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Samenvatting 

1. Waarom deze milieueffectrapportage? 
De Twentekanalen verbinden de bedrijven en havens in Lochem en Twente met het vaarwe
gennetwerk van Nederland. Sluis Eefde vormt de verbinding tussen de IJssel en de Twenteka
nalen. Bij Sluis Eefde moet de scheepvaart regelmatig lange tijd (tot meerdere uren) wachten 
om door de sluis te komen. De wachttijd voldoet niet aan de door het Rijk geformuleerde eisen. 
De watergebonden bedrijv igheid aan de Twentekanalen (inclusief de zijtak naar Almelo) onder
v indt hinder van de lange wachttijden bij Sluis Eefde. Naast het toenemen van de transportkos
ten door de langere reisduur, leiden de wachttijden ook tot een lagere betrouwbaarheid van het 
v erv oer over water. Met name v oor de groeiende sector containerv erv oer is betrouwbaarheid 
van groot belang. De aanwezigheid van slechts een sluis, maakt de sluis bovendien kwetsbaar 
voor stremmingen, zoals het incident in januari 2012 heeft aangetoond. 

Hengelo 

De kanaaltakken van het 
Twentekanaal die nu 
aangepakt moe ten worden. 

--- - -- - _. - -- - - - - - - -- Twentekanaal 

FiguurS. 1 

. 
... --:-..... _-_ ..... - .. _-_ ... _-----

• 

Sluis fefde Iigt in het Twentekanaal vlakbij de Ussel. 

AlIeen via sluis fefde kunnen schepen de Twenteka
nalen bereiken. 

De sluis is daarom een belangrijke schakel in deze 
vaarweg. 

Locatieschets Sluis Eefde en de Twentekanalen 

Zijtak Delden Almelo 

Twentekanaal 
kanaaltak Delden Hengelo 

Twentekanaol 
kanaaltak Hengelo fnschede 

Om de huidige knelpunten op te lossen, en een v lotte en veilige doorv aart te realiseren. dient 
de capaciteit van Sluis Eef de te worden uitgebreid. Om deze capaciteitsuitbreiding mogelijk te 
maken moet het bestemmingsplan worden herzien. De capaciteitsuitbreiding kan gevolgen 
hebben voornatuur, milieu en landschap. Daarnaast zijn er verschillende alternatieven mogelijk 
v oor de manier waarop de capaciteitsuitbreiding plaatsv indt. Dit zijn redenen om zorgv uldig te 
werk te gaan. V~~r een zorgv uldige afweging van de eft ecten en de alternatiev en wordt de pro
cedure voorde milieueffectrapportage (m .e.r. 1) doorlopen. Deze procedure is wettelijk veran-

1 In het algemeen wordt met 'MER' (hoofdletters) het milieueffectrapport zelf aangeduid. en -.erwijst 'm.e.r.' (kleine let

ters) naar de milieueffectrapportage, de procedure die doorlopen wordt om tot een milieueffectrapport te komen 
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Sarrenvalting 

kerd in de Wet milieubeheer. De geest van de m.e.r. is het vergelijken van de alternatieven om 
zo een goed beeld van de eff ecten te gev en. Op basis van het m ilieueff ectrapport (MER) kan 
het bev oegd gezag (in dit gev al de gemeente Lochem) een afgewogen besluit nemen. 

Omdat het MER een omv angrijk rapport is, geeft deze samenv atting bestuurders en burgers 
inf ormatie over de belangrijkste resultaten. 

2. Waarom de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding? 

Doe/stelling capaciteitsuitbreiding 
Het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde heeft tot doel om de wachttijd bij de sluis te ver
kleinen, waardoor de doorstroming van de scheepv aart wordt geoptimaliseerd. De aanleg van 
de tweede sluiskolk bedient daarmee de scheepvaart: de bereikbaarheid over water wordt v e r
groot in de verwachting de economische positie van de regio te v ersterken. 

Sluis Eefde is in de Structuurvisie Infrastructuuren Ruimte (SVIR) en onderl iggende Nota Mobi
liteit opgenomen als knelpunt , omdat de gemiddelde wachttijd de norm van 30 minuten al sinds 
2001 sterk overschrijdt. Ais de capaciteit niet wordt vergroot zal de wachttijd in de toekomst bo
vendien sterk toenemen door een groeiende scheepvaartintensiteit . Daarnaast zijn er aanv u 1-
lende redenen v oor de capaciteitsuitbreiding. 

De grote hoeveelheid wachtende schepen bij Sluis Eefde kan leiden tot onveilige situaties in de 
voorhavens van de sluis. Door de grote hoeveelheid wachtende schepen, waaronder schepen 
met een gevaarlijke lading en de recreatievaart. is er een grotere kans op aanvaringen. Bij aa n
v aring met een schip met een gev aarlijke lading zijn niet aileen de schippers en sluispersoneel 
maar ook de omwonenden in gev aar en ontstaan er milieurisico's . Een capaciteitsuitbreiding zal 
de doorstroming verbeteren en het aantal wachtende schepen sterk reduceren. De aanleg van 
een tweede sluis biedt bovendien de mogelijkheid om beroepsvaart en recreatievaart te schei
den. Daarmee draagt het project bij aan zowel de nautische veiligheid als de externe veiligheid . 

Een ander aandachtspunt is dat de situatie met een sluiskolk kwetsbaar is. zoals bleek toen op 
3 januari 2012 een van de hefdeuren naar beneden v iel en Sluis Eefde gedurende ruim een 
maand volledig gestremd was. Wanneer de sluiskolk vanwege geplande of onvoorziene om
standigheden buiten gebruik is , is er geen verbinding meer mogelijk tussen de IJssel en de 
Twentekanalen. Een aanhoudende stremming leidt tot grote schade v oor de transportonderne
m ingen en de bedrijven langs het kanaal. 

3. Welke oplossingen zijn er? 
De capaciteitsuitbreiding kan op v erschillende manieren worden bereikt

2
. Door de ontwikkeling 

v anuit meerdere perspectiev en te bekijken, kunnen mogelijkheden naar voren komen die nog 
niet eerder overwogen zijn . 
In een eerder stadium zijn een aantal alternatieven overwogen om de wachttijd te verkorten: 
1. Een betere benutting van de huidige sluis door spreiding in het scheepv aartaanbod en ver

betering van de verkeersafwikkeling. 
2. Het verlengen van de bestaande sluiskolk. 
3. De aanleg vaneen tweede sluis metminimale kolkafmetingen (125 lang en bij 12,5 m 

breed). 
4. De aanleg vaneen extra brede tweede sluis (125 lang en bij 18.5 m breed). 

Voor de alternatiev en zijn het probleemoplossend vermogen, de kosten, baten en overige effec
ten van de v arianten in kaart gebracht . Op basis van de Verkenning heeft Rijkswaterstaat in 
samenspraak met de regio een v oorlopig v oorkeuralternatief bepaald. H et v oorlopige v oorkeur
salternatief was de aanleg van een tweede sluis met minimale kolkafmetingen (125 lang en bij 
12,5 m breed). 

2 Voor een uitgebreide beschrij~ng van de alternatiewnafweging worclt wrwezen naar bijlage 1 
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Sarrenvafting 

Verv olgens is gekeken naar een aantal alternatieve locaties waar het v oorkeursalternatief ui t
gev oerd kan worden. In totaal is naar 6 locaties gekeken v oor een extra sluiskolk (zie figuur 
S.2). Op basis van de informatie uit de locatieafweging is door de minister van Infrastructuur en 
Milieu, met instemming van de regiopartijen, gekozen v oor de locatie noord als v oorkeursalte r
natief. 

FiguurS.2 

Omdat de (Iocatie)alternatieven reeds in een eerder stadium goed zijn uitgezocht en onder
bouwd, wordt in v oorliggend MER aileen gekeken naar v arianten v oor de aanleg van de tweede 
sluiskolk ten noorden van de bestaande sluiskolk . V~~r het ontwerp van de tweede Sluis Eefde 
op deze locatie zijn drie varianten in het MER beoordeeld: 
• Variant 1: Sober en doelmatig schutten 

• Variant 2: Scheepvaart centraal 
• Variant 3: De ansicht van Eef de 

Tabel S.1 en figuur S.3geven samengevatweer welke onderdelen in de variantenzijn opge
nomen. 

Tabel S.1 Samenvatting drie varianten voor de capaciteitsu itbreiding Sluis Eefde (onderd e
len die gelijk zijn aan elkaar in verschillendevarianten, hebben een gelijkekleurj 

1. Aanleg van extra 

sluiskolk 

.f Grontmij 

Variant 1: 

Sober en doelmatig 

Afmeting van 12,5 m x 125 m. 

Nieuw 

.2x opstelplaats beroepsvaart 

(125-275m)met 1xcombi-

natie met kegelschip (125 m) 

Bestaand 

.1x bestaande opstelplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Variant 2: 

Scheepvaart centraal 

Afmeting van 12,5 m x 125 '"!"'. 

Nieuw 

.2x opstelplaats beroepsvaart 

(125 - 275 m) met 1x combi-

natie met kegelschip (125 m) 

.2x opstelplaats beroepsvaart 

(125 m) 

Bestaand 

.1x bestaande opstelplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Variant 3: 

Ansicht van Eefde 

Afmeting van 12,5 m x 125 m. 

