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HOOFDPUN VAN DE RICHIJ

De voorgenomen activiteit betreft het storten van verrimgs- en onder-
houdsspecie op daaoe aagewezen locaties in de Westerschelde. De voor-
genomen verrimg van de Westerschelde is in dit MER een gegeven en
komt aleen aa de orde voor zover noodzelijk om alternatieven en mili-
eugevolgen van het storten goed in beeld te krjgen.
In het MER dient een duidelijk ondersheid te worden gemaa in de perio-
de van de verrimg van vier jaa (waoor reeds een Bagervergunning is

verleend die stortocaties aaeeft en randvoorwaaden voor het storten
stelt) en de periode na de verr, wa meer keuzeruimte voor de
uitvoeri van de stortctiviteiten aawezig is.

Voor beide perioden hebben de alternatieven in het MER betrekkg op de
algemene bagerstortstrategie die zal worden gehanteerd en daaaast op
de alternatieve mogelijkheden die per locatie aawezig zijn om het storten
uit te voeren. Voor de periode na de verrimg kan de te verstrekken in-
formatie globaler en kwaltatiever van aad zijn dan voor de eerste.
Het op te stellen meest mieuvriendelijke alternatief (per periode) zal in
hoofdljnen bestaa uit de meest mieuvriendelijke stortstrategie met de
meest mieuvriendelijke keuze en inchtig van de stortlocaties. Op verge-
lijkbare wijze kan een voorkeursaternatiefworden bepaad.

Om de alternatieven vanuit mieuoogpunt te kunnen beoordelen dienen
toetsingscriteria te worden ontweld, die deels kunnen worden ontleend
aa vigerend mieubeleid en deels aa een visie op de gewenste toekomsti-

ge ontwikkeling van het estuarum.
Beschouwigen over de mogelijkheden tot compensatie voor aatasting van
ecologisch belangrjke elementen in het gebied dienen in het MER een
plaats te krijgen. Daaonder valen ook mogelijkheden voor natuurontwik-
kelig. Voor zover mogelijk dient er sprake te zijn van een inhoudelijke af-

ste=ing met het lopende onderzoek in het kader van het Herstelplan

Westerschelde.
Bij de beschouwig van de mieugevolgen dient vooral te worden ingegaan
op het morfologisch/ dynamsche systeem in relatie tot de ecologische
waaden van het Westerschelde gebied. Verder dient ook aandacht te wor-
den besteed aa archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle elemen-
ten~ veilgheid, visserij en recreatie.

Omdat in de effectvoorspellgen nog relatief veel onzekerheden zullen op-
treden, dient in het MER in te worden gegaa op de hoofdljnen uit het
meet- en evaluatieprogra=a MOVE van Rijkswaterstaat, in het bijzonder
op de geplande evaluatie- en bijstuurmomenten. Tevens dient duidelijk te
zijn welke koppelig wordt aagebracht met de evaluatie m.e.r. (ex arel

7.39 Wm).
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1.

1.

1.2

INEIDING

M.e.r.-procedure

Rijkswaterstaat Directie Zeeland en Vlaaderen hebben het voornemen
vergunngen aa te vragen inevolge de Wet mieubeheer (Wm) en de Wet
verontreing oppervlakewateren (Wvo) voor het storten van bagerspecie

op een I3-tal locaties in de Westerschelde. De bagerspecie komt vrij als
gevolg van de geplande verr van de vaageul en de lopende en toe-
komstige onderhoudswerkzeden in de Westerschelde.
De provincie Zeeland is het bevoegde gezag bij de Wm-vergunng en Rijks-
waterstaat bij de Wvo-vergunng. Voor de onderbouwig van de besluit-
vormg over deze vergunngen wordt mieu-effectrapportage (m.e.r.) uit-
gevoerd op grond van het Besluit m.e.r. bijlage C: categorie 18.3.

De m.e.r.-procedure gig van sta met de kennsgeving van de startnotitie
in de Staatscourant van 22 januar 1997'.

Aangezien drie stortocaties zijn gelegen binen 5 km van de grens met
België is de starnotitie op grond van arel 7.38 Wm ook aageboden aa
het Minsterie van de Vlaase Gemeenschap, AMINAL, cel B te België.

Bij brief van 24 maa 1997 heeft de Commssie voor de m.e.r. haa advies
in de vorm van concept-richtljnen uitgebracht.
De aabiedigsbrief is als bijlage opgenomen in bijlage 3.
In bijlage 1 zijn de gedurende de tervisieleggg ingekomen adviezen en
inspraaeacties2 aagegeven en saengevat inclusief de reactie hierop.

De onderhavige richtljnen zijn opgesteld op basis van de starnotitie, het
advies van de Commssie voor de m.e.I. en de binengekomen adviezen en
inspraaeacties.

Achtergrondbeschouwing bij deze richtljnen

Reikwijdte van de m.e.T. In relatie tot genomen besluiten
De aaeidig voor deze m.e.r.-procedure ligt in het vernetigen van de ver-
leende Wvo-vergunng voor het terugstorten van bagerspecie in de Wes-
terschelde. De Afdelig Bestuursrechtspraak van de Raad van State oor-
deelde dat ook een Wm-vergunng moest worden aagevraad. Bij de Wm-
vergunng is de m.e.r.-plicht van toepassing.
Onder deze omstandigheden is de m.e.r.-procedure gestar op een moment
dat reeds verscheidene besluiten die in verband staa met de stortactivi-
teiten (zonder de formele wettelijke verplichtig tot toepassing van m.e.r.)
zijn genomen.

Zie bijlage 2.
2 Bijlage 1 geeft een lijst van deze reacties.
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Dat betreft:
. Verdrag inake de verrimg van de Westerschelde (1996);

. Bagervergunng (1995);

. Vergunng ex Natuurbeschermswet (1996).

Wij beschouwen het Verdrag tot de verr als een genomen besluit dat

in deze m.e.r. niet meer ter discusse zal worden gesteld. Daaom worden
vragen over de uitvoerig van de verrim slechts gesteld, waneer da¡
noodzakelijk is om de gevolgen van het storten voldoende duidelijk in bee.
te krjgen.
Wij zijn van menig dat de situatie complexer li bij de selectie van de
stortocaties, die in de Bagervergu is vastgelegd (inclusief alerlei
randvoorwaaden voor de inchti). Bij toepassing van de m.e.r.-plicht
voor een bepaade activiteit vormt imers in pricipe de keuze van een l0
catie (waa keuzemogelijkheden aawezig zijn) een belangrjk onderdeel van
inoud van het MER.
Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat de stortocaties voor de loop-
tijd van de Bagervergunng (4 jaa) formeel vastlggen'. Wij vragen daa-
om aleen om een (mieu)toelichtig en motiverig bij die keuze (zie § 2.2
van deze richtljnen). Ervan uitgaad dat de Wm- en Wvo-vergunningen
voor tien jaa worden aagevraagd, dient het MER voor de resterende zes

jaa te komen met een bredere afegig van de mieuvoor- en nadelen van

de locaties. Welke locaties zouden vanuit milieu overwegigen kunnen af-
valen na de verrimgsperiode, of mider benut? Zijn er nieuwe stortlo-
caties mogelijk, waa het storten wordt ingezet als maatregel voor compen-
satie?

Rei..tie met lopend en reeds verrcht onderzoek
In verband met het verdrag over de verruimg is al veel onderzoek uitge-
voerd naa het Westerschelde estuarum. Dat houdt in dat voor deze m.e.r.
- ten miste voor de verrimgsperiode - weing nieuw onderzoek nodig zal
zijn. Diverse onderzoeksactiviteiten zijn echter nog niet afgerond, zoals een
onderzoek naa mogelijke compenserende maatregelen in het kader van het
Herstelplan Westerschelde. Aangezien het moeiljk is compensatie voor

schade van de verriming los te koppelen van compensatie voor eventuele

schade door het storten, dient in dit MER duidelijk te worden gemaak welk
verband wordt gelegd met de resultaten van het compensatieonderzoek.
De gewenste afstemmg tussen dit MER en reeds lopend onderzoek in ver-
band met de verrimg leidde ook tot een speciale definitie van de refe-
rentiesituatie (de mieusituatie zonder uitvoerig van de voorgenomen ac-
tiviteit), zoals in § 3.5 en 4.1. wordt beschreven.

