het habitattype estuaria bepaald
door de estuariene dynamiek ( = de natuuriijke water- en
sedimentbewegingen in een estuarium). Hierdoor ontstaan vele gradiënten
(=geleidelijke overgangen): van diep naar ondiep, van droog naar nat, van
zoet naar zout, van hoogdynamisch naar laagdynamisch en van zand naar
slib. Het dynamische evenwicht in deze processen en het voorkomen van
daarbij horende gradiënten wordt verstoord door het kunstmatig omzetten
van hoogdynamisch in laagdynamisch gebied. In dit verband zijn volgens
Vogelbescherming twee aspecten noemenswaardig.
Ten eerste de betekenis voor de totale energiedissipatie in het systeem door
het wegnemen van hoogdynamische gebieden die naar hun aard veel getijdeenergie opnemen. Dit is in de passende beoordeling niet meegenomen.
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Naar aanleiding van deze opmerking heb ik de aanvrager om nadere
informatie gevraagd. In zijn antwoord geeft hij het volgende aan:
"Wat Vogelbescherming in haar zienswijze schrijft over energiedissipatie,
is
feitelijk onjuist. Eerst en vooral is het goed op te merken dat het verschil in
de energiedissipatie (oftewel de demping van het getij) tussen hoog- en
laagdynamische gebieden in de getijvoortplanting
voor het gehele estuarium
een zeer bescheiden rol speelt (van Rijn, 2010). Veel belangrijker in deze zijn
de geometrie van het estuarium, de omvang van de intergetijdengebieden
en
de diepte van de geulen.
Ten tweede dient een onderscheid gemaakt te worden tussen
energiedissipatie in relatie tot het getij en het opwekken van wrijving door
stroming. In hoogdynamische gebieden zal er meer wrijving
gecreëerd
worden door de sterkere stroming. Dit proces is echter verschillend van de
energiedissipatie van het getij die door Vogelbescherming
hieraan
verkeerdelijk gelieerd wordt. De energiedissipatie van het getij, of demping,
is gerelateerd aan de diepte van het estuarium (Savenije, 2005; Van Rijn,
2011): hoe ondieper, hoe meer demping. In dit opzicht zullen de
plaatrandstortingen,
waarbij diep in ondiep water wordt omgezet, positief
bijdragen aan de demping (of energiedissipatie)
van de getijgolf. Door de
toename van ondieper areaal is er dus ook een toename van de
energiedissipatie.
Referenties:
van Rijn, L.C. (2010). Tidal phenomena in the Scheldt estuary.
Deltares:
Delft, i, 99 pp.
Van Rijn, L. C. (2011) - Analytical and numerical analysis of tides and salinity
in estuaries, part I: tidal waves propagation in convergent estuaries. Ocean
Dyn., 61, 1719-1741.
Savenije, H.H.G. (2001). A simple analytical expression to describe tidal
damping or amplification. J. Hydrol.,
243(3-4),205-215."
Ik kan mij vinden in deze aanvulling
de zienswijze van Vogelbescherming
6.

van de aanvrager en ben van mening
hiermee voldoende is weerlegd

dat

Als tweede punt, aanvullend op punt 5., wijst Vogelbescherming op de
denkfout dat laagdynamisch het absolute doel is terwijl het doel is het herstel
van Hl 130 i.e. het verstoorde evenwicht in waterdynamiek,
morfodynamische
processen en omvang van het (geulen)systeem t.o.v. getijdevolumes.
De
aanwezigheid van een substantieel areaal laagdynamisch gebied is veeleer de
expressie van dat (verstoorde) evenwicht; dus een middel om de toestand
van H1130 te beoordelen, meer dan een eigenstandig doel vanwege de
bijzondere betekenis voor een aantal doelsoorten.
In het aanwijzingsbesluit
van het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe van 23 december 2009 is het instandhoudingsdoel
voor
Habitattype Hl 130 (Estuaria) als volgt toegelicht: "Als gevolg van menselijke
ingrepen is de oppervlakte (hoogdynamisch)
diep water in de Westerschelde
sterk toegenomen, waarbij de overgangen naar (laagdynamische)
ondiepere
delen steil zijn geworden. Voor de Westerschelde houdt
kwaliteitsverbetering
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in: herstel van de afwisseling aan diverse deelecosystemen
(laagdynamische
en hoogdynamische, diepe en ondiepe, zoete en zoute delen en geleidelijke
overgangen tussen al deze deelsystemen) met de bijbehorende hoge
biodiversiteit. De kwaliteitsverbetering
komt ook ten goede aan de
instandhoudingsdoelstelling
voorde belendende schorren (H1330). Voor dit
gebied is behoud van het meergeulenstelsel en uitbreiding van de oppervlakte
met laagdynamische delen (droogvallende platen en ondiepe wateren)
noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering
en duurzaam
voortbestaan".
De plaatrandstortingen
dragen bij aan de beoogde verhoging van de
oppervlakte met laagdynamische delen, als middel om het
instandhoudingsdoel
voor H1130 te bereiken. In de passende beoordeling is
daarom, naar mijn mening terecht, expliciet getoetst op de mate waarin deze
uitbreiding optreedt. Laagdynamisch is daarbij niet opgevat als absoluut doel,
maar als een toetsingscriterium
binnen de context van de onderzochte
activiteiten en daaraan verbonden doelstellingen. Ik onderschrijf deze
benadering in de passende
beoordeling.
7.