Nieuw 

.2x opstelplaats beroepsvaart 

(125- 275 m) met 1x combi-

natia met kegelschip (125 m) 

Bestaand 

.1x bestaande opstelplaats 

beroepsvaart (125 m) 
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3. Aanleg vool2ienin

gen voor recreatie

vaart volgens RVW 
2011 

4. Brug over de nieuv.e 

sluiskolk 

13. Extra scheepvaart

vool2ieningen 

14. Herinrichting Kap

peraliee 

15. Aanleg recreatieve 

routes over 1 op Ilangs 

het sluiscomplex 

16. Herinrichten be

staande MiddeneUand 

en dit toegankelij k 

maken voor recreanten 

-5 Grontmij 

.1x opstelplaats cornbinatie 

beroepsvaart en kegelschip 

(125m) 

.1x lig-I owrnachtingsplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Nieuw 
.2x wachtplaats recreatievaart 

(15m). 

Vaste brug, NAP +13,10 m, 

ca. 50 cm hoger dan bestaan

de brug . 

Bestaande worsluis met in

kassing wor !<Jasse Va sche

pen. 
Huidige gebouw blijft behou

den en IM)rdt uitgebreid. 

Er komt een wilig heidszone 

rondom de kolken 'vV9lke niet 

toegankelijk is wor derden. 

Er komt een uitkijkpunt direct 

ten noorden van de nieU'vV9 

sluiskolk 

Aileen de minimaal noodzake

lijke compensatie I herstel. 

Aileen de minimaal noodzake

lijke compensatie. 

Strewn is gesloten grondba

lans, deel van de grond wordt 

benut wor bredere dijk 

Terugwrdientijd van 5 jaar, 

energiebesparing van 20-30% 

t.o.v. traditionele sluis, wrgro

ten diwrsiteit omge,,;ng . 

Nog nader uit te werken. 

Kapperallee i<rijgt tussen be

staande brug en brug owr 

Eefse Seek een nieU'vV9 'vV9g

inrichting . 

Op sluiscOfllllex zijn recrea

tiew koppelingen gemaakt 

met bestaande wandel-lfiets

en autoroutes. 

Niet van toepassing 

.1x opstelplaats combinatie 

beroepsvaart en kegelschip 

(125m) 

.1x lig-I owrnachtingsplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Nieuw 

.2x wachtplaats recreatievaart 

(15 m). 

Vaste brug, NAP + 13, 10m, 

ca. 50 cm hoger dan bestaan

de brug . 

Bestaande worsluis met in

kassing wor !<Jasse Va sche

pen. 

Nieuwbouw naast huidige 

locatie of ten noorden van 

nieU'vV9 sluiskolk 

Er komt een wiligheidszone 

rondom de kolken 'vV9lke niet 

toegankelijk is wor derden. 

Er komt een uitkijkpunt direct 

ten noorden van de nieU'vV9 

sluiskolk 

Gelijkaan variant 1 met kant

tekening dat er meer wordt 

9 ekapt dus meer wordt 9 e

compenseerd. 

Aileen de minimaal noodzake

lijke compensatie. 

Strewn is gesloten grondba

lans, deel van de 9 rond wordt 

benut wor bredere dijk 

Gelijkaan variant 1 + extra 

elementen die 'vV9nsen van 

scheepvaart wrwllen en be

dieningsgebouw i<rijgt flexibele 

indeling en is energieneutraal. 

Er komt een worziening am 

auto's te lossen. 

Kapperallee i<rijgt tussen be

staande brug en brug owr 

Eefse Beek een nieU'vV9 'vV9Q
inrichting . 

Op sluiscornplex zijn recrea

tiew koppelingen gemaakt 

met bestaande wandel-/fiets

en autoroutes. 

Niet van toepassing 

Sammvatting 

.1x opstelplaats combinatie 

beroepsvaart en kegelschip 

(125m) 

1x lig-I owrnachtingsplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Nieuw 

• 2x wachtplaats recreatievaart 

(15m). 

Vaste brug, NAP +13,10 m, 

ca. 50 cm hoger dan bestaan

de brug. 

Bestaande worsluis met in

kassing wor !<Jasse Va sche

pen. 

Nieuv.bouw naast huidige 

locatie of ten ncorden van 

nieU'vV9 sluiskolk met ellt. 

combinatie met uitkijkplatform. 

Er komt een wiligheidszone 

rondom de kolken 'vV9lke niet 

toegankelijk is \,Qor derden. 

Er komt een uitkijkpunt direct 

ten noorden van de nieU'vV9 

sluiskolk in combinatie met 

bediening sg ebouw. 

Naast noodzakelijke compen

satie sterke inzet op herstel en 

wrbetering van het landschap 

Aileen de minimaal noodzake

lijke compensatie. 

Afgegrawn grond kan worden 

benut bij herinrichting omge

";ng. 

Gelijkaan variant 1 + terug

wrdientijd van 10 jaar, koppe

ling tussen de sluiskolken \,Qor 

waterbespari ng, zonnepanelen 

op middeneiland, en extra 

inzet op ruimtelij ke diw rsiteit. 

N og nader uit te 'vV9rken. 

De Kapperallee wordt hering e

richt waarbij snelwrkeer te 

9 ast is bij de fietsers en I.Q9t

gangers. 

Gelijkaan variant 1 + uitbrei

ding recreatiel.e routes. 

Middeneiland is toegankelijk 

met uitzondering van de l.ei

ligheidszones. Inwlling is 

afhankelijk van plannen met 

bedi eni ng sg ebouw. 
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17. Faciliteren van 

educatie- J informatie

activiteiten op het 

sluiscomplex 

18. Aanleg extra par

keervoorzieningen 

(voor auto's, fietsen

stallingen 

19. Faciliteren van 

kleinschalige recrea

tievoorziening 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

Niet van toepassing Nietvan toepassing 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

Figuur S.3 Verbeelding van de onderzochte varianten 

Nulvariant 

Sarrenvatting 

Bestaand bedieningsgebouw 

VlAJrdt herg ebruikl \Oor educa

tiel.e doeleinden. 

Parkeer\Oorzieningen zijn 

I.OOrzien rondom toekomstig 

uitkijkpunt I bedieningsge

bouw. 

Mogelijkheid \Oor kleinschali

ge recreatiel.e mogelijkheden. 

In het MER worden de eff ecten van de v oorgenomen activ iteit beschouwd ten opzichte van de 
nulvariant. De nulvariant bestaat uit de huidige situatie en autonome ontwikkeling. De autonome 
ontwikkeling betreft de situatie waarin het v oornemen niet wordt gerealiseerd. Dat betekent dat 
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Sarrenvatting 

er geen nieuwe sluiskolk wordt ontwikkeld en de huidige sluiskolk niet wordt aangepast. Er v indt 
daardoor geen bestemmingsplanwijziging plaats. 

De nulvariant is nadrukkelijk aileen een ref erentiesituatie en geen realistisch te kiezen altern a
tief, gezien het belang van het realiseren van de capaciteit suitbreiding v oor de bereikbaarheid 
van de regio door scheepvaart. 

4. Wat blijkt uitde vergelijking van de oplossingen? 
De verschillende varianten zijn op hun effecten met elkaarvergeleken. Bij de effectbeoordeling 
worden de eff ecten van de varianten beoordeeld ten opzichte van de nulvariant. Bij het toetsen 
van de varianten op basis van de beoordelingscriteria worden waar mogelijk de effecten 9 e
kwantificeerd. Waar dit niet mogelijk is wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven. De be
schrev en eff ecten worden per milieuthema samengevat in een tabel, waarin de eft ecten in de 
v orm van een relatiev e plus/min-beoordeling worden weergegeven. 

Bij de effectbeoordeling wordt de volgende 5-puntsschaal gehanteerd: 
+ positief effect; 
0/+ beperkt positief effect; 
o (vrijwel) geen effect; 
0/- beperkt negatief eff ect; 

negatief eff ect. 

In tabel S.2zijn de resultaten vande effectbeoordelingweergegeven. Hieronder volgteen be
schrijv ing van de belangrijkste positieve en negatieve ef f ecten. 