Coördi....tie en draaglak
Doordat milieu-effectrapportage pas laat in de besluitvormg over de ont-
wieligen in de Westerschelde een plaats heeft gekregen, is tot dusver
geen gebruik gemaak. van de mogelijkheden die m.e.r. biedt tot gecoördi-
neerde besluitvormg over ale benodigde vergunngen. (Vergelijk bij-

3 Hetgeen overigens niet betekent dat tussentijdse wijzigingen hierin op grond

van nieuwe inzichten bij voorbaat worden uitgesloten.
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voorbeeld de procedure in de Wet op de waterkerigen, waa een dergelij-

ke coördiatie zelfs is vastgelegd.) Maatschappelijk en bestuurlijk is er re-
latief veel discussie geweest over het besluit tot verrg van de Wester-
scheIde, de mogelijk daait voortloeiende mieugevolgen en benodigde
herstelwerkzaaeden. Dit MER biedt een geschi aaopingspunt om
een saenvattend overzicht te geven van de tot dusver genomen besluiten
en het onderzoek dat daaaa ten grondslag heeft gelegen, alsmede van de
besluiten die nog zullen worden genomen en de onderbouwig daaan. De
waaborgen die de m.e.r.-procedure kent ine openbaaheid4 en onafan-
kelijke toetsing kunnen daabij hun vruchten aferpen.

Vergnnlnet
Op het moment dat dit advies werd uitgebracht, was nog niet duidelijk of de
zogenaade 'Vergunngwet Westerschelde' zou worden aagenomen. ln
deze richtljnen is uitgegaa van de situatie waa dit wetsvoorstel niet
wordt aavaad. In deze richtljnen is verder niet met dit wetsvoorstel reke-
nig gehouden.

De hiernavolgende richtljnen over bagerspeciestort in de Westerschelde

moeten tegen de achtergrond van de hiervoor gegeven overnregigen wor-
den gelezen.

Uit een van de inspraakreacties (bijlage 4, nummr 6) blijkt dat er bijvoor-
beeld onzekerheid bestaat over de openbaarheid van stukken inzake het Her-
stelplan Westerschelde .
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2.

2. i

2.2

PROBLEESTELING, DOEL EN BESLUIORMING

Arel 7. 10, lid J, onder a van de Win:
Een MER bevat ten minste: "een besch va hetgeen met de voorgenomen acviteit wordt be~

oogd,"

Artiel 7, 10, lid 1, onder c van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een aaduidin van de besluit bij de voorbereíding waaan het mi-

lre-effectapport wordt gemat, en een over van de eerder genomen besluiten van bestuurs-

organen, die betrekking hebben op de voorgenomen acviei en de bescheven alternativen. "

Probleemstellng

In het MER moet in een probleemstellg worden beschreven voor welke

knelpunten het voomemen een oplossing moet bieden.
In de starotitie wordt voldoende duidelijk omschreven, waaom behoefte
is aa locaties voor het storten van bagerspecie in de Westerschelde. Deze
motiverig kan in het MER worden overgenomen.

Een exactere plang van het te verwerken totale aabod en de mogelijke
varatie" daa kan worden uitgewerkt bij de beschrjving van de voorge-
nomen activiteit en altematieven.
In afjkig van het gestelde in de starotitie op paga 7- maa de stort
van havenspecie geen onderdeel uit van deze m.e.r. In het MER moet dui-
delijk worden hoe wordt omgegaa met eventueel optredende cumulatieve
mieu-effecten van deze activiteiten. Ook dient te worden ingegaa op de
relatie met reeds vergunde zandwiactiviteiten.

Doel

Afbakening
Uit de starotitie kan worden afgeleid dat het doel met betrekkg tot de
voorgenomen activiteit in deze m.e.T. is het op verantwoorde iujze storten
van de aangegeven hoeveelheid baggerspecie op derten in de Baggervergun-
ning (1995) aangewezen locaties.
Met het oog op het volwaadig meewegen van het mieu belang in de be-

sluitvormg moet in het MER worden aagegeven welke ruimte het gestel-
de doel laat voor het ontwelen van alternatieven die gunstig zijn voor het
mieu. Is het van belang dat het MER een beschrjving bevat van de mieu-
argumenten die bij de selectie van derten locaties in de Bagervergunning
een rol hebben gespeeld. Voor de periode na de verrimg dient het MER
een beschouwig te bevatten over de vraa welke locaties uit mieu-
overwegigen af zouden kunnen valen bij het lagere stortolume en welke
locaties mogelijk geschi zijn voor storten als maatregel voor compensatie
(zie hoofdstuk 3).

5 Zie onder andere opmerkingen over een zorgvldige keuze van baggerwerkzaam-

heden (' morfologisch baggeren'), die de omvang van het baggerwerk kunnen
beïnvloeden in "Een internationale blik op het Schelde estuarium" i van het
Internationale Reviewteam Westerschelde .
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Het doel moet in het MER bovendien zodang verder worden uitgewerkt (zie
bij 'uitgangspunten'), dat het kan dienen voor de beoordelig van te be-
schrjven alternatieven. Daabij dient ook te worden ingegaa op achterlig-
gende doelen (zie onder 'visie') als een zorgvuldig estuariumbeheer, waarin
de belangen van bijvoorbeeld natuur en scheepvaart zo goed mogelijk samen-
gaan.

Uitgiwpuiiten
De starotitie bevat uitgangspunten waaaa de uitvoerig van de voorge-

nomen activiteit moet voldoen. In het MER dienen ten minste de uitgangs-
punten die betrekkg hebben op mieubescherm en -verbeterig verder
te worden uitgewerkt en aaevuld, zoals bijvoorbeeld over:
. morfologie: kan een wenselijke oppervlake (of percentage) aa schorren,

platen, slien en ondiep water worden aagegeven;

& ecologie: welke maatstaven worden gehanteerd voor natuurbeschermg
en -ontwelig?

Alternatieven en varanten kunnen worden ontwkkeld en beoordeeld met
verschiende sets van prioriteiten voor de diverse uitgangspunten.

Visie
Bij het vaststellen van de uitgangspunten is het nuttig een visie te formule-
ren voor de gewenste toekomstige ontwelig van het estuarum. Daa
zou duidelijk moeten worden welke mate van estuarumdynamek gevienst
is, C.q. toegelaten wordt in relatie tot ecologische doelstellgen en eisen
voor de veiligheid van waterkerigen en scheepvaar. Een dergelijke visie
dient ook richtiggevend te zijn in de beschouwig van compensatiemaat-
regelen.

2.3 Besluitvorming

Vigerend beleid
Kort moet worden aagegeven welke bestuurlijke uitgangspunten en wet-
telijke randvoorwaaden gelden bij dit voornemen. Hierbij dient te worden
verwezen naa eerdere besluiten, beleidsnota's, (ontwerp-)planen en wet-
ten, waa deze zijn ofworden vastgelegd.

In ieder geval dienen daabij kort de hoofdpunten te worden vermeld uit:
Verdrag inake de verrimg van de vaaeg in de Westerschelde;
Beleidsplan Westerschelde en het Voortgangs- en evaluatierapport;

. Beleidsstandpunt verwjderig bagerspecie6 (1993);

. (waterbodemsanerigsbeleid in:) Evaluatienota water (1993);

. Vierde Nota Waterhuishouding (indien intussen verschenen);
c Wet verontreirgig zeewater;

. Europese Vogelrichtljn, Habitatrchtljn en Ramsar conventie;

. (beleid inzake compensatie in:) Structuurschema Groene Ruimte;

. Bagervergunng (1995);

6 Dit Beleidsstandpunt geeft randvorwaarden voor te storten specie en loca-

ties, stelt een mogelijke verscherping van toegelaten stort van klasse 2
specie in het vooruitzicht.

6



Vergunng ex Natuurbeschermgswet (1996) en de uitspraa over het
daaegen ingediende bezw;

. vigerende streekplanen en beste=lsplanen.
Aangegeven moet worden of er in en aaenzend aa de Westerschelde
gebieden lien, die op grond van mieukenmerken een speciale status in
het beleid hebben of krjgen. Dat geldt in de eerste plaats voor reeds be-
staade natuureservaten, zoals het Verdronken land van Saeftge, het
Schor van Waade en de Verdronken Zwae Polder (op grond van de Na-
tuurbeschermgswet), de Zuidgors (Natuuronumenten), de Hooge Platen

en het Paulinaschor (Zeeuws Ladschap), het Schor bij Bath

(Staatsbosbeheer), maa ook voor andere gebieden met een natuur-
wetenschappelijke waade. Duidelijk moet worden wat de consequenties
van een beschermgsstatus zijn.

Tevens moet worden beschreven welke verdere maatstaven voor de afe-

gig van alternatieven (bijvoorbeeld grens- en streefwaaden) nog aan het
mieubeleid worden ontleend.

