
Uitbreiding Jachthavens  
Herkingen, gemeente Dirksland 
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

16 januari 2008  /  rapportnummer 1733-64 



  
 



 

 -3- 

1. OORDEEL OVER HET MER 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dirksland willen het mogelijk 
maken om de twee jachthavens in Herkingen uit te breiden. De jachthaven 
van de Watersportvereniging Herkingen wordt de mogelijkheid geboden om uit 
te breiden met 90 ligplaatsen en de jachthaven Marina wordt de mogelijkheid 
geboden om uit te breiden met 180 ligplaatsen. Voor de besluitvorming over 
het bestemmingsplan is een MER opgesteld.1 De gemeenteraad van Dirksland 
is bevoegd gezag voor de bestemmingsplanwijziging. 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. Het MER is prettig leesbaar en overzichtelijk. De ecologische effecten 
– ook in cumulatie met andere activiteiten en handelingen – zijn goed in beeld 
gebracht. De Commissie acht de conclusie plausibel dat significante gevolgen 
op het Natura 2000-gebied De Grevelingen niet te verwachten zijn. 
 
De Commissie heeft een aantal aanbevelingen voor de verdere besluitvorming. 
Het oordeel en de aanbevelingen worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. 
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL MET AANBEVELINGEN 

2.1 Natuur 

Natuurbescherming 
De ecologische effecten zijn goed in beeld gebracht. Het MER geeft in het al-
gemeen en per beschermingsregime (Natuurbeschermingswet, Flora- en fau-
nawet, Ecologische hoofdstructuur) aan hoe de uitbreiding van de jachtha-
vens hierin past. Bij de beoordeling van gevolgen op de instandhoudingsdoel-
stellingen van het Natura 2000-gebied De Grevelingen worden ook andere 
activiteiten en handelingen betrokken. De Commissie onderschrijft de conclu-
sie dat significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied De Grevelingen niet 
te verwachten zijn. 
 
Monitoring Geoorde Fuut 
In De Grevelingen is de populatie Geoorde Futen in de afgelopen jaren in de 
(na)zomer sterk toegenomen. Deze vogels brengen hier de ruiperiode door en 
zijn afkomstig van broedgebieden rond de Oostzee en mogelijk Zuidoost-
Europa. De ruipopulatie in De Grevelingen groeit in verhouding sneller dan de 
Europese populatie. Daardoor neemt de al grote internationale betekenis van 
De Grevelingen voor de Geoorde Fuut nog verder toe. 
 
■ Gelet op de internationale betekenis van De Grevelingen en de gevoeligheid voor 
recreatie (overdag trekken Geoorde Futen zich daarom terug in ondiepe wateren en 
rustgebieden) adviseert de Commissie om de populatie Geoorde Fuut in De Grevelin-
gen zorgvuldig te monitoren. 

                                                

1  Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur 
De gevolgen op de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) zijn even-
eens goed in beeld gebracht. Volgens het MER wordt het leefgebied van  enke-
le Rode-lijst-soorten (tevens doelsoorten) aan de oeverstrook aan de oostzijde 
van de jachthaven aangetast. Op grond van het provinciaal compensatiebeleid 
is deze aantasting compensatieplichtig. De voorgestelde EHS-compensatie 
wordt mede ingericht voor recreatie. Nader overleg met het ministerie van LNV 
en de provincie moet uitwijzen of de voorgestelde compensatie acceptabel is, 
mede gelet op het recreatief medegebruik en de mogelijke negatieve gevolgen 
daarvan voor met name kustbroedvogels.  
 
■ Op de compensatie zijn ook de recent uitgebrachte “Spelregels EHS” van toepas-
sing.2 In het MER wordt de compensatie niet beschouwd in het kader van deze nieu-
we beleidsregels. De Commissie adviseert om de compensatieopgave af te stemmen 
op de spelregels EHS. 
 
■ De Commissie adviseert om in het bestemmingsplan voor de EHS-compensatie 
garanties op te nemen die zorgen dat de recreatie de natuur niet negatief beïnvloed. 
 

2.2 Ontgravingen 

Het te ontgraven bodempakket bestaat uit zand, veen en klei. In het MER 
worden enkele methoden van ontgraving voorgesteld (hydraulisch en mecha-
nisch). Ook wordt aangegeven dat zoveel mogelijk grond hergebruikt zal wor-
den. De Commissie merkt op dat de wijze van ontgraven in deze situatie in 
directe relatie staat tot de hergebruikmogelijkheden. Hydraulische ontgraving 
is in dit verband minder geschikt. 
 
■ De Commissie adviseert om de keuze van de ontgravingsmethode af te stemmen 
op het gescheiden kunnen ontgraven van verschillende bodemlagen ten behoeve van 
hergebruik.

                                                

2  Spelregels EHS. Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzing EHS. 
Ministerie van LNV en VROM en de provincies.  
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van Dirksland 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van Dirksland 
 
Besluit: wijzigen bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D10.3 
 
Activiteit: uitbreiden van twee jachthavens met 270 ligplaatsen 
 
Betrokken documenten: 

 Milieueffectrapport, RBOI, 20 september 2007  
 Samenvatting, RBOI, 20 september 2007 

 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen, die 
zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Zie bijlag 2. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: Ons Eiland d.d. 2 maart 2006 en in Eilan-
der Nieuws d.d. 3 maart 2006  
aanvraag richtlijnenadvies: 15 maart 2006  
ter inzage legging startnotitie: 6 maart tot en met 17 april 2006  
richtlijnenadvies uitgebracht: 11 mei 2006  
 
kennisgeving MER in: Staatscourant nr. 217 d.d. 8 november 2007 
aanvraag toetsingsadvies: 8 november 2007 
ter inzage legging MER: 12 november tot en met 24 december 2007 
toetsingsadvies uitgebracht:  16 januari 2008 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
drs. B.F.M. Beerlage ( werkgroepsecretaris) 
ir. J.H.J. van der Gun  
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
ing. R.L. Vogel   
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BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen 

1. Vereniging voor Natuur- en landschapsbescherming Goeree Overflakkee 
2. waterschap Hollandse Delta, Dordrecht 
3. VROM Inspectie, Regio Zuid-West, Rotterdam 
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