Tabel S.2 Effectbeo ordel ing aspecten in dit MER 
Aspect Beoordelingscriteria .. II itil@hi'ji@@l.ii' 
Verlqaer en mobiliteit • BeYmAoeding vaar.erlqaer 0/+ + 0/+ 

• BeTmAoeding ..erlqaers..eilig heid vaar..erlqaer 0/+ + 0/+ 
• BeTnvfoeding Iq-uisend weg..erlqaer 0 0 0/+ 

Woon- en leefmilieu • BeTmAoeding geluidbelasting omwonenden 0/- 0/- 0/-

• BeTnvfoeding luchtkwaliteit 0 0 0 
• BeYmAoeding lichthinder omwonenden 0/- 0/- 0 
• BeTnvfoeding elderne ..eiligheid 0 0 0 

• Amo..eren woningen 
Natuur en landschap • BeTnvfoeding beschermde natuurgebieden 0/- 0/- 0/-

• BeTnvfoeding beschermde soorten 0/-

• BeTmAoeding landschap 0 0 0/+ 
• BeTnvfoeding cultuurhistorische waarden 0 0/+ + 
• BeTnvfoeding archeologische waarden 0 0 0 

Bodem en water • BeTnvfoeding bodemkwaliteit 0 0 0 

• Hoe\eelheid grond..erzet 0/- 0/-
• BeTnvfoeding waterkwaliteit 0 0 0 
• BeTmAoeding oppervfakiewater 0/- 0/- 0/-

• BeTnvfoeding water..eiligheid 0 0 0 
• BeTnvfoeding grondwaterstand 0 0 0 

Positieve effecten 
De capaciteitsuitbreiding van sluis Eefde levert met name positieve effecten op ten aanzien van 
het v aarv erkeer en de v erkeersv eiligheid van het v aarv erkeer. De wachttijden nemen af wat 
zorgt v oor een betere bereikbaarheid van v erschillende havens en watergebonden bedrijven. 
Ook de betrouwbaarheid van het sluiscomplex neemt toe: als een van de twee sluiskolken niet 
besehikbaar is kan de andere worden gebruikt. Variant 2 seoort ten aanzien van beide aspecten 
het meest positief doordat hier extra wachtplaatsen worden gerealiseerd en er extra verkeers-
rn~n-:ll",cr"nont rn~~+ro,,~lon \A'I"'\"''''''~n "'I'!\f,..",ff n" 
11111. .... I .... ~_III_II .. 111 ..... Lol ... '-"~\.otlvll ""VI Uull ~vLl VI I U"II • 
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Sarrenvatting 

Variant 3 lev ert een beperkt positief ef f ect op v oor het kruisend wegverkeer. Doordat snelv e r
keer 'te gast' zal zijn bij langzaam verkeer, verbeterd de v erkeersv eiligheid. 

Variant 31evert ook een (beperkt) positief effect op het landschap en de beleving van de cul
tuurhistorische waarde van het s luiscom plex op. In deze variant wordt extra aandacht besteed 
aan de landschappelijke (her)inrichting en het bedieningsgebouw wordt mogelijk verplaatst. 
Aangezien het bedieningsgebouw geen onderdeel uitmaakt van het cultuurhistorisch waarde-
v olle ensemble van gebouwen, zou die een positief effect oplev eren. I n variant 3 wordt daa r
naast het middeneiland heringericht en daardoor beter beleefbaar. Variant 2 levert een beperk
ter positief effectop doordat hierin weliswaar het bedieningsgebouw wordt verplaatst, maar er 
minder aandacht wordt besteed aan de landschappelijke (her)inrichting. 

Negatieve effecten 
De capaciteitsuitbreiding van sluis Eefde levert ook enkele (beperkt) negatieve eftecten op. Een 
negatief effect treedt met name op doordat er drie woningen niet gehandhaafd kunnen worden. 
In aile drie de varianten worden deze gesloopt. 
Verder zal de geluidbelasting richting enkele omliggende woningen in aile varianten beperkt 
toenemen. Dit komt doordat de tweede sluiskolk dichter bij deze woningen komt te liggen. Het
zelf de geldt v oor de lichthinder. Doordat v oor de werkzaam heden bomenrijen en bosschages 
moeten worden gekapt, zal de lichtuitstraling in ieder gev al tijdelijk toenemen. Op het gebied 
van woon- en leef milieu onderscheiden de drie varianten zich nauwelijks van elkaar. 

Ook ten aanzien van natuur en landschap zullen er (beperkt) negatieve eft ecten optreden. In 
aile varianten zal er leef - en foerageergebied van beschermde soorten verdwijnen. In met name 
variant 3 wordt dit weer gecompenseerd door herplant van bomen en bosschages. Het verdwij
nen van de bomen en bosschages heeft op korte termijn ook landschappelijke consequenties. 
In aile variantenworden deze gevolgen echter op middenlange termijn gecompenseerd door 
herplant van bomen. 

Tot slot zijn er ook negatieve effecten te verwachten ten aanzien van bodem en water. In de 
eerste plaats v indt er v eel grondv erzet plaats . H ierbij onderscheidt variant 2 zich van variant 1 
en 3 doordat hier meer grond v erplaatst moet worden. Daarnaast zullen aile drie de varianten 
beperkt negatieve eft ecten hebben op het gebied van opperv lakte water. De reconstructie van 
de monding van de Eef se Beek en het toenemen van schutwaterv erlies zijn hierv an de oorzaak. 

Referentieontwerp 
Op basis van de resultaten van de onderzoeken is een referentieontwerp opgesteld. Het ref e
rentieontwerp v ormt de basis v oor de v erder te doorlopen procedures (zie paragraaf 2.3.2). Het 
referentieontwerp kan afwijken van het uiteindelijk te realiseren ontwerp aangezien Rijkswater
staat de realisatie als een DBFM-contract op de markt zet. Er is dus ruimte v oor de aannemer 
om binnen v astgestelde eisen van het ref erentieontwerp af te wijken. 
Het referentieontwerp bevat de elementen die nodig zijn v oor het garanderen van een veilige 

en v lotte verkeersafwikkeling, nu en in de toekomst. Dit betekent dat het fy sieke ruimtebeslag 
van variant 2 als plangrens wordt gehanteerd en dat de extra v oorzieningen v oor de beroeps
scheepv aart onderdeel uitmaken van het referentieontwerp. Hierop zijn echter twee aanpassin
gen doorgev oerd: 
• Het ontwerp is dusdanig aangepast dat de monding van de Eef se Beek intact kan blijven; 
• De opstelplaats aan de IJsselzijde (westzijde) van de sluis is komen te v erv allen. De op

stelplaats van de v oorsluis aan de zuidwestzijde wordt in v erband met achterstallig beheer 
en onderhoud ingekast en daarmee geschikt gemaakt als opstelplaats v oor klasse Va 
schepen. 

Verder zijn in het referentieontwerp de ruimtelijke kaders en uitgangspunten van diverse ele
menten meegenomen die zijn voorzien in variant 3, exclusief de natuurspeeltuin ten noorden 
van de sluis . Het gaat om die elementen die op en rondom het complex van Sluis Eefde kunnen 
worden uitgev oerd en die bijdragen aan het v ersterken van de attractiv iteit van de regio en van 
Eef de om te wonen, de natuur en het landschap te belev en en om te recreeren. Realisatie van 
deze elementen zal af hankelijk zijn van het uiteindelijk beschikbare budget, maar wordt in de 
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Sarrenvatting 

v erv olgprocedures wei meegenomen als onderdeel va het ontwerp. Het schept dus v ooralsnog 
de kaders en uitgangspunten om de noodzakelijke procedures te doorlopen. 

5. Hoe nu verder? 

/nspraakrroge/ijkheden 
Op het MER is gedurende zes weken inspraak mogelijk . In deze weken kan eenieder een reac
tie kenbaar maken op het MER. Gedurende deze zes weken kunnen ook de wettelijke adv i
seurs adv ies uitbrengen over het MER. Het MER wordt door de Cie-m .e. r. getoetst op de wette
lijke eisen, juistheid en v olledigheid. De inspraakreacties zullen door de Cie-m.e.r. worden be
trokken bij de beoordeling van het MER. Ais uitgangspunt v oor de toetsing geldt dat het MER 
v oldoende gegevens moet bey atten om tot besluitv orming met betrekking tot de bestemmings
planwijziging overte kunnen gaan. Het eindoordeel van de Cie-m .e.r. wordt , nadat dit is be
sproken met het bevoegd gezag, neergelegd in een toetsingsadvies . 

I nspraakreacties kunnen gedurende de inspraakperiode worden gericht aan: 

Gemeente Lochem 
T.a. v. College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 17 
7240 AA Lochem 

Vo/gende stappen 
Het bey oegd gezag neemt het besluit over het project. Het houdt daarbij rekening met de 
milieugevolgen, inspraakreacties en adviezen. Het motiveert in het besluit wat er met de 
resultaten van het MER is gedaan en hoe daarbij is omgegaan met de inspraakreacties en ad
viezen. 

De Wet milieubeheer schrijft v oor dat als de activ iteit wordt ondernomen of is uitgev oerd, een 
ev aluatie dient te worden uitgev oerd. Doel van de evaluatie is om na te gaan in hoeverre de 
daadwerkelijk optredende effecten overeenstemmen met de voorspellingen uit het MER. 
Mocht nu in de praktijk blijken dat de daadwerkelijk optredende effecten sterk afwijken van wat 
is v oorspeld , kan geprobeerd worden deze effecten ongedaan te maken. Daarnaast is de eva
luatie te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de leemten in kennis, die bij het besluit een rol 
hebben gespeeld . 
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1 Waarom deze milieueffectrapportage? 