Te nemen besluiten
In het M ER dient te staa dat het is opgesteld voor de besluitvorm over
een Wm-vergunng (te verlenen door Gedeputeerde Staten van Zeeland) en
een Wvo-vergunng (te verlenen door Rijkswaterstaat).
Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit
geschiedt en welke adviesorganen en instanties daabij formeel en infor-
meel zijn betrokken. Tot slot moeten de besluiten zijn aangegeven die ver-
der nog worden genomen om de voorgenomen activiteit te realseren.
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3. VOORGENOME ACTITIT EN ALTEATI

Artiel 7. 10, lid 1, onder b van de Win:
Een MER bevat ten minste: "een besch van de vorgenome acvieit en van de wijze waa~
op zij zal worden uitgevoerd, almede van de alteratven daaoor, die redelijkenvijs in beschou~
WÍg dieen te worden genome. "

Arel 7.10, lid 3 van de Win:
"Tot de ingevolge het eerste lid onder b, te beschjven alternatven behoort in ieder geval het al-
tematifwaabij de nadelige gevolgen voor het miie worden voorkomen, dan wel, voor zover dat

niet mogelijk is, deze met gebndkmaking va de beste bestae mogelijkheden ter beschemiing
van het miie, zoveel mogeliJk worden bepekt. "

3.1 Algemeen

Beschrijving van alternatieven
De voorgenomen activiteit en de altematieven moeten worden beschreven
voor zover deze gevolgen hebben voor het mieu. De keuze van de alterna-

tieven moet worden gemotiveerd evenals de selectie van het voorkeursal-
ternatief. In het MER zijn vooral de mieuargumenten voor deze keuze van
belang. Voor onderlige vergelijkig moeten de mieu-effecten van de alter-
natieven volgens dezelfde methode en met hetzelfde detaiveau worden
beschreven. Beschrjving van het meest mieuvriendelijke altematief is
verplicht.
Aangezien het MER wordt opgesteld voor 13 stortchtigen die ale afon-

derlijk zullen worden vergund, moet voor elke locatie het mieu belang via
een beschouwig van altematieven apar worden meegewogen. Op het
schaaveau van de Westerschelde als totaa zijn altematieven denkbaar
met betrekkg tot de algemene stortstrategie, die vervolgens van invloed
kan zijn op inchtigsalternatieven voor de stortocaties en volgorde van

inge bruikemig.

Compensatie
Bij elke stortlocatie moet afonderlijk worden aagegeven welke preventieve
en mitigerende maatregelen worden getroffen en welke noodzaa tot com-
pensatie resteert. Gegeven de status die de Westerschelde heeft op grond
van het Structuurschema Groene Ruimte7, dient in het MER te staan in
hoeverre met het storten, ook na het treffen van mitigerende maatregelen,

wezenlijke waaden worden aagetast'. Als dat het geval is, moet worden
aagegeven:
CD of er een zwaaegend maatschappelijk belang is voor het storten in of

nabij de gevoelige ge bieden;

Cl of er stortalternatieven (andere locaties of andere maneren) mogelijk
zijn waabij geen wezenljke waaden worden aagetast;

(j welke fysieke (desnoods fianciële) compenserende maatregelen bij de
stortaltematieven kunnen worden genomen.

PKB deel 4 i blz. 64.
Ministerie LNV 1 Directie Groene Ruimte en Recreatie: Uitwerking compensatie-
beginsel SGR, oktober 1995.
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Aangezien in het kader van het Herstelplan Westerschelde wordt gewerkt

aa het ontwelen van compenserende maatregelen in verband met de
verrimg en de effecten voor het totale estuarum van het storten niet
separaat kuen worden beschouwd, dient op het schaaveau van het es-
tuarum een zo goed mogelijke inoudelijke afstemmg plaats te vinden
tussen dit MER en het lopende onderzoek naa compensatie, te meer daa
de stortctiviteiten mogelijk kuen worden inezet ten behoeve van na-
tuurontwelig9 .

3.2 Voorgenomen activiteit en alternatieven

Bij de beschrjving van de voorgenomen activiteit is het van belang onder-
scheid te maken tussen activiteiten die plaatsvinden in de fase van de ver-
ruimg en de onderhoudsfase daaa.
In het MER dient de beschrjving van de voorgenomen activiteit en de alter-
natieven gebaseerd te zijn op de hiema genoemde onderwerpen.

Aanbodscenaro's en overie relaties met de verriming
. aabod van te storten materiaa en spreidig hiervan in de tijd;

invloed die de liggg van de bagerlocaties ten opzichte van de storto-
caties heeft (terugstromen van specie);

. samenstellg (korrelgrootte) en verontreingigsgaad (klasse-indeling
en contamanten waaop deze is gebaseerd) van te storten materiaa;
motiverig10 waaom het niet reëel is alvorens te storten reingig of
fractiescheidig uit te voeren.

Stortstrategie
een afegig tussen altematieve stortscenaro's als:

het tot dusver gebruikelijke scenaro van het per deelgebied bageren
en storten van specie;

de nu voorgestelde accentverschuiving met meer stort in het westen

dan in het oosten.
Daabij dient in aavullg op de in hoofdstuk 4 genoemde punten ook te

worden ingegaa op de gevolgen voor de omvang van het onderhoudswerk.

Stortinrichtingen
Geplande en vanuit mieuoverwegigen meest gunstige:
. liggg, capaciteit, oppervlake, stortdiepte, maxale storthoogte;

. tijdsperiode van opvullg, hoeveelheid per keer en mate van spreidig

over de tijd, beperkigen in stortogelijkheden in bepaade seizoenen
en tijdens bepaade getijdenperioden 11 of onder bepaade weersomstan-
digheden;

. acceptatiebeleid/gebied van herkomst, verrimigs- of onderhoudsspe-

cie, speciale saenstellg (klei);
. plaats van storten (eb/vloeddeel), vorm van het depot (doorsnede);

Zie ook inspraakreactie bijlage 1 nummer 6.
10 Een dergelijke motivering dient te worden gegeven in verband met het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie.
11 Zie ook inspraakreactie bijlage 1, nummer 2 en nummr 3.
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3.3

3.4

en verder:
. verwachte emissies van verontreingigen naa het oppervlakewater en

naa het grondwater en (voor het laatste) noodzaa tot aabrengen van
isolerende voorzienigen 12;

. verwchte vertoebeligspluien en maatregelen die worden genomen
om dit te beperken;

. beheer en nazorg van de locaties.

Trasporte..", en storten

(Aleen indien sprake van varen en storten nabij voor verstorig gevoelige
gebieden, zie ook § 4.3:)
. liggg van de werk10caties en vaaoutes, frequentie van scheepvaa-

bewegigen, totale bijdrage tot scheepvaabewegien;
ti wijze van storten 13 en te gebruiken materieel;
~ geluidbronsterkten van scheepsmotoren en instalaties op het dek;
e mitigerende maatregelen (voor zover wezenljk voor het vermderen van

de kans op verstorig) zoals: bronreductie, afstand houden (b.v. verleg-
gen van vaaouteL of vermjden van varen en storten in (de omgeving
van) potentieel storigsgevoelige gebieden in ecologisch kVJ'etsbare peri-

oden.

Monitoring en bij stuurmechanismen

De morfologische, ecologische en waterkwalteitsgevolgen van de geplande
bager- en stortwerkzaaeden in de Westerschelde kunnen op dit mo-
ment niet met een grote mate van zekerheid worden voorspeld. Om die re-
den is het project Mileumeetnet over de Verdieping Westerschelde (MOVE)
gestar. In het MER dienen de hoofdljnen van dit progra=a te worden
uiteengezet: welke parameters worden gemeten en hoe worden op grond
daaan voorspellgen ingevuld en bijgesteld? Welke ruimte is aanwezig
om bij te sturen en op welke momenten vinden evaluaties plaats?

Meest milieuvriendelijk alternatief

Het meest mieuvriendelijke alternatief (=a) moet:
. realstisch zijn, dat wi zeggen het moet voldoen aan de doelstellngen

van de intiatiefnemer, alsmede binen zijn of haa competentie liggen;
uitgaa van de beste bestaade mogelijkheden ter beschermg en/ of
verbeterig van het mieu.

Het meest mieuvriendelijke alternatief dient te worden bepaald voor de
periode van de verrimg en voor de onderhoudsperiode daaa en dient
te bestaa uit:
. de meest mieuvriendelijke stortstrategie;

12 De Commssie gaat ervan uit dat isolerende voorzieningen niet aan de orde

zijn, maar acht het van belang dat dit punt in het MER aan de orde komt,
zodat wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de richtlijnen voor inrichting
van baggerspeciedepots .

13 Zie ook inspraakreactie bijlage i i nummer 9.
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3.5

o de meest mieuvriendelijke keuze van locaties voor het storten, voor
zover passend binen de besluiten in de Bagervergunng;

. de meest mieuvriendelijke inchtig per locatie;

. de meest mieuvriendelijke wijze van transporteren en storten.
Als hulpmiddel bij het bepalen van het meest mieuvriendelijke alternatief
(en het voorkeursalternatief) kan in eerste aaeg een themabenaderi
worden gehanteerd, gebaserd op uitganspunten over natuur, morfologie
en verstorig.

In het bijzonder dient te worden inegaa op de mogelijkheden die de stort-
activiteiten bieden voor natuurontweli (creëren van nieuwe ondiepe
en intertjdengebieden).