Het voortgangsrapport maakt melding van het sterk ophogen van platen
onder invloed van plaatrandstortingen. Volgens Vogelbescherming ontstond
dat beeld eerder ook op de Plaat van Walsoorden naar aanleiding van de
proefstortingen. Dit mechanisme dient volgens haar gemitigeerd te worden
omdat het de optredende verstelling van het systeem verder versterkt. Het
voortgangsrapport vermeldt dit als autonome ontwikkeling, maar daarbij
wordt voorbijgegaan aan het feit dat hier begin jaren 2000 een proefstorting
heeft plaatsgevonden. Een relatie daarmee is niet onwaarschijnlijk en dit
langere termijn effect kan derhalve niet zo maar als 'autonoom' worden
benoemd. Men verschuilt zich nu achter autonome ontwikkelingen die niet
autonoom zijn maar mogelijk mede geïnitieerd door dezelfde storttechniek.
Voor de Plaat van Walsoorden zouden daarom de effectbeoordelingen (alle)
ook in beeld moeten worden gebracht over de periode vanaf de eerste
proefstorting om de werkelijke (ook Iets langere termijn) effecten beter in
beeld te krijgen.
Van de zijde van de aanvrager is naar aanleiding van deze zienswijze
opgemerkt dat in het voortgangsrapport
geen causaal verband wordt gelegd
tussen het sterk ophogen van de platen en plaatrandstortingen
omdat dit niet
het geval is. In het rapport "Voortzetting ecologisch
monitoringprogramma
proefstorting
Walsoorden"pagina
97 (NlOO-rapport
6/6, 2007) wordt gesteld
dat er geen significante effecten kunnen worden gerelateerd aan beide
stortproeven (2004 en 2006). De vastgestelde effecten (die zowel positief als
negatief worden beoordeeld) zitten in de natuurlijke variatie van het systeem.
Specifiek met betrekking tot de hoogteontwikkelingen,
kan voor de Plaat van
Walsoorden een toename in hoogte worden vastgesteld vanaf 2000 (RTKpunt 513) of 2002 (RTK-punt 512), wat aanzienlijk vroeger is dan de eerste
stortproef (uitgevoerd in november 2004). Het gesuggereerde causale
verband blijkt dus niet uit de data. Verder wordt bij de jaarlijkse toetsing van
de parameter hoogteontwikkeling
van de platen rekening gehouden met de
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aanwezige trends en trendverandering
voor de start van de verruiming.
Hierin
zit de periode van de proefstortingen
vervat.
Ik kan mij vinden in de nadere informatie van de zijde van de aanvrager en
ben van mening dat de zienswijze van Vogelbescherming hiermee voldoende
is weerlegd
Het voortgangsrapport
illustreert volgens Vogelbescherming ook het feit dat
er in wezen weinig positiefs te melden valt over de ontwikkelingen
onder
invloed van de stortstrategie. Ondiep water (laagdynamisch) blijft afnemen,
laagdynamisch litoraal neemt toe. Laaggelegen sublitoraal bestaat echter
waarschijnlijk grotendeels uit (ecologisch weinig functionele)
slimme
stortingen, en bestaand laagdynamisch gebied verouderd/groeit
op: zowel
middelhoog als hooggelegen sublitoraal nemen sterk toe (ca. 10 resp ca.
20%). De omvang pioniervegetaties/jongschor
neemt sterk af (-48%!) en
oud schor neemt verder toe. De doelen voor enkele van deze habitats staan
dus onverminderd onder druk (deelhabitats H1130) of komen in de knel
(pioniervegetaties).
Hoe verhouden die ontwikkelingen zich met de zo sterk
benadrukte (veronderstelde)
voordelen van de slimme
stortstrategie?
Toelichting op dat punt lijkt Vogelbescherming zeer gewenst.
Vogelbescherming baseert haar zienswijze op dit punt op het
voortgangsrapport.
Op het moment van verschijnen van dit rapport waren de
ecotopenkaarten
voor 2011 nog niet beschikbaar (zie par. 2.4.5.1. van het
voortgangsrapport).
De wel beschikbare ecotopenkaarten van de jaren 2008
en 2010 zijn beiden een referentie van voor de start van de verruiming. De
definitieve ecotopenkaarten 2011 en 2012 zijn door mij ontvangen op 13
november 2013. Uit die gegevens blijkt dat het areaal ecologisch waardevol
laagdynamisch gebied ter hoogte van de plaatrandstortzones
is toegenomen
ten opzichte van de referentieperiode
2008-2010.

CONCLUSIE
Gezien de voorgaande overwegingen en de daaruit volgende conclusies ben ik van
mening dat de gevraagde vergunning onder voorschriften en beperkingen kan
worden verieend.
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beperkingen deze schade niet kan voorkomen, dan kan deze vergunning door ^'^'^'^-'^'^^z i3i94i6i
het bevoegd gezag (gedeeltelijk) worden ingetrokken.
40. Voordat tot wijziging van vergunningvoorschriften of (gedeeltelijke) intrekking
van de vergunning wordt overgegaan, wordt de vergunninghouder in de
gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen (tenzij
spoedeisendheid onmiddellijke intrekking c.q. wijziging noodzaakt).
Toezicht
4 1 . De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht,
alle medewerking aan aangewezen toezichthouder(s).
Looptild/geldigheid
42. De vergunning is, onveriet het bepaalde in voorschrift 34 tot en met 38, geldig
van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2 0 2 1 .
43. Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast
eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3, van de Nbwet 1998, zijn afschriften van deze
vergunning verzonden aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, burgemeester en
wethouders van Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en
Vlissingen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse
Milieufederatie en Vogelbescherming Nederiand.
Hoogachtend,

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen
Bijlage 1 Inhoudelijke overwegingen
Bijlage 2 De aanvraag en de daarbij behorende bijlagen

Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een
belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een
bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden
ingediend b i j :

Pagina 7 van 8