1.1 Aanleiding: lange wachttijden voor Sluis Eefde 
De Twentekanalen verbinden de bedrijven en havens in Lochem en Twente met het vaarwe
gennetwerk van Nederland. Sluis Eefde v ormt de verbinding tussen de IJssel en de Twentek a
nalen. Bij Sluis Eefde moet de scheepvaart regelmatig lange tijd (tot meerdere uren) wachten 
om door de sluis te komen. De wachttijd voldoet niet aan de in de SVI R en de Nota Mobiliteit 
geformuleerde eisen. De watergebonden bedrijvigheid aan de Twentekanalen (inclusief de zij
tak naar Almelo) ondervindt hinder van de lange wachttijden bij Sluis Eefde. Naast het toene
men van de transportkosten door de langere reisduur, leiden de wachttijden ook tot een lagere 
betrouwbaarheid van het v erv oer over water. Met name v oor de groeiende sector containerv er
v oer is betrouwbaarheid van groot belang. De aanwezigheid van slechts een sluis, maakt de 
sluis bovendien kwetsbaar voorstremmingen, zoals het incident in januari 2012 heeft aange
toond. 

Almelo 

Hengelo 

De kanaaltakken van het 
Twentekanaal die nu 
aangepakt moe ten worden. 

••• -" - _. - - _ •• - - _. _. Twentekanaal 

Figuur 1. 1 

, . ----,-- ------------- -----

, , _______ ~ ____ • _ _ 4 ____ _ 

Sluis Eefde Jigt in het Twentekanaal vlakbij de Ilssel. 

Aileen via sluis Eefde kunnen schepen de Twenteka
nalen bereiken. 

De sluis is daarom een belangrijke schakel in deze 
vaarweg. 

Locatieschets Sluis Eefde en de Twentekanalen 

Zijtak Delden Almelo 

Twentekanaal 
kanaaltak Delden Hengelo 

Twentekanaal 
kanaaltak Hengelo Enschede 

Om de huidige knelpunten op te lossen, en een v lotte en veilige doorv aart te realiseren, dient 
de capaciteit van Sluis Eefde te worden uitgebreid. Oit is niet aileen v oor de regionale economie 
van belang, maar ook voorde nationale economie, omdat de haven van Rotterdam belang 
heeft bij een goede achterlandverbinding. 

Goederenvervoer over water is een milieuvriendelijk en omgevingsvriendelijk alternatief voor 
het v erv oer over weg en spoor. De capaciteits uitbreiding van de sluis zorgt er v oor dat het go e
derenv erv oer over water ook een f inancieel aantrekkelijke modaliteit blijft. Het leidt tot een v e r
sterking van de concurrentiepos itie van de binnenvaart . 
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Waarom deze nilieueffectrapportage? 

1.2 Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde 
o it rapport beschouwt de maatregelen die worden uitgev oerd ten behoeve van de capaciteit s-
uitbreiding van Sluis Eefde. Het plangebied is weergegeven in figuur 1.2. De capaciteitsuitbrei
ding v oorziet in een nieuwe sluiskolk, welke ten noorden van de bestaande sluiskolk wordt aan
gelegd. 

Figuur 1.2 Plangebied capociteitsuitbreiding S/uis Eefde 

1.3 Waarom een plan-m.e.r.? 

1.3.1 De mi/ieueffectrapportage 
De capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde is een activ iteit die mogelijk effecten heeft op onder 
andere natuur, milieu en cultuurhistorische waarden. Om deze belangen een v olwaardige plaats 
te geven in de besluitvorming (v aststellen van een bestemmingsplan), wordt de procedure v oor 
de milieueffectrapportage (m.e.r.) 3 gev olgd. Het doel van de m.e.r. is het integreren van de mi
lieuoverweging in de voorbereiding en vaststellingvan plannen en programma's (zoals een ver
gunning). De resultaten van de beoordeling wordt vastgelegd in een MER. 
In het Besluit m.e.r. is v astgesteld welke activ iteiten m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig 
zijn. Dit is mede af hankelijk van het ty pe activ iteit, het soort besluit en de omv ang van de activ i
teit. Daarnaast is er onderscheid tussen plan-m.e.r. (voor kaderstellende plannen) en project
m.e.r. (voorbesluiten op basiswaarvan realisatie mogelijk is). 

1.3.2 Waarom is de capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde m.e.r.-plichtig? 
De capaciteitsuitbreiding van Sluis Eef de v alt onder de activ iteit van categorie 3.1 in de bijlage 
C en D van het Besluit m.e. r .. Die is omschreven als "De aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

3 In het algemeen wordt met 'MER' (hoofdletters) het milieueffectrapport zelf aangeduid, en IA3rwijst 'm.e.r.' (kleine let
ters) naar de milieueffectrapportage, de procedure die doorlopen wordt om tot een milieueffectrapport te I«lmen 
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Waarom deze rrilieueffectrapportage? 

binnenvaarweg". De activ iteit is m.e.r. -plichtig in die gevallen waarin de activ iteit betrekking 
heeft op: 
1. (C-lijst) gev allen waarin (A) de aanleg betrekking heeft op een binnenvaarweg die kan wor

den bevaren door schepen met een laadvermogen van meer dan 1.350 ton of (8) de wijzi
ging of uitbreiding betrekking heeft op: 
(I) een vergrating van het ruimteopperv lak met 20% of meer van een binnenvaarweg die 
kan worden bevaren door schepen met een laadvermogen van meer dan 1.350 ton, 
(11)een structureleverdieping waarbij meer dan 5 miljoen m 3 grand wordt verzet, of 
(III) een verlegging van het zomerbed over een opperv lakte van 50 hectare of meer of; 

2. (D-lijst) een binnenvaarweg die (A) kan worden bey aren door schepen met een laadver
mogen van 900 ton of meer of (8) een opperv lakte van 25 hectare of meer heeft of. 

De capaciteitsuitbreiding voldoet niet aan de criteria zoals genoemd onder 1 (C-lijst). Wei betreft 
het een wijziging van een binnenvaarweg die wordt bey aren door schepen met een laadver
mogen van 900 ton of meer (O-lijst). 
Om de capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde te kunnen realiseren is een wijziging van het bestem
mingsplan noodzakelijk. De bestemming verandert van 'Wonen' en 'Verkeer' naar 'Water
Sluis'. Dit besluit is vanwege deze bestemmingswijziging m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Omdat 
het bestemmingsplan het kaderstellende besluit is voor het later op te stellen projectplan (Wa
terwet) geldt voordit besluit een Planm.e.r.-plicht. 

Het bevoegd gezag voorhet bestemmingsplan is de Gemeente Lochem. Voor het prajectplan 
v oor de sluis is het bey oegd gezag Rijkswaterstaat, terwijl v oor het prajectplan v oor de primaire 
waterkering de Prav incie Gelderland bey oegd gezag is. 

Bestemmingsplan Builengebied Lochem (2010) 

Het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Lochem (2010) geefi de grenzen aan van het stuk land 
met de bestemming Water - Sluis en de owrige stuklen land. Aan het leanaalpad liggen drie gebouwen met de 

bestemming wonen. In het bestemmingplan is een artikel opgenomen owr de bestemming Water - Sluis. De 

grond met de bestemming Water - Sluis is bestemd \OOr een sluiscomplex, water en waterstaatsdoeleinden, 
scheepvaart en bij deze bestemming behorende sluizen, leaden, keermuren, 

bruggen, duikers, stuwen, aanlegsteigers, meerpalen en andere \OOrzieningen ten behoow van waterhuishou

di ng en scheepsvaart. 

Een deel van de benodigde 9 rond aan de westleant van de uitbreiding van het sluiscomplex heefi de bestemmi ng 
Verkeer. Aan de noordleant van het sluiscomplex wrvalt een deel van de bestemming wonen. 

1.3.3 Stappen in de m.e.r.-procedure 

Het begin van de procedure: Reikwijdte en Detailniveau 
Door de initiatiefnemer is Notitie Reikwijdte en Detailniveau (21 november 2012) ingediend bij 
het bevoegd gezag. Deze is gedurende 4 weken ter inzage gelegd. In deze 4 weken heeft een 
ieder de mogelijkheid gehad op de Notitie Reikwijdte en Oetailniveau te reageren met opmer
kingen overwat in het MER moet worden onderzocht. 

Op de Notitie Reikwijdte en Oetailniv eau zijn twee reacties ontv angen, v an/namens bewoners 
van twee van de drie woningen aan het Kanaalpad direct ten noorden van de sluis. Deze wo
ningen moeten worden aangekocht en wegbestemd om de sluiskolk op de gekozen locatie te 
kunnen realiseren. In beide reacties wordt bezwaar gemaakt tegen het gekozen alternatief 
'Noord'. Uit eerdere studies is gebleken dat alternatief 'Midden Noord' beter scoort op effecten 
op het milieu. In beide reacties wordt daarom gev raagd om een nadere onderbouwing van de 
afweging tussen de locaties 'Noord' en 'Midden-Noord'. Om aan deze reacties tegemoet te ko
men is de toelichting die ten aanzien van deze afweging was opgenomen in de bijlage bij het 
NRO uitgebreid. Oit is opgenomen in bijlage 1 bij deze PlanMER. 