Nulaltematief

Het nulalternatief (niet storten) moet worden besproken voor nieuwe (nog
niet eerder gebruike) stortocaties, die voor de verrimg zullen worden
gebruik. Verder zijn nulalternatieven voor de individuele stortocaties rele..
vant voor de situatie na de verriming, waneer het storten in bepaade
locaties kan worden beëindigd. In het MER moet worden beargumenteerd of
en waneer niet storten op een bepaade locatie een reëel alternatief is.
Aangezien het niet storten in de Westerschelde als totaa geen reëel alter..
natief is, hoeft dit alternatief niet te worden uitgewerkt. Voorgesteld wordt
in dit MER als referentie de situatie te beschrjven, waarin de voorgenomen
verrimg niet plaatsvindt maa de onderhoudswerkzaaeden worden
voortezet, zoals dat gebruikelijk was. Het onderzoek voor het rapport
"Ontweligen in de Westerschelde, prognose voor de komende 25 jaa"
geeft hiervoor reeds een belangrjke aaet. Een dergelijke benaderig ver-
eenvoudigt de afstemmg met de onderzoekswerkzaaeden die reeds
plaatsvinden in het kader van de verrimg, die ook een vergelijkig ma.-

ken tussen de situatie met en zonder verrimg.
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4. BESTAAE MILIEOESTAN EN MILIEGEVOLGEN

Arel 7.10, lid 1, onder ct van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een besch va de bestaae toestand van het milie, voor zo.
ver de voorgenomen activiteit of de bescheven alternven daaoor gevolgen kunnen hebben,
almede van de te verwacten ontwikkelin va dat miie, inie de acviteit noch de a/teniatie-
ven worden ondernomen. "

Arel 7.10, lid 1, onder e van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een besch van de gevolgen voor het milie, die de voorgenomen
acviteit, onderschidenlijk de alteratve kuen hebben, almede een motivering van de wijze

waaop deze gevolgen zijn bepaa en beschven. "

4. i Algemene richtljnen

Besti",,,de toest,md Eo" auto"ome ontwikeli"g
De bestaade toestand van het mieu in de Westerschelde, inclusief de au-
tonome ontwelig hiervan, moet worden beschreven als referentie voor
de te verwachten mieu-effecten. Daabij wordt onder de autonome ontwik-
kelig verstaa: de toekomstige ontwelig van het mieu, zonder dat de
extra bager- en stortactiviteiten die voortloeien uit de verrimg worden
gerealseerd (zie ook § 3.5). Voor zover er een relatie bestaat met de te be-
schrjven mieugevolgen van het voornemen, moet rekenig worden ge-
houden met de gevolgen van reeds genomen besluiten, zoals reeds vergun-
de zandwiactiviteiten, of andere stortactivIteIten.
Het studiegebied moet op kaa worden aagegeven en omvat de Wester-
schelde en omgeving, voor zover daa effecten van de voorgenomen activIteít
kunnen gaa optreden. Bovendien moet de diecte omgeving van de stortlo-
caties apar in beschouwig worden genomen voor de effecten die op dat
niveau spelen.

Mmeuge...,lge"
Bij de beschrjving van de mieugevolgen dienen de volgende algemene

richtljnen in acht te worden genomen:
. bij de beschrjving van de gevolgen voor het mieu moet de emst wor-

den bepaad in termen van tijdsduur en omkeerbaaheid, alsmede miti-
geerbaaheid en compenseerbaaheid;

e naat negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aadacht wor-

den besteed, zoals mogelijkheden voor natuurontwelig;
e expliciet dient te worden ingegaa op cumulatie van effecten voor

(avi)fauna, zoals habitatverkleing, verstorig, waterverontreinging:
e onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en

in gebruike gegevens moeten worden vermeld, waarbij de bandbreedte

wordt aagegeven of zo nodig een 'slechtste-geval scenaro' wordt ge-
bruik;

. de maner waaop mieugevolgen zijn bepaad dient inzichtelijk en con-
troleerbaa te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of
expliciete verwjzing naa geraadpleegd achtergrondmateriaal.

Andere werkzaaeden dan storten in het kader van de verrimg, zoals
de bagerwerkzaaeden voor de vaageulverrimig en de aaeg van
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geulwandversterkingen, maken geen onderdeel uit van de in dit MER gede-
fieerde voorgenomen activiteit, noch van de hierboven gedefieerde au-
tonome ontwelig. Voor zover de mieugevolgen ervan in verband staa
met de mieugevolgen van de voorgenomen activiteit, moeten deze op een
herkenbare wijze worden meegenomen in de beschrjving van de toekomsti-
ge mieusituatie.

4.2 Bodem en water

Morfologiche effecten/ ilynimek ""tiimiim
Het MER dient een beschrjvi te bevatten van de bestaade morfolo-

gisch/ hydrodynamsche situatie en het ontwelisproces van erosie en
sedientatie waa deze situatie tot stand is gekomen in de afgelopen de-
cenna.
Hierbij dienen de volgende parameters aa de orde te komen: het ruimte-
beslag van de te onderscheiden habitattyen (zie ook § 4.3), de komberging
van het estuarum, de optredende getijdenverschien, de stroomsnelheden

en de processen van verlandig en getijdendoordrgig (zout-zoetgens en

-verhoudig) .
Voor het totale estuarum dienen de gevolgen voor deze parameters te wor-
den bepaad door het (bageren en) storten volgens het voornemen en de
alternatieven tijdens de verrimg en tijdens de onderhoudsperiode daa-
na.
Expliciet dient de invloed door afalving van bedreigde oevers en be-
schermde natuurgebieden te worden vermeld.
Per stortocatie dient de invloed van de wijze van storten (hoeveelheid,

stortoogte, eb- /vloeddeel etc.) te worden bepaad voor de morfologie op de
locatie en de diecte omgeving.

Boilem- en waterkwalteit

Uit de Rapportage Waterkwalteit Westerschelde blijkt dat de Westerschelde
met name in het oostelijke deel, zowel qua water- als qua bodemkalteit,
niet voldoet aa de normen als gevolg van de lozingen in het verleden. Ge-
zien de sterke interactie tussen sedient- en water10'valteit vooral voor

zware met.alen en microverontreingigen wordt de waterkwalteit voor die

stoffen geheel door de bodemkalteit. bepaad. De lozingen op de Wester-
schelde worden teruggedrongen, maa door de lange verblijftijd van het.
sediment zal de waterkwalteit nog lange tijd beïnvloed worden. Het contiu
verplaatsen van het slib draa hiertoe bij.
In het MER moet worden aagegeven wat de invloed is van de beschouwde
alternatieven op de waterkwalt.eit in de Westerschelde en voor zover rele-
vant de Noordzee. Verder dient een vergelijking in kwantitatieve zin te wor-
den gegeven van de vertoebelig door de getijdenwerkig ten opzichte van

de vertoebelig door het bageren en storten, in het bijzonder in de (in 4.3
gedefieerde) 'potentiële verstorigsgebieden'.
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4.3

Met betrekkg tot bodem en grondwater" dient in het MER per stortocatie
te worden aagegeven:
. bodemopbouw en grondwaterstroomrchtig en -snelheid van elke stort-

locatie;
. indicatie van de (waaschijnljk te verwlozen) beïnvloedig van de

kwalteit van het grondwater onder de stortocatie.
De veranderig in sedientsaenstell ten gevolge van het voomemen
moet worden beschreven, alsmede wat de gevolgen daaan zijn voor de
verschiende levensgemeenschappen / habi tatten.

Natuur

A,mt..Ung
In het MER moet op kaa en met kwantitatieve beschrjvingen worden in-
gegaa op de huidige omvang van voor de natuur waadevolle habitattypen
als schorren, slien, platen!5, intertjdegebieden en ondiep water en op de

(waadevolle) fauna en vegetatie die daaan afanelijk is.
Beschreven moet worden welke betekenis (zoog- en rustplaatsen voor zee-
honden, paaplaatsen en kiderkamerfnctie voor vissen, aawezigheid van

bodemdieren en fyoplanon, broed-, rust- en foerageergebieden voor vo-
gels) de gebieden hebben in het totale ecosysteem en wat de nationale en
internationale betekenis en beschermngsstatus ervan is.
Voor de periode tijdens en na de verrimg moet worden aagegeven wel-
ke natuuraatastig eventueel plaats vindt als gevolg van areaavermde-
rig (per habitattye) of kwalteitsverminderig (bodem- en waterverontrei-

nigig, zout-zoetmilieu). Expliciet moet daabij ook aadacht worden be-
steed aa de invloed die optreedt voor 'zicht jagers' als gevolg van vertoebe-
lig van het oppervlakewater en voor vogels als steltlopers door sediien-
tatie van zand op sligebieden.
Ook dienen de positieve effecten aa de orde te komen.

Veirtorlg
Bij de beschrjving van het aspect verstorig wordt voorgesteld gebruik te

maken van de methode en het begrppenkader zoals hieronder aagegeven:
Potentiële verstorlngsgebieden zijn gebieden die (vanwege de aawezige (avi)-
fauna) gevoelig zijn voor verstorig en worden beschermd door regelgeving
op grond van de Europese Vogelrchtljn, Habitatrchtljn, Natuurbescher-

migswet en/ of aawizing tot Stiltegebied.