Pdvies, inspraak en besluit 
Na beoordeling en aanvaarding van het MER door het bey oegd gezag wordt het MER openbaar 
gemaakt middels een publicatie. Op het MER is gedurende zes weken inspraak mogelijk. In 
deze weken kan eenieder een reactie kenbaar maken op het MER. Gedurende deze zes weken 
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Waarom deze rrilieueffectrapportage? 

kunnen ook de wettelijke adviseurs adv ies uitbrengen over het MER. Het MER wordt door de 
Cie-m.e.r. getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en volledigheid. De inspraakreacties zullen 
door de Cie-m .e. r. worden betrokken bij de beoordeling van het MER. Ais uitgangspunt v oor de 
toetsing geldt dat het MER voldoende gegevens moet bevatten om tot besluitvorming met be
trekking tot de bestemmingsplanwijziging overte kunnen gaan. Het eindoordeel van de Cie
m.e.r. wordt, nadat dit is besproken met het bevoegd gezag, neergelegd in een toetsingsadvies. 
Mede op basis van de resultaten van inspraak en adv ies en met inachtneming van het MER 
stelt het bevoegd gezag het bestemmingsplan uiteindelijk vast. 

Inspraakreacties kunnen gedurende de inspraakperiode worden ingediend bij : 
Gemeente Lochem 
T.a. v. College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 17 
7240 AA Lochem 

Evaluatie 
Nadat de capaciteitsuitbreiding van de sluis heeft plaatsgev on den moeten de daadwerkelijk 0 p
tredende milieugev olgen van de uitv oering van het plan in relatie tot de in dit MER v oorspelde 
effecten worden gemonitord en geevalueerd. 

1.4 Doel van dit Milieueffectrapport en de leeswijzer 
Het v oornemen is om de capaciteit van sluis Eef de uit te breiden. I n hoof dstuk 2 van dit MER 
wordt ingegaan op de context van deze capaciteitsuitbreiding. H ierbij wordt een beschrijv ing 
gegeven van het sluiscomplex en zijn omgev ing. Daarnaast wordt ingegaan op de noodzaak tot 
de capaciteitsuitbreiding. Ook de reeds doorlopen procedure en de nog te nemen besluiten 
worden besproken. Tot slot wordt aangegeven hoe de capaciteitsuitbreiding van sluis Eefde 
zicht v erhoudt tot de verruiming van de Twentekanalen. 
In hoofdstuk 3wordt een beschrijving gegeven van wat de capaciteitsuitbreiding inhoudt. 
Naast een beschrijv ing hiervan op hoofdlijnen wordt ook stilgestaan bij de onderzochte altern a
tieven en varianten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een onderbouwing van de manier 
waarop de effecten in dit MER onderzocht worden. 
Het eerste thema dat wordt onderzocht is Verkeer en mobiliteit. In hoofdstuk 4 wordt relevant 
beleid en wetgeving benoemd en wordt de huidige en autonome situatie beschreven. Vervol
gens v indt een effectbeoordeling plaats . In hoofdstukken 5, 6 en 7 is op gelijke wijze een be
schrijv ing van de them a's Woon- en leefmilieu, Natuur en landschap en Bodem en water 
opgenomen. In hoofdstuk 8 worden aile effecten integraal vergeleken. Hierbij wordt kort inge
gaan op de positieve en de negatieve eft ecten van de verschillende alternatiev en. Op basis 
hierv an wordt ook een beschrijv ing gegev en van het referentieontwerp . 

1.5 Relatie met andere rapporten 
In dit rapport v indt u de vergelijking van de studievarianten. In afzonderlijke deelrapporten zijn 
de effecten perthema uitgebreid beschreven. Dit rapport bevat een samenvatting van de be
langrijkste eftecten. In de deelrapporten kunt u de verdere onderbouwing van de effecten per 
thema v inden. 
De v olgende deelrapporten liggen ten grondslag aan dit MER. 

Tabe/1.1 A ch tergro ndrapporten cafJacifei'tsl.J,itb 

Rapport 

Sluis Eefde: onderdeel luchtkwaliteit onderzoek 

Sluis Eefde: onderdeel al<oestisch onderzoek 

Sluis Eefde: onderdeel elderne l.eiligheid 

Uitbreiding sluis bij Eefde; Onderzoeknaar be
schermde soorten en EHS-gebieden op het 

terrein van de sluis bij Eefde 

Naam in MER 

Deelrapport luchtkwali-

teit 

Deelrapport akoestiek 

Deelrapport elderne 

l.eiligheid 

Deelrapport natuur 

GM-0093941 

GM-0084447 

GM-OOB4736 

GM-0094008 

Sluiscomplex Eefde; cultuurhistorische l.erken- Deelrapport cultuurhisto- -

~ Grontmij 

Datum 

11 maart 2013 

10 decerrber 2012 

4 december 2012 

11 maart2013 

Juli 2012 
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Archeologisch onderzoek 
Twentekanalen en Sluis Eefde, Im.entarisatie 
l.eldonderzoek d.m.v. boring en. 

Verkennend bodernonderzoek sluis Eefde 

Geoh}tlrologisch onderzoek aanleg iIM:lede sluis 
Eefde 
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2 Context analyse 

2.1 Sluiscomplex Eefde 
Sluis Eefde ligt in het dorpje Eefde, ten noorden van Zutphen. De sluis v ormt de toegangspoort 
vanaf de IJssel naar de Twentekanalen. De hoofdtak van de Twentekanalen begint bij Sluis 
Eefde en loopt langs de plaatsen Almen, Lochem, Goor, Delden en Hengelo naar Enschede. 
Ten westen van Delden loopt er een zijtak naar Almelo. De Twentekanalen en de sluizen daarin 
worden beheerd door Rijkswaterstaat. 

2. 1 
Overzicht van slLiscorrplex Eefde 

In figuur2.1 is het sluizencomplex in Eefdeweergegeven. Vanuit het Noorden gezien begint het 
sluiscomplex onder de Eefse beek. De belangrijkste onderdelen van het sluiscomplex zijn: 
a. Ten noorden van de sluis bev indt zich een rondlopende weg (het Kanaalpad) met daaraan 

drie woningen in particulier eigendom (A 1), een aantal parkeerplaatsen (A2) en een pick
nickbank met een informatiebord (A3). In de bosschage juist ten noorden van de schutsluis 
is een kolonie roeken (v ogels) gev estigd (A4). Aan de noordoost-oev er van het kanaal be-
v inden zich wacht- en opstelplaatsen v oor de scheepvaart (A5). Op de oev er ligt een primai
re waterkering (A6). 

b. De sluis zelf bestaat uit een schutsluis (81) en aan de IJsselzijde een v oorsluis (82). De 
sluis is uitgerust met hefdeuren met een doorv aarthoogte van 6,75 m. De sluis zelf heeft 
geen f ormele waterkerende f unctie v oor water vanaf de IJssel, omdat het kanaalpeil aan de 
oostzijde van de sluis altijd hoger is dan de maatgevende hoogwaterstand op het voorpand 
IJssel-Eefde. 

c. Ten zuiden van de sluis ligt het middeneiland. Op het middeneiland bevinden zich het be
dieningsgebouw (C 1), het 'nieuwe' gemaal (C2) met aan- en afv oerkanaal, de oude sluis-
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wachterswoning en het bijgebouw die momenteel dienst doen als bedrijfsruimte voorde 
KLPD waterpolitie (C3) en v erder parkeerplaatsen, een oude bunker en dieseltanks. Ten 
westen van de sluis bev inden zich aan de zuidzijde van het middeneiland ligplaatsen v oor 
de dienstvaartuigen van Rijkswaterstaat en de KLPD (C4). 

d. Ten zuiden van het middeneiland liggen het 'oude' gemaal inclusief aan- en afvoerkanaal 
(D 1) en het af laatwerk inclusief aan- en afv oerkanaal (D2). De capaciteit van het oude en 
nieuwe gemaal samen is ongev eer 16 m3/s. De aflaatwerken hebben een afvoercapaciteit 
van 190 m3/s. Bij extreme waterafv oeren kan ook de sluiskolk worden opengezet, waardoor 
nog 25 m3/s extra water kan worden afgev oerd. 

e. Het sluiscomplex wordt doorsneden door de Kapperallee. De Kapperallee fungeert als loka
Ie ontsluitingsweg tussen Eefde en Zutphen Noord, v oor auto- fiets- en v oetv erkeer. De weg 
is ook een secundaire route v oar hulpdiensten. De brug van de Kapperallee over de be
staande sluis laat een doorv aarthoogte toe v an 6,35m bij een waterstand van de IJssel van 
+ 5,0 m NAP. 

guur 2 2 Overzicht orrgeving sltiscorrp/ex 

In figuur 2.2 is de directe omgev ing van het sluiscomplex weegegeven. Het sluiscomplex wordt 
aan de noordzijde ruimtelijk begrensd door de Eef se Beek (F 1) en de bebouwde kom van Eef
de. In het recente verleden zijn direct ten noorden van de Eefse beek meerdere woongebieden 
gerealiseerd (F2). Op een paar honderd meter ten noorden van het sluiscomplex zijn in Eefde 
horeca-voorzieningen en winkels gev estigd (F3). Ten noordoosten van het sluiscomplex zijn 
recent 4 extra ligplaatsen aangelegd voorschepen van de IJssel (F5). Daarachter ligt camping 
het Waldhoorn (F6). 