14 Deze beschouwing is vooral nodig in verband met het Beleidsstandpunt verwij-

dering baggerspecie.
15 Zie inspraakreactie bijlage 1 f nummr 3.
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De versu.rlngajstw is de afstad tot een verstorigsbron (varende schepen,

bageren en storten), die als maatgevend 16 wordt beschouwd voor het op..

treden van verstorig. De verstorisastad kan op kaa worden aagege-
ven door middel van een versu.rlnu.ur. Daabij dient tevens de frequen-
tie van de verstorig in beschouwi te worden genomen, bijvoorbeeld in de

vorm van het aatal malen per dag. Indien sprake is van fluctuerende ge-
luidemissies, kunnen deze worden beschreven aa de hand van equiva-
lente geluidnveaus en pieknveaus.
Verstorlnggeleden zijn de gebieden in een potentieel verstorigsgebied, die

binen een verstorigscontour lien.

Zowel voor de referentie als voor de alternatieven (tijdens de verrimg en
in de onderhoudsperiode daaa) dienen in het MER de liggg en omvang
van de verstorigsgebieden te worden bepaad, waabij voor de bestade
situatie (vanelfsprekend) wordt uitgegaa van de bestaade vormen van
verst.orig en bij de toekomstige situatie voor zover er sprake is van cumu-
latie ook moet worden ingegaa op de verstorig door de bagerwerkzaam-
heden.
Aan de hand van een inschattig van de populatiegrootte van aawezige
zeehonden en belangrjke / zeldzame vogelsoorten per soort en per seizoen
per verstorigsgebied wordt een maat gegeven voor de kans op verstori

van (avi)fauna.

4.4 Archeologie en cultuurhistorie

In het MER dient te worden ingegaa op de in het recente verleden ontsta..
ne erosie situatie bij archeologisch en cultuurhistorisch waadevolle gebie-.
den, zoals de schorren en slien bij Waade met daaop het verdronken
land van Valenisse, het verdronken dorp Riand bij Bath en het verdron-
ken land van Osserusse nabij Krisdorp, alsmede op de invloed van het
voornemen (en de altematieven).
In haa reactie op de starotitie vraa de Rijksdienst voor Oudheidkndi
Bodemonderzoek speciale aandacht voor het in 1682 verdronken dorp Val-.
kenisse. Van dit dorp zijn alerlei funderigen en andere archeologisch

waardevolle elementen nog in goede staat aawezig. Op rijksniveau wordt
gewerkt om dit gebied onder de Monumentenwet te plaatsen, maa het ge-
bied wordt bedreigd door toenemende erosie.
In het MER dient te worden aagegeven welke maatregelen kunnen worden
getroffen om deze vindplaats te behouden, waabij ook moet worden inge..
gaa op de mogelijk schadelijke invloed van de stortplaatsen 6 (Schaa van
Waade) en (in midere mate) 9 (Platen van Ossenisse).

16 Ter bepaling van de verstoringsafstand kan gebruik worden gemaakt van 1i te-

ratuurgegevens (bijvoorbeeld bepaling van de kritische vluchtafstand per
soort volgens Davidson & Rothwell ( 1993). Daarnaast wijst de Commssie op
het gegeven dat bij de behandeling van een vergelijkbare milieuproblematiek
in de Waddenzee (HE Proefbringen Waddenzee), op een verdedigbaar te achten
wijze, de afstand tot een niet-omgevingseigen verstoringsbron waarop deze
nog 60 dB (A) produceert als verstoringsafstand is gehanteerd. Voor vogels
geldt daarbij dat uitsluitend die plaatsen binnen een dergelijke afstand als
verstoringsgevoelig gelden i indien sprake is (kan zijn) van een foerageer- i
broed- of rustplaats.
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4.5 Overige effecten

Tot slot dient in het MER op bass van een prognose van de toename van
vaabewegigen te worden ingegaa op de invloed van de bager- en stort-
activiteiten op de veilgheid voor de scheepvaa.
Ook dient de eventuele invloed op de veileid van de waterkeringen in het

MER aa de orde te komen.
Verder dient te worden beschreven welke negatieve effecten het voornemen
heeft voor de visserij en de recreatieve fuctie(s) van het gebied.
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5. VERGELIJKING VAN ALTEATI

Artikel 7,10, lid 1, onder f van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een verelijki va de inevolge onderdeel d beschreven te venvach-

ten ontwkeling van het miíeu met de beschven gevolgen voor het miie van de voorgenomen

acvíteit, almede met de beschreven gevolgen voor het miie van elk der in beschouwing genomen
alternativen"

De mieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alteinatieven moe-
ten onderlig én met de referentie worden vergeleken. Doel van de vergelij-
kig is inicht te geven in de mate wa, dan wel de essentiële punten
waaop, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en
de alternatieven verschien. Vergelijki moet bij voorkeur op grond van
kwantitatieve inormatie plaatsvden.
Bij de vergelijkig moeten de doelstellgen en de grens- en streefwaaden
van het mieubeleid worden betrokken.
Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaa, wordt aabevolen
een indicatie te geven van de kosten van de verschiende alternatieven,
omdat dit aspect in de besluitvormg ook zal meewegen. Tevens kan reeds
worden aagegeven wat de verwachte kosten zijn van compensatiemaatre-
gelen, aagezien voor compensatie als gevolg van de verrimg een be-
paad bedrag beschibaa is gesteld.

6. LEE IN lNORM TI
Artikel 7.10, Ud I, onder g van de Wm:
Een MEI~ bevat ten minste: "een overzt van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrjvin~
gen ¡d.w.z. van de bestaande milieu toestad en autonome ontwikkeling daarvan, rcsp. van de
milieu-effecten) ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. "

Het MER moet aageven over welke mieuaspecten geen informatie kan
worden opgenomen vanwege gebrek aa gegevens. Deze inventarsatie moet
worden toegespitst op die mieu-aspecten, die (vermoedelijk) in verdere
besluitvormg een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden be-
oordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aa mieu-
inormatie.
Beschreven moet worden:

. welke onzekerheden zijn blijven bestaa en wat hiervan de reden is;
& in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten

in inormatie;
o hoe emstig leemten en onzekerheden zijn voor de te nemen besluiten;
. de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor de beslui-

ten.
Onzekerheden blijven bestaa door de onvermjdelijke onnauwkeurigheid

van de berekenigen en onvoorspelbare klatologische omstandigheden.
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7. EVALUATIROGRA

Arkel 7.39 van de Wm:
"Het bevoegd geza dat een besluit heeft genome bij de voorbereiding waaan een mi1ie~efJect"

rapport is gemat, onderzekt de gevolgen van de betrkken acvieít voor het milie, wanneer zij
wordt onderomen of nadat zij is onderome. "

De bevoegde instanties zullen in de besluiten aaeven op welke wijze en
op welke termjn een evaluatieonderzoek za worden verrcht om de voor-
spelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen verge-
lijken en zo nodig aavullende mitierende maatregelen te treffen. De inti-
atiefnemer dient in het MER reeds aa te geven hoe de koppelig zal zijn
tussen de evaluatie in het kader van de m.e.T. en de evaluatie op grond van
het meetprogra=a MOVE en welke formele of inormele beslismomenten
daabij worden aagehouden. Tevens dient aagegeven te worden of de
vergunngaavragen reeds in een tussentijds evaluatiemoment voor vier
jaa voorzien.

8. VORMEN PRESENATI

Artikel 7 .JO, lid i, onder h van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een samnvattg die aa een algemeen publiek voldoende inzicht
geeft voor de beoordeling van het mi1ie~effectrapporl en van de daarii beschreven gevolgen voor
het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven altematieven. "

Bijzondere aadacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoorde-
lig van de alternatieven. De onderlige vergelijkig dient bij voorkeur te

worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaaten. Voor
een goede presentatie wordt aabevolen:
. het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achter-

grondgegevens (die conclusies, voorspellgen en keuzen onderbouwen)
niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maa in een bijlage op te nemen;

. een verklarende woordenljst, een lijst van gebruike afortgen en een
literatuurlijst bij het MER op te nemen;
bij gebruik van kaaen recent kaaateriaa te gebru.iken, topograf-
sche namen goed leesbaa weer te geven en een duidelijke legenda erbij
te voegen.

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be-
sluitvormers en insprekers en het verdient daaom bijzondere aandacht.

Het moet als zelfstandig document leesbaa zijn en een goede afspiegelig
zijn van de inoud van het MER. De belangrijkste zaken moeten zijn weer-

gegeven, zoals:
de hoofdpunten voor de besluitvormg;
de voorgenomen activiteit en de altematieven;
de belangrjkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voor-
genomen activiteit en de altematieven;
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. de vergelijkig van de alternatieven en de argumenten voor de selectie

van het =a en het voorkeursalternatief;
. belangrjke leemten in kennis.