Ten zuiden van het sluiscomplex ligt de weg de Molendijk (F7) met daaraan een aantal wonin
gen. Ten zuiden daarvan ligt het afleidingskanaal van de Berkel (Fa), ten behoeve van de wa
terhuishouding van de Achterhoek en Twente. Er ligt een primaire waterkering (F9) langs het 
kanaal ten zuidwesten van de sluis . Onder de waterkering en het af leidingskanaal ligt de spoo r
lijn Zutphen - Hengelo (F10). Ten zuiden van de spoorlijn bevindt zich de lintbebouwing van 
Eef de-Zuid (F 11). Ten zuidwesten van de sluis ligt het beschermde Rijksmonument landgoed 
den Dam (F12). Tot slot loopt er een hoogspanningtrace ten zuiden van het sluiscomplex (F13). 

2.2 Noodzaak tot capaciteitsuitbreiding 
Sluis Eefdeis in de StructuurvisielnfrastructuurenRuimte (SVIR) en onderliggende NotaMobi
liteit opgenomen als knelpunt, omdat de gemiddelde wachttijd de norm van 30 minuten al sinds 
2001 sterk overschrijdt. Ais de capaciteit niet wordt v erg root zal de wachttijd in de toekomst b 0-

vendien sterk toenemen door een groeiende scheepvaartintensiteit. De watergebonden bedrij
v igheid aan de Twentekanalen onderv indt nu al v eel hinder van de lange wachttijden bij Sluis 
Eefde. Naast het toenemen van de transportkosten door de langere reisduur, leiden de lange 
wachttijden tot een lagere betrouwbaarheid van de aankomsttijd van het transport. Met name 
v oor de sterk groeiende sector containerv erv oer is betrouwbaarheid van het grootste belang. 
De overschrijding van de wachttijdnorm op zich v ereist al dat de capaciteit van de sluis wordt 
uitgebreid. Daarnaast zijn er aanv ullende redenen v oor de capaciteitsuitbreiding. 
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De grote hoeveelheid wachtende schepen bij Sluis Eef de kan leiden tot onveilige situaties in de 
v oorhav ens van de sluis. Door de grote hoeveelheid wachtende schepen, waaronder schepen 
met een gevaarlijke lading en de recreatievaart, is er een grotere kans op aanvaringen. Bij aa n
v aring met een schip met een gev aarlijke lading zijn niet aileen de schippers en sluispersoneel 
maar ook de omwonenden in gev aar en ontstaan er milieurisico's. Een capaciteitsuitbreiding zal 
de doorstroming verbeteren en het aantal wachtende schepen sterk reduceren. De aanleg van 
een tweede sluis biedt bovendien de mogelijkheid om beroepsvaart en recreatievaart teschei
den. Daarmee draagt het project bij aan zowel de nautische veiligheid als de externe veiligheid. 

Een ander aandachtspunt is dat de situatie met een sluiskolk kwetsbaar is, zoals bleek toen op 
3 januari 2012 een van de hefdeuren naar beneden v iel en Sluis Eefde gedurende ruim een 
maand VOliedig gestremd was. Wanneer de sluiskolk vanwege geplande of onvoorziene om
standigheden buiten gebruik is, is er geen verbinding meer mogelijk tussen de IJssel en de 
Twentekanalen. Een aanhoudende stremming leidt tot grote schade voorde transportonderne
mingen en de bedrijven langs het kanaal. 

2.3 Welke besluiten zijn reeds eerder genomen en gaan nog genomen worden? 

2.3.1 Reeds genomen besluiten 
Het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde is een aanlegproject, dat valt binnen het Meerja
renprogramma I nfrastructuur, Ruimte en Transport (MI RT). In 2007 heeft Rijkswaterstaat Oost
Nederland een MIT-verkenning4 voordit project afgerond waarin drie alternatieven voorde ca
paciteitsuitbreiding van Sluis Eefde in beeld zijn gebracht. De onderzochte alternatieven zijn: 
1. een betere benutting van de huidige sluis door spreiding in het scheepv aartaanbod en ver

betering van de verkeersafwikkeling; 
2. de aanleg van een tweede sluis met minimale kolkafmetingen (125 lang en bij 12,5 m 

breed) en; 
3. de aanleg van een extra brede tweede sluis (125 lang en bij 18,5 m breed). 

Voor alternatief 2 en 3 zijn varianten meegenomen met betrekking tot het wei of niet in stand 
houden van de v oorsluis van de bestaande sluiskolk. De huidige kolk is niet te verdiepen en in 
verband met de waterstanden op de IJssel is het in circa 5% van de tijd noodzakelijk gebruik te 
maken van een v oorsluis . Dit lev ert extra tijdv erlies op. Het schutten gebeurt op deze wijze in 
twee fasen. Een nieuwe kolk moet circa 0,70 meterdieper worden aangelegd om een voorsluis 
overbodig te maken. Vervolgens zijn het probleemoplossend vermogen, de kosten, baten en 
overige eft ecten van de alternatiev en in kaart gebracht. H ieruit bleek dat het beter benutten van 
de huidige sluis door het toepassen van verkeersmaatregelen slechts een tijdelijke oplossing is. 
In 2010 zou de sluis ondanks de maatregelen namelijk al niet meer aan het streefbeleid van de 
Nota Mobiliteit v oldoen. Daarom werd geconcludeerd dat op langere termijn aileen uitbreiding 
van het sluiscomplex met een extra kolk een oplossing is om de wachttijden op een acceptabel 
niv eau te brengen en te houden. De aanleg van een tweede, extra brede, kolk heeft het groot
ste probleemoplossend vermogen, is het meest robuust en toekomstv ast en lev ert de meeste 
directe baten op. Dit is echter ook de duurste variant in aanleg. Uitbreiding van de sluis met een 
minder brede kolk levert iets minder baten op, maar is een stuk goedkoper in aanleg en ook de 
beheer- en onderhoudskosten zijn lager. Het benuttingsalternatief levert zeer beperkte directe 
baten op. 

VerY olgens zijn in een MKBA v oor de capaciteitsv ergroting van Sluis Eef de de v olgende alte r
natiev en onderzocht: 
• Benuttingsalternatief: door spreiding in het scheepvaartaanbod en v erbetering van de ver

keersafwisseling wordt de bestaande capaciteit beter benut. Mogelijke maatregelen binnen 
dit alternatief zijn de spreiding van aanbod door het creeren van ligplaatsen, een ruimere 

4 Het M IT is de l.Qorloper van het M IRT. Bij de introductie van het M IRT -spelregelkader in 2009 en de aanpassing ervan 
in 2012, zijn de eisen aangescherpt ten aanzien van de informatie die moet worden \.erg aard om een beslissing te kun

nen nernen . 
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bediening van sluis Delden, aanbodsspreiding door verkeersmanagement en eft icienter 
schutten. 

• Een alternatief waarbij de bestaande sluis verlengd wordt van 133 naar 230 meter. 
• Een alternatief uitgaande van een tweede sluis met minimale afmetingen geschikt voor 

klasse Va schepen. 

Van de drie alternatieven v oor de capaciteitsv ergroting van Sluis Eef de v allen er twee af, omdat 
deze onvoldoende bijdragen aan het oplossen van de bestaande knelpunten. Net zoals in de 
MIT Verkenning werd geconcludeerd dat het benuttingsalternatief al na enkele jaren niet meer 
v oldoet aan de wachttijdeis uit de Nota Mobiliteit. Het is daarmee geen toekomstv aste oplos
sing. 

De verlengde kolkzorgt vooruitbreiding vande huidige capaciteit, omdater meer schepen te
gelijkertijd geschut kunnen worden. Op termijn (na ongeveer 20 jaar) v oldoet een v erlengde 
kolk echter niet meer aan de eisen met betrekking tot de wachttijden. Dit komt doordat de bo
demhoogte in de huidige kolk onvoldoende is voordiep afgeladen schepen, waardoor deze aI
leen in het nieuwe (diepe) gedeelte kunnen worden geschut. Een ander probleem is dat in dit 
alternatief de sluis zowel tijdens realisatie van de verlenging als tijdens groot onderhoud aan de 
bestaande kolk langdurig gestremd zou moeten worden, waardoor kanaalgebonden bedrijven 
onbereikbaar zijn. In samenspraak met de experts van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur, en 
het Waterdistrict Twentekanalen en IJsseldelta is daarom geconcludeerd dat het realiseren van 
een verlengde sluiskolk geen betrouwbare en toekomstv aste oplossing biedt v oor het wac htt ij d
probleem . 

De aanleg van een tweede sluiskolk biedt wei een goede oplossing v oor de bestaande knelpun
ten. De extra schutcapaciteit bij de aanleg van een tweede kolk v ermindert de wachttijden bij de 
sluis signif icant. In het TM scenario blijft de wachttijd tot aan 2040 minder dan een half uur, te r
wijl de wachttijd in de ref erentiesituatie toeneemt tot meer dan drie uur. De verwachte baten van 
de realisatie van de tweede sluis - in combinatie met een verruiming van het voorpand - zijn op 
lange termijn hoger dan de verwachte Kosten. De baten nemen toe als ook fase 2 van de ver
ruiming van de Twentekanalen wordt uitgev oerd. 

In de MIRT-procedure zitten sinds 2012 vierbeslismomenten waarop de Minister van Infrastruc
tuur en Milieu (I&M) een besluit neemt: 
• Verkenningsf ase: Startbeslissing (MI RT 1) 
• Verkenningsf ase: Voorkeursbeslissing (MI RT 2) 
• Planuitwerkingsfase: Projectbeslissing (MIRT 3) 
• Realisatief ase: Opleveringsbeslissing (MI RT 4) 

Ais v oorbereiding op het MI RT 2-besluit zijn in 2010 en 2011 de resultaten van de MIT
Verkenning nader onderbouwd. Op grond van de aanv ullende informatie heeft de minister van 
I nf rastructuur en Milieu op 27 f ebruari 2012 de MI RT 2 Voorkeursbeslissing genom en. 

Figuur2.3 M I RT-proces en te nerren besluilen voer capaciteitstitlxeidirg S/uis Eefde en de p/ek 
daarin van MER Capaciteitsuitbreidng SILlS Eefoo. 

2.3.2 Nog te nemen bes/uiten 
Na het iviiRT 2-besiuit is de pianuitwerkingsfase begonnen. Daarin is het voorkeursalternatief 
verderuitgewerkt in een aantal varianten.ln voorliggend MER zijn de eftecten van deontwerp
varianten ten opzichte van de autonome ontwikkeling onderzocht en is een referentieontwerp 
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v oor het v erv olgproces gekozen. Deze beoordeling biedt informatie ter ondersteuning van het 
nemen van de MIRT 3 Projectbeslissing in de vorm van een vastgesteld bestemmingsplan (be
voegd gezag Gemeente Lochem). 

Ter v oorbereiding op het MI RT 3-besluit moet nog een aantal andere wettelijke vergunningen
trajecten en procedures worden doorlopen. Naast een nieuw bestemm ingsplan zal er v oor het 
wijzigingen van het sluiscomplex (bevoegd gezag Rijkswaterstaat) en voorde primaire waterke
ring (bev oegd ~ezag Prov incie Gelderland) een projectplan in het kader van de Waterwet wo r
den opgesteld . Deze projectplannen zijn m .e. r. -beoordelingsplichtig. Daarom hoort v oor deze 
projectplannen een separate m.e.r.-beoordeling teworden uitgevoerd. Voorliggend MER bevat 
reeds aile informatievoorde m.e.r.-beoordeling. Voor het sluiscomplex is het bevoegd gezag 
dezelfde als de initiatiefnemer (Rijkswaterstaat). Hiervoor zal dan ook geen apart besluit worden 
genomen in het kader van de m.e.r.-beoordeling. Omdat het bevoegd gezag voorde primaire 
waterkering een andere partij is (Prav incie Gelderland), is v oor het door hun te nemen besluit in 
bijlage 4 een samenv atting gemaakt van de conclusies specifiek gericht op de primaire water
kering. 
Verder is er v oor het uitv oeren van de werkzaam heden een ontgrondingenvergunning en een 
uitv oeringsv ergunning nodig. 

Na de MI RT 3 Projectbeslissing start de realisatief ase waarin capaciteitsuitbreiding van Sluis 
Eef de wordt uitgev oerd. Deze f ase leidt uiteindelijk tot de MI RT 4 opleveringsbeslissing. 

2.4 Relatie met Verruiming Twentekanalen (fase 2) 
De capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde hangt nauw samen met de Verruiming Twentekana
len (fase 26

) . De sluis bij Eefde vormt de verbinding tussen de IJssel en het Twentekanaal. De 
sluis en het kanaal maken hierdoor deel uit van dezelf de scheepvaartcorridor. Het v oorkeursa 1-
ternatief v oor de capaciteitsuitbreiding van Sluis Eef de gaat goed samen met het v oorkeursa 1-
ternatief voor de kanaalverruiming waarbij de gehele Twentekanalen worden verruimd tot een 
krap klasse Va v aarwegprof iel v oor schepen met een af laaddiepte van 2,80 meter. 

De Twentekanalen zijn ontworpen op klasse IV schepen, maar dienen in verband met groei van 
de scheepv aartintensiteit geschikt te worden gemaakt v oor klasse Va schepen. Daarom is het 
nodig om een aantal nautische knelpunten op te lossen en zo bij te dragen aan een v lotte en 
veilige doorvaart. Door de verruiming worden de havens en bedrijven langs het kanaal bereik
baar v oor grotere en zwaardere schepen. 

Rijkswaterstaat is enkele jaren geleden begonnen met het verruimen van het kanaalpand 7 van 
Eefde tot aan Delden. De werkzaamheden (f ase 1) zijn medio 2010 af gerond. De v erruim ing 
van de overige kanaalpanden en het zijkanaal naar Almelo (fase 2) moet nog worden gereali
seerd. Door de uitv oering van f ase 2 worden de havens van Delden, Hengelo, Enschede en 
Almelo bereikbaar voorgrotere schepen. De verruiming van de kanalen (fase 2) heeft betrek
king op 
1. het voorpand tussende IJsselen het sluizencomplex Eefde; 
2. het hoofdkanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo; 
3. het hoofdkanaal tussen sluis Hengelo en de havens van Enschede en; 
4. het zijkanaal vanaf het splitsingspunt tot en met Almelo (zie figuur 2.4). 

De besluitv orming van de kanaalverruiming loopt achter op de besluitv orming v oor de sluisuit
breiding. De verwachting is dat in de loop van 2013 een MIRT 2 Voorkeursbesluit wordt geno
men. 

5 Projectplan \,QQr primaire \'Iaterkering wordt opgesteld door Waterschap Rijn en IJssel, projectplan \Oor sluiscomplex 

en de regionale \'Iaterkering wordt opgesteld door Rij~waterstaat. 
6 Tussen 2004 en 2010 zijn de kanalen van Sluis Eefde tot aan sluis Delden \erruirnd (fase 1). Parallel aan de planuit
\Nerking \,QQr de capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde worden de mag elijkheden \{)Or het geschikt maken van de o\er i

ge kanaaldelen (fase 2) \Oor klasse Va schepen onderzocht. Het gaat om het \Oorpand (IJssel-Eefde), het stuktussen 
sluis Delden en de ha\en van Enschede en de zijtak naar Almelo. 
7 Kanaalpand: gedeelte van een kanaal tussen t\Nee sluizen . 
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3 Beschrijving capaciteitsuitbreiding Sluis 
Eefde en wijze van effectbeoordeling 

3.1 8eschrijving van de capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde op hoofdlijnen 
De voorgenomen aetiviteit voorziet in een nieuwe, tweede sluiskolk bij Eefde. Deze nieuwe 
sluiskolk wordt ten noorden van de bestaande sluiskolk aangelegd. De sluiskolk is gesehikt v oor 
'CEMT klasse Va sehepen' (zie tekstkader 1) met een maximale afmeting van 125 m bij 12,5 m 
en met een af laaddiepte van 3,5 meter. 

In de v oorhav ens van de sluiskolk komen nieuwe opstel- en wachtplaatsen. Er komt ruimte v oor 
nieuwe opstelplaatsen en waehtplaatsen v oor beroepsv aart, reereatiev aart en kegelsehepen 8. 

In het verlengde van de bestaande brug komt een nieuwe v aste brug over de tweede sluiskolk . 
De onderzijde van de brug ligt op NAP + 13,10 meter en is in verband met v oldoende doc r
vaarthoogte v oor drielaags eontainersehepen 50 em hoger dan de huidige brug. 
Voor het bedieningsgebouw zijn drie varianten in beeld: 
• U itbreiding op de huidige loeatie 
• Nieuwbouw op de huidige locatie 
• Nieuwbouw op de noordoever van de tweede sluiskolk 

De breedte van het m iddeneiland wordt bepaald door de benodigde af stand tot de huidige sluis . 
Rondom de kolken komt een veiligheidszone die niet toegankelijk is v oor derden. 

Tekstkader 1. Scheepvaar1klassen 
Vaarwegen zijn op basis van hun horizontale afmetingen volgens een intemationaal classificatiesys
teem (CEMT) inga::leeld in de klassen I tot en met VII. De minimale afmetirgen van de vaa-wegen in 
een klasse zijn geooseerdop de afm~irgenen diepgang van de maatge.tende motorvrochtschepen 
v oor die klasse. Deze afmetingen zijn voor Nedertand vastgeleg:l in de RichUjn Vaawegen 2011 (zie 
onderstaande tal::>el). 

CEMT· breedte lengte diepgang (m) strljkhoogte laadverm. motorverm. boegschroef 
klasse (m) (m) (m) (ton) (kW) (kW) 

geladen leeg 

I 5,05 38,S 2,5 1,2 4,25 365 175 100 

II 6,6 50 - 55 2,6 1,4 5,25 535 - 615 240 - 300 130 

III 8,2 67 - 85 2,7 1,5 5,35 910 - 1250 490·640 160 - 210 

IV 9,5 80 -105 3,0 1,6 5,55 1370 - 2040 750·1070 250 

Va 11,4 110 - 135 3,5 1,8 6,40 2900 - 3735 1375 - 1750 435 - 705 

VIa 17,0 135 4,0 2,0 8,75 6000 2400 1135 

8 Een kegelschip is een schip dat I.Olgens INettelijk I.OOrschrift o-.erdag een of meer blaulNe kegels met de punt naar 
beneden moet I.Oeren om aan te ge-.en dat het gevaarlijke, schadelijke en/of ontplofbare stoffen -.erl.Oert. 
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Beschrijving capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde en wijze van effectbeoordeling 

Het landschap zal na realisatie van de tweede sluis worden hersteld. Bomenrijen die weg moe
ten worden opnieuw teruggeplant. Hetzelfde geldt voorde teverwijderen bosschages aan de 
noordkant. De aanwezige roekenkolonie zal worden verplaatst naar een nabijgelegen bossch a
ge. 