19





Bijlage 1, ..dvLezen en Insp..ak....ctles

i. Door het Minsterie van Ladbouw, Natuurbeheer en Visserij, Di-
rectie Zuid-West wordt gevraad:
a. hoe de effecten van het storten van het onderhavige slib beoor-

deeld kan worden, zonder die te bezien in samenhang met de
effecten van de andere bageractiviteiten. Zowel inoudelijk al

procedureel zou de saenhan tussn de MER's kunnen wor-
den aagegeven.
re..ctle, In het MER dint duldel.jl gem..akt te ",orden hoe
wordt omgeg..im met eventueel optredende cumui..tle"e mi-
lieu-effecten va het storten va slib uit ..ndere bage..ct-
viteLten.

b. Gelet op de oppervlake van de gezamenljke locaties is het ge_
wenst om de locale effecten nader te bezien op de mogelijkhéd
van optimalsatie.
re..ctLe, Dit zal m het MER ..orden meegenomen.

e. De morfologische saenhang tussen de 13 stortokaties bij aJc
varanten te betrekken. Wellcht kan een varant "morfologisch
sli bageren"ontweld worden als referentie voor de ande.:e
varanten.
re..ctle, Voo. het totale estuarum dienen de gevolgen voor
0.... stroomsnelheden, optredende getijdeverschilen, proces-
sen "im verlimdmg en getijdedoo.drlgig te ..orden bepaald
door het (bageren en I storten volgens het voornemen en de
altern..tieven tijde"s de verrimmg en tijdens de onder-
houdsperiode d....rn... Bagervar..nten zullen In het MER
niet: word.en meegenomen.

2. Door Zevibel (verenigig tot bevorderig der Zeeuwse visserijbelan-
gen) te Hulst wordt opgemerkt dat:
a. het vanuit het oogpunt van de kottervisserij locatie 17 (W2) een

weing gelukkge locatie is, waaoor zijzelf geen altematief
kunnen aaeiken. Aangegeven wordt dat de maanden decem-
ber, januar en februar de geschiste maanden zijn om te
storten. Dit geldt overigens voor ale locaties.
reactie, In het MER zal beschreven ",orden ",elke negatieve
effecten het storten heeft "oor de visserij, ..aarbij het tijds-
aspect een rol speelt.

b. locatie nr. 21 (Schone Waadi) een belangrjk tonggebied is.
Gevraagd wordt om niet te storten gedurende de maaden
maa, apri en mei.
reactie, Zie 2a.

e. locatie nr. 14 (Everigen) een belangrjk tonggebied is. Waneer
bij het storten rekenig wordt gehouden met het getij, kan
schadebeperkend worden gewerkt.
""actie, Zie 2...

d. locatie nr. 6 (Schaar van Waade) is van belang voor de gara-

lenvangst. Gevraad wordt om uitsluitsel over de opmerking dat
dit gebied bijna vol gestort is.
..actle, Dit zal In het MER ..orden meegenomen. Op het
schaalniveau van de Westerschelde als totaal zijn alternatie-
ven denkba..r met betrekking tot de alemene stortst..tegle,



die ve"olgens v.. invloed k.. zijn ol' inriclitingsaltematie-
."en ."oor de storto""Ues en volgorde v.. ingebruikneming.

e. voor de kokkelsector het storten op de locaties 14 en 20 van in-

vloed zou kuen zijn op de kokkelbanen die liggen op de
Middelplaat en de plaat die li tussn de Zuid Everigen en de
Straat van Wilem. Bij vloed zou relatief fijn materiaa kunnen
bezinen op deze beide platen. Aagedrongen wordt op een
tijdsbeperki ten aaien van het storten, in die zin dat aleen
gedurende de eb wordt gestort.
reactie, Zie 2...

f. elk bagervaaig en persstation wordt uitgerust met een goed
werkende black-box, die het tijdstip en de locatie van het stor-
ten vastlegt. Een goede controle wordt van belang geacht.
reactie, in het MER .. het te gebruiken materieei beschre-
ven worden. Eïsen .... bagervarulgen e.d. zullen in de ..f
te geven ..ergnning worden ..astgeiegd.

3. Door de Stichting Het Zeeuwse Landschap te Heinenszand wordt
veiwezen naa de bezwaaschren die zijn ingediend naa aaei-
dig van de WVO-vergunng (a t/m kj en een vergunng krachtens
de ontgondigenwet, Rivierenwet en Bagerreglement (i en m). De
hieri vermelde punten zijn nog steeds actueel en van toepassing op
de onderhavige starotitie. Samengevat komen de punten neer op
het volgende:

a. door de specie stort meer in het westelijk deel van de Wester-

schelde te concentreren worden negatieve gevolgen C.q. aantas-
tig van natuurwaaden van de Hooge Platen gevreesd.
reactie, in het MER zal worden ....ngegeven dat de stortioca-
ties ..oor de looptijd .... de Bage"ergnning (4 jaarl for-
meel ."astllgen. Er wordt aleen gev..agd om een (mlleul
toelichting en motiverig bij die keuze. E"an uitgaand dat
de Wm- en WVO-..ergnnlngen ..oor tien jaar worden aange-
....agd, zal in het MER voor de resterende zes jaar een bre-
dere afweging komen ..an de mileuvoor- en nadelen van de
io""Ues. Welke iocaUes zouden vanuit mileuoverwegingen
kunnen afvalen na de verrimingsperiod.e, of minder worden
benut en zijn er nieu",e stortioca.tles mogelijk, waar het stor-
ten wordt ingezet al maatregel voor compensatie.

b . als gevolg van toename van speciestort in de stortplaatsen 15 en

23 zal vertroebelig van het water en wijzigig van geul- bodems
en stromlgspatronen optreden waadoor de leefomstandighe-
den en migratie van zand spierig en garalen langs de Hooge
Platen negatief beïnvloed worden.
reactie, Zie 3a.

c. het onder b gestelde geldt eveneens voor de stortplaatsen 16,

17, 22 en 24 voor wat de vertoebelig van visgebieden van
sterns betreft.
reactie, Zie 3a.

d. als negatief effect van het storten wordt zand afgezet op slikge-

bieden waadoor steltlopersdichtheden sterk afemen.
reactie, I)e veradering in sedimentsamenstellng ten gevol-
ge van het voornemen moet. word.en beschreven, almede
wat de gevolge", daar.. zijn ..oor de verschilende levens-
gemeenscii..ppen/lialiltattYlen. Voorts dient het MER een
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beschrijv te bevatten van de bestaande m..iiolo-
gicl/ hydrodyniwiscle situ..tie en het "ntwIkeligsp"",,,,
v..n erosie e.. sedimentatie ....ar deze situ..tie tot st....d is
gekomen In de afelpe.. dece....i...

e. verzocht wordt afte zien van de stortplaatsen 15,16,17,22,23
en 24 vanwege aatati van natuuraaden.
....ctie: Zie 3...

f. speciestort in genoemde stortplaatsen komt niet overee.n "met

het uitgangspunt van het Beleidsplan Westerschelde, wat o.a.

inoudt dat vooral voor het westelijk deel een natuurlijke ont-
wielig wordt nagestreefd.
....ctie: Zie 3...

g . het onder a ti m d vermelde geldt in versterkte mate bij de ver-

dieping van de Westerschelde.
....ctle: Zie 3...

h. geulverdieping zal tot extra afslag leiden van het Verdnmken
Land van Saeftge en zou ook gevolgen hebben voor het begre-
zingsbeheer van dit gebied.
re..ctie: Zie 3a.

i. er wordt niet ingestemd met een diecte, verharde schorrand-

verdedigig als uitvloeisel van de vaageulverdiepingswerken.
reactie: Dit punt is In het kader van deze MER niet relevant.

j. bij extra geulverdieping dient het verlies aa natuurwaaden ge-
compenseerd te worden.
reactie: In het MER dient een zo goed mogelijke Inhoudelij-

ke afstemming pla..ts te vinden tussen dit MER en het 1,,_
pende ond.erzoek na.ar C!mpensatie~ te meer daa.r de stortac-
tiviteiten mogelijk kunnen worden ingezet ten behoeve va..
n..tuurontwlkkell.

k. oplossingen dienen te worden gezocht in het creëren van schor-

ontweligsge bieden in de vorm van ontpolderig.
re..ctie: Zie 3j.

l. de stortactiviteiten in lokatie 15 dienen niet hoger te worden

dan tot nu toe het geval is.
re..ctie: Zie 3...

m. per stortlokatie dienen "vaageulbeheersmaatregelen" uitge-
werkt te worden, zoals gespreid bagerren/ storten in de tijd in
verband met verspreidig van vis en de daaan afankelijke
vogels.
re..ctie: Zie 2... Bageren is hier niet van toepassing.

n . op paga 28 is onder "platen"verzuimd te vermelden dat deze
gebieden, in het bijzonder de Hoge Platen, tevens een belangrj-
ke functie hebben als broedgebied voor bijzondere kustvogels,

zoals de Grote Stern, Dwergstern, Visdief, Kokmeeuwen Kluut.
re..ctle: In het MER ZIU één en ..nder verder worden uitge-
werkt.

a. op paga 28 wordt onder "slien"vermeld dat die gelegen zijn
aa de randen van het estuarum. Echter, een belangrjk slige-
bied, ged. Hooge Platen, is gelegen midden in het estuarum.
Verder staat vermeld dat slibrijke bodems gerelateerd zijn aa
de aawezige dynamek. Echter, slibdeeItjes bezinen aleen in
de meest rustige delen van een estuarum. Er is op die lokaties
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dus juist sprake van een relatief rustig mieu en niet een dy-
namsch mieu.
re..ctle, De"" opmerkin Is juist en zal ..orden ve..erkt In
het MER.

p. op paga 29 wordt vermeld dat stroomopwaas de invloed van
de getijdebewegi afeemt. Echter, de getijdebewegig neemt
van Vlssinen naa Antwrpen juist sterk toe. Verder wordt ge-
sproken over een "afemende zoutgadiënt; wat afeemt is het
zoutgehalte van het water, en dat vormt een zoutgadiënt.
re..ctle, De"" opmerkin Is juist .m za .."mien ve..erkt In
het MER.

q. op paga 30 wordt onder 'vissrij"aagegeven dat die op de
Westerschelde van beperkte betekenis is. Echter, er vindt hier
een intensieve vorm van mechansche kokkelvisserij plaats, die
gepaad gaat met een omvangrjke aat.astig van natuurwaal-
den.
re..ctle, In het MER zal één en ander verder worden uitge.
..erkt. Zie verder punt 2...

l'. op paga 34 wordt onder "vis"en "vogels"vermeld dat de gevol-

gen van specie stortgen niet of nauwelijks aawezig zullen zijn.
Onder verwjzing naa eerdere bezv;raaschren wordt dit be-
twjfeld. Over beïnvloedig van migrerende vis en garalen door
speciestortngen is in het. algemeen weing bekend en vraa
nader onderzoek. Wat. betreft de vogels wordt voorbij gegaa aa
de belangrijke broedpopulaties van sterns; dit. zijn zicht.jagers,
die nu reeds door de lokale zandwinningen in het mondingsge-
bied fourageerpro blemen ondervinden.
re..ctie, In het MER zal één en ..nder verder worden uitge-
..erkt. In het MER dient te worden ineg....n op de hoofdlij-
"en uit het meet- en evalu..tleprogrm.. MOVE v..n Rijks-
w..terst....t, omd..t in de effectvoo""pellingen nog rei..tlef veel
onzekerheden zullen optreden.

4. Door de Rijksdienst voor het Oudheidkndig Bodemonderzoek te
Amersfoort wordt gevraad om:
a. het aspect archeologie bij de effect.beschrjving te betrekken.

Verzocht wordt om rekenig te houden met de lokatie
"verdronken dorp van Valenisse", die op de slien van Waade
is gelegen en maat.regelen te treffen om deze plaats te behou..

den. Dit vanwege het feit dat deze resten archeologische, histo-
rische en landschappelijke waade hebben. Op rijksniveau
wordt gewerkt om dit gebied onder de Monumentenwet te plaat-
sen.
re..ctie, In het MER dient te worden ..angegeven weIke maat-
regelen kunnen ..orden getroffen om deze vindpl..ats te be-
houden.

b. lokatie 6 en mogelijk ook 9 te verplaatsen, om zo het gebied

rond het verdronken dorp Valenisse zoveel mogelijk met rust te
laten.
re..ctie, In het MER dient te ..orden Ingeg....n op de mogelij-
ke sch..delijke invloed van de stortplaatsen 6 en 9. De loca-
ties al zodanig staa", niet ter discussie,
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5. Door de Zeeuwse Mileu Federatie te Goes wordt opgemerkt dat:
a. het MER niet beperkt behoort te worden tot de stortokaties,

maa dat ook de methode van verdiepen behandeld dient te
worden.
..actle, Het Verdra tot de ..errlmln is ee" ..eds genomen
beluit en sl:",1: in de"" m.e.... ..Iel: mee.. te.. discussie. V...
gen o..er de uitvoeri .. de ..errlmln ..orden slechts ge-
steld "'..neer dat ....dzeljk is om de gevolge", van hel:
storte", voldoende duldel.jk in beld te krijgen. De methode
..an verdiepen ..ordt derhalve ni..t behandeld.

b. het MER inicht behoort te geven in de saenstellg van de
klasse 2 specie en de lokatie waa deze specie zich bevindt.
Voorts dient de mogelijkheid van rein en scheiding van de-
ze specie onderzocht te worden.
..actl.., In het MER dl..nl: aanegeve" te ..orde" wat de Sa-
menstelling (korrlgottel en verontreinlglngsgmad (kl""se-
indel.g en contamin..nl:en ....arp de"" is geb..seerd) v..n te
storten m..terl..al. Gemotiveerd dle"t te worden ....arm het
niet reëel is alvorens te storte" reinigng of f..ctieschelding
uit te voeren.

c . de gevolgen voor de sedientatieprocessen van het storten be-
schreven dienen te worden. Er bestaat mogelijk een relatie tus-
sen het veranderen van slige oevergebieden in zandige en de

onderhoudsbagerwerken.
re..ctle, Zie 3d.

6. Door ing. P. van der Maas en ir. P.H. van der Weele te 's-Heer
Arendskerke wordt opgemerkt dat:
a. het niet onwaaschijnljk is dat uit verschilende gebieden klas-

se 3 en 4 specie zal worden opgebagerd. Een concrete aadui-
dig van een stortokatie voor deze specie is noodzakelijk.

re..ctle, In het MER moet ee" duldel.jke ..fbake"lng worden
....gegeven, ....arlj aleen de specie ø1omstlg v..n de ver-
dieping en onderhoud dam.. ..o..dt meege"omen. Dit betreft
aleen specie Idasse 1 en 2, hogere klasse" ",orden "Iet ge-
stort.

b. onderzocht moet worden of het storten van de specie niet inge-
zet kan worden als natuurbouw. Gedacht kan worden aan het
ophogen van platen, waadoor schorvormng kan toenemen.
re..ctie, Zie 3j.

c. niet duidelijk is of het advies van de commssie Westerschelde
openbaa zal zijn en of het herneuwde herstelplan nogmaas
aa inspraa onderworpen zal zijn.
....ctie, Dit punt is in het k..der v.. deze MER ",Iet relev.."t.

7. Door de stad Brugge wordt verzocht:
a. na te gaan hoe de invloed is van het storten in de locaties Eve-

rigen en Ellewoutsdijk en Kust Zeeuwsch V1aaderen en Wie-
ligen op de waterkwalteit van het kanaa Gent-Terneuzen en
ook op de bodem en het kustwater van de Noordzee (langs de

Belgische h."Ust).
....ctle, De w..terstromlng in het K..n..al Gent- Te..euzen is
"oord......rts gericht, dus richting Westerschelde. Bove"dlen
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vormen de sluizen een bame.. voor het Weste..chelde.
"'ater. Om deze redenen valt niet te ve....chten dat het
storten van de verolepinspecle op de genoemde locaties in
de Weste..clielde een negatieve invloed ",al nebben op de wa-
ter. en ..atemodemkaJteit, temeer d..t de hulcige kwali-
teit van het Kaaa Gent-Terneuzen beduM en" slechter Is
dan die van de W""te..chelde. io.eriens wordt de ",ater-
kwaJtelt bij S.. va Gent ..gelmatig bepaald¡.
Wel ",al in het MER moeten woroen aomegeven ",at de In-
vloed Is van de bechou..de alternatleven op de ",aterkwall-
telt in de Weste..cheld.. .m voor _ver ..Ievant de Noordzee.

b . na te gaa in hoeverre de bagerwerken niet moeten saengaa
met het behandelen van bagerspecie in geval van ernstige ver-
ontreingig. Dit ten behoeve van het beperken van eventuele
verspreidig van polluenten en/ of eventueel preferentieel ge-
stort wordt in bepaade afgeschermde gebieden waa opvolgig
kan.
..actle: Zie Sb en 6a.

8. Door de gemeente Hontenisse wordt opgemerkt dat:
a. aandacht dient te worden besteed aa het herstel van natuur-

waaden.
..actie: Zie 3j.

b. men benieuwd is of de bagerwerkzaameden leiden tot een
(versnelde) aaslibbing van de gemeentelijke haven te Walsoor-
den.
..actie: De "e..achting Is dat de aanslibbing de eerste jaren

iets zal toenemen en daara., al de geulen zich verrimd
hebben, de aanslibbing "'at minder kan zijn. Rijks",aterstaat
",al in verband met een mogelijke toename van het slibbe-
zwaar in de haven ged.urende d.e eerste jaren van de verdie-
ping 1 x de haven uitbageren binnen een periode van de
komende S jaar.

9. Door het Minsterie van de Vlaase gemeenschap, deparement
Leefmeu en Infastrctuur, admstratie Mileu-, Natuur-, Land-
en Waterbeheer, afdelig Algemeen Mileu en Natuurbeleid te Brus-
sel wordt opgemerkt dat:
a. de starotitie weing of niets vermeldt over het aageven van

eventuele grensoverschrjdende effecten. Gevraad wordt de ef-
fecten op Vlaas grondgebied afonderlijk te vermelden voor
zowel de Vlaase kustzone als de Schelde stroomopwaats de
Belgisch-Nederlandse grens en dit niet te beperken tot de in-

vloeden van de stortones die binnen de 5 km-zone zijn gelegen,
maa de gecumuleerde effecten van ale stortones na te gaa.
reactie: In het MER ",al één en ander ..erder ",orden uitge-
",erkt.

b. indien relevant, het wellcht wenselijk is te onderzoeken of aa-

gepaste maneren van lossen van de bagerspecie mogelijk zijn.
reactie:In het MER dient de ",ijze van storten en het te ge-
b..iken materieel beschreven te ",orden.

c. niet duidelijk is welke ontweligen worden bedoeld op blad-
zijde 25 (nul-altematief). Gevraad wordt met welke diepgang
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deze toekomstige ontweligen worden beschreven en of een
bijkomende inschattig van de effecten die deze zullen veroor-
zaken zal gebeuren.
....ctie: In het MER za het nWatem...tief ""orden besproken
"oor ..ie..""e (nog niet eerder gebruike) storto""ties, die
"oor de "eriiml. zWe.. ..orden gebruik. Verder zijn ....-
¡altern..tie"e.. "oor de indlvid..ale ..torto""ties ..Ie."ant ."oor
de ..it....tie n.. de ..riiml., ..ann..r het storte.. in bep..al-
de ¡a ""ties kan ..orden beindigd. I.. het MER dient al refe-
..ntie de ..it....tie bech..,,en te ..orden, w..ar de ."oorge-
"'0"''''' "eriiml. niet platsvidt ..aar de oml.erho..ds-
..erkz....heden ..orden "oortezet, ""al dat gebruikelijk
..as.
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BIJLGE 2;

Kennsgevig van de starnotltle
l. Staatscourant nr. 15 d.d. 22 Janua 1996

I
Directie
Ruimte, Milieu en Water

Bekendmaking

""~~;\ìi&\1\'1"\
~)iJ)JI¡1

Provincie Zeeland

Bekendmaking startnotitie mi!ieu~effectrapportage
baggerspeciestort Westerschelde

Door Riiksw2teistaat directie Zeelènd is een slarlnoli!ie ingediend om te kcr
men tol een M,iJcu'tffectrapport IMCRllen behoeve van de v€ilenrr.g van ',er.
gunningen ingevoìge de Wet miiieubeheer en de Wel verontreiniging oo¡ier\~iú:
tewateren voor hel storten van baggi:sP€cie op een 1 3.tal locêi.ies in de
Westerschelde
Of: stoltiocalf€S Zqn verspreid geiegen in het Nederlandse dcel v¿,n de
Westersdielde en ziin reeds vastgelegd in de verleende 8Jggervergunnlng.
Drf€ slortlocaties zIJn gelegen binr;en 5 km. lian de grens met België. DerhalvE
is de stertnotitie aangeboden aan het ministerie van de Vlaamse Gemeensdiao
AMiNAl, cel MER Ie Belgie,
Oe stortlocêiies zuiien '""orden gebruikt voor t1C, bergen van baggerspecie.3f
komstig uit de West.erscnelde, te welen de vaargeul en ddarmee geliikwa(lr.
dige specie. Voor meer informatie over de voorgenomen activiteit wordt verwc~
zen n2ar de stannoliti€

Ingevoíge de Wel milieubeheer (Wm) wordt elke stonlocalie beschouwd als een

ao,,(\e lI((chling. Het bevoegd gezag voor de i 3 inrichtingen in hEt kader van
de Vim is h:òt college vaii Gedeputeerde Stalen van Zeeland. Daarnaasl is de
Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag in het kader van de ViVO
Op grond van de Wm dient ter voorbereiding van de besluit\ioiming een proce.
dure voor een m¡lI¿;u-t.Hectrapportage te worden gevolgd. Gedeputeerde
S~ale(l van Zeeland coorcinE:en de voorbereiding en behandeling van het MER
en de vergunningaanvragen.

Voordat het ¡"J,ER door de vergunningaanvrager wordt opgesteld, dienen eerst
door het bevoegd gezag richtlijnen te worden vastgesteld die aanp€ven \\.e!;'e
rniiieu.aspecten in h",i MER onderzocht moelen worden. Conform de Wm wordt
heden aan eenieder de mogeíiikheid lot inspraak geboden. Deze insDraak. OP

de slarlno(iiie is b'èdoe!d om adviezen en reaciies te ontvangen die van b'::13r,g
kunnen ziin bij hel formuleren van de richtlijnen.

Oe startflotiiie ligt daartoe van 24 januari lot en met 6 maart 1997 ler Ifz3ge
bij de Directie ruimte, miiieu en water, Het GrO€ne WouJ 1 te Middelburg, op
werkdagen van 9.12 en J 4.16 uur, bij Rijkswatersta3t, directie Zeeland (kamer
¡ 24), Koestraat 30 te Middelburg, op werkdagen vôn g.12 en van i 3.) 6 uur
en lf de gemeenleliuiien van Ve€re., Vlissingen, Borsele, Kapelle, Reimerswaal,

Oostburg. A3rdenburg.Sluis, Terneuzen, Hulst en Hontenisse tíid;;s de K3nloor.

uren.
Tevens v-,'ordt door Gedeputeerde Stèlen van Zeeland tv.'ee voorllChLJngsavon-
den georganiseerd, Ie weien op dinsdag 25 februari 1997. om 20.00 uur in
het voor:iditingscentrrn Ponaal van Vlaanderen (geoolM Hl lokatie Weslsluis
(zecvaartsluizencomplex te Terneuzen) en op wcxnsdag 26 februari 1997. om
20.00 uur in de kantine van het gebouw van Riikswaterstaat. KOötJaal 30 te
r"llldd~lb'Jrg

Kt3Clies met betrekk,ng tot de star1notltie kunnen lot en met 6 maart j 997
door ecnieder scliri:telÎIK worden ingediend bij Gedeputeerde Slèien viJn
Zeelanc. postbus 165.4330 AD Midde!burg. Hierbq kiJn worden vuzocht per
soonliike gegevens niet bekend te maken.
Nadere iIiormatie en het aanvregen V3ri een exeriiplaar van de st;;rtnotitic k)n
\.'13 tel.nr 011 S.f3 ¡ 77 3 ai 0118-586338.
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BIJLAGE 3

commissie voor de nillleu-effect!appol'laÇJe

Aan het Collc,u,c van CedCpUlC(~i'de Sldl('J'j
van de provincie 7..cland
Postbus 165

4330 AD MIDDI.:LIJUFC

uw kenmerk

nr 3189
uw brie! GriS kenmerk

UJb:.)-:J7/\'L/ri ii/tb': Ci-ld,d. lSjanu;iri 19~j7

onderv.¡erp
l\chies voor riclllliJlien VOor hel ME¡l. J:3at':-

gerspeciesion Wesicrscìicìck

doorkiesnr
((nO,! 23.1 7t) 25

U,recht
2.) iJa;in I ~Vj7

Met bovengenoenide brief stelde u de Commissie voor de milieu-effcctrapportage (m.c.r.) In (k
gelegenheid een advies vaar richtlijnen uit te brengen voor een niilieu'-effectrapport (MEP.) ten.
behoeve van de besluitvorn1ing over de voorgen0I11Cn stori van baggerspecie in de \Vestt.'fsCÌ'H'1.
de.
Overeenkomstig artikel 7.14 vcin de \Vct milieubeheer (\Vni) bied iJ.: lJ hierbi. het a.dvics V::¡J elf
Commissie aan.

De Cornmissie hoopt met haar advies een constructieve bijdra.Qc te leveren aan dt', lotsiandJ..iJ'
rning van de richtlijnen voor het !\1ER. Zij zal gaarne \'crnCn1cn hoc u gebruik 1l1cld.J.! -i;!)l b.d,.F
aan 1)cvcJj ngel1.

kt
ir. M.M.U. van Dis.
\'oOrzittCT van de \vclkgrocp m.e.1'.
I3ag.gcrspcci('s! on \\'csl crscheld('

Secret(:r¡22: ¡~nhur \/Sl, Sc!v;ndels¡raat 80C.'

U¡'0ch, tei iü3C 23,:; h CC
Ceq(o:' r:,",'-'" "~:, -ë¡JTf'.cc

t.:.'!eL:;) iC3(,), 2~:,:;. ~? 9:',