De aanleg van de v oorhav ens en tweede sluis kolk heeft tot gev olg dat de waterlijn en bijbeho
rende oev erconstructie zov er naar het noorden opschuiven dat behoud van de drie woningen 
aan het Kanaalpad niet mogelijk is. Daarnaast betekent dit in de drie onderzochte varianten dat 
de monding van de Eef se Beek gereconstrueerd moet worden. In het ref erentieontwerp blijft de 
monding van de Eef se Beek echter behouden. 

guur 3. 1 Sluiscorrplex Eefde vanul de lucht 

3.2 Alternatieven en varianten 
Een doe I van een plan-m.e.r. is het afwegen van (Iocatie)alternatieven. Er zijn een aantal alter
natieven mogelijk om de wachttijden te verminderen. Hiernaar is in eerdere fases reeds onder
zoek gedaan. In deze paragraaf worden de onderzochte alternatieven en de resultaten van de
ze onderzoeken kort samengevat. In bijlage 1 van het MER is hier uitgebreider op ingegaan 

3.2.1 MIT Verkenning: drie alternatieven voor het verkorten van de wachttijden 
In 2007 is een MIT Verkenning opgesteld waarin is onderzocht welke alternatieven er zijn om 
de wachttijd te verminderen. In deze Verkenning zijn een drietal alternatieven onderzocht: 
5. Een betere benutting van de huidige sluis door spreiding in het scheepv aartaanbod en v e r

betering van de verkeersafwikkeling. 
6. De aanleg van een tweede sluis met minimale kolkafmetingen (125 lang en bij 12,5 m 

breed). 
7. De aanleg van een extra brede tweede sluis (125 lang en bij 18,5 m breed). 

V~~r alternatief 2 en 3 zijn varianten meegenomen met betrekking tot het wei of niet in stand 
houden van de v oorsluis van de bestaande sluiskolk. Voor de alternatiev en zijn het probleem
oplossend vermogen, de kosten, baten en ov erige effecten van de v arianten in kaart gebracht. 
Op basis van de Verkenning heeft Rijkswaterstaat in samenspraak met de regio een v oorlopig 
v oorkeuralternatief bepaald. Het v ooriopige v oorkeursalternatief was de aanleg van een tweede 
sluis met minimale kolkafmetingen (125 lang en bij 12,5 m breed). 
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3.2.2 Onderbouwing Voorkeursalternatief 
Ter onderbouwing van het gekozen Voorkeursalternatief is in 2010/2011 een MKBA uitgev oerd. 
In deze MKBA zijn opnieuw drie alternatieven geformuleerd en onderzocht: 
1. Benuttingsalternatief : door spreiding in het scheepvaartaanbod en verbetering van de ver

keersafwissel ing wordt de bestaande capaciteit beter benut. Mogelijke maatregelen binnen 
dit alternatief zijn de spreiding van aanbod door het creeren van ligplaatsen, een ruimere 
bediening van sluis Delden, aanbodsspreiding door verkeersmanagement en efficienter 
schutten; 

2. Een alternatief waarbij de bestaande s luis verlengd wordt van 133 naar 230 meter; 
3. Een alternatief uitgaande van een tweede sluis met minimale afmetingen geschikt voor 

klasse Va schepen. 

Het resultaat van de MKBA was dat aileen het alternatief met de aanleg van een tweede sluis 
v oldoende probleemoplossend vermogen heett. Deze conclusie is daarmee in lijn met de con
clus ie uit de MIT Verkenning. 

3.2.3 Locatieafweging voor de tweede sluis Eefde 
Een extra sluiskolk kan op verschillende locaties worden gebouwd. In een locatieafweging is de 
geschiktheid van verschillende locaties v oor de extra sluiskolk getoetst (zie figuur 3.2). Op basis 
van een locatieonderzoek zijn twee reele opties v oor een extra sluiskolk naar v oren gekomen 
(een nadere onderbouwing hierv an is opgenomen in bijlage 1): 
1. Noord (nr. 2 uit figuur 3.2): aanleg directten noorden van de bestaande kolk . 
2. Midden-Noord (nr.3 uit figuur 3.2): inpassing van de nieuwe kolk in het bestaande sluis- en 

s pui-eiland. 

Op basis van de informatie uit de locatieafweging is door de minister v an Infrastructuur en Mil i
eu, met instemming van de regiopartijen, gekozen v oor de locatie noord als Voorkeursalterna
tief v oor het MI RT 2 bes luit. 

Figuur 3.2 Locatiealtermtieven tweede sk.1is Eefde 

Be.staande Sluiskoik 

c::::=:::J 3. Locatie Midden Noord 
c:=:=::l 4. Locatie Midden Midden 

S. Locatie Midden Zuid 
=::J 6. Locatie Zuid 

Omdat de (Iocatie)alternatieven reeds in een eerder stadium goed zijn uitgezocht en onder
bouwd, wordt in v oorliggend plan-MER aileen gekeken naar v arianten v oor de aanleg van de 
tweede sluiskolk ten noorden van de bestaande sluiskolk . 
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3.3 Doelstelling capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde en uitgangspunten te beoo r
delen varianten 

3.3.1 Doe/stelling 
Het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde heeft tot doel om de wachttijd bij de sluis te ver-
kleinen, waardoor de doorstroming van de scheepv aart wordt geoptimaliseerd. De aanleg van 
de tweede sluiskolk bedient daarmee de scheepvaart : de bereikbaarheid overwater wordt ver
groot in de verwachting de economische positie van de regio te versterken. 

3.3.2 Uitgangspunten voor de drie te beoorde/en varianten 
V~~r het ontwerp van de tweede Sluis Eef de zijn drie varianten in het MER beoordeeld. 
• Variant 1: Sober en doelmatig schutten 

• Variant 2: Scheepvaart centraal 
• Variant 3: De ans icht v an Eef de 

U itgangspunt v oor de variant Sober en doelmatig schutten is het bieden van een oplossend 
vermogen (doelstelling) waarbij aileen die zaken zijn opgenomen die minimaal noodzakelijk zijn 
om de wachttijdproblematiek op te lossen en die voldoet aan de minimumeisen die Rijkswater
staat stelt. 

Bij de twee v arianten Scheepvaart Centraal en de Ansicht van Eef de wordt bewust gekozen 
v oor extra elementen die een breder spectrum beslaan dan aileen het bieden van een oplos
send vermogen. In variant Scheepvaart Centraal wordt geanticipeerd op de toekomst voorde 
scheepv aart . Variant Ansicht van Eef de speelt in op de omgev ingskansen, die bijdragen aan 
het v ersterken van de attractiv iteit van Eef de en de regio om te wonen, natuur en land schap te 
beleven en te recreeren. 

De drie verschillende inpassingsvarianten zijn in een intensief ontwerponderzoek in nauwe s a
menwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, belanghebbenden, o.a. verenigd in Highport Eef
de en met architectenbureau Bierman Henket ontwikkeld. H ierv oor zijn diverse ontwerpsessies 
gehouden in kleiner comite, maar ook klankbordgroepbijeenkomsten (KBG). V~~r aile deelas
pecten zijn met behulp van schetsen en 3D programma's de eisen en wensen en mogelijkhe
den verkend. Sam en met de eisen v anuit wettel ijke kaders zijn deze eisen en wensen vastge
legd in een programma van eisen en wensen. De schetsen zijn gebundeld in het Ambitiedoc u
ment Ruimtelijke Kwaliteit. I n de beschrijv ing van de varianten in nav olgende paragraf en wordt 
ook verwezen naar dit ambitiedocument. 
De v arianten zijn verbeeld in een kaartbeeld en zijn beschreven aan de hand van negentien 
inrichtingsaspecten/-elementen . In bijlage 2 is een beschrijving van deze aspecten per vari
ant opgenomen. In tabel 3.1 zijn de aspecten per variant samengev at. Figuur 3.3 tim 3.5 tonen 
een verbeelding van de drie varianten . 

Tabe/3.1 Samenvatting drie varianten voor de capaciteitsuitbreiding S/uis Eefde (onderde
len die ge/ijk zijn aan elkaar in verschillende varian ten, hebben een ge/ijkek/eur 
gekregen) 

1. Aanleg van extra sluis

kolk 

.s Grontmij 

Variant 1: 

Sober en doelmatig 

Afmeting van 12,5 m x 125 

m. 

Nisuw 

.2x opstelplaats beroeps-

vaart (125-275 m) met 1x 

cornbinatie met ~elschip 
(125 m) 

Bestaand 

Variant 2: 

Scheepvaart centraal 

Afmeting van 12,5 m x 125 

m. 

Nieuw 

.2x opstelplaats beroeps-

wart (125-275 m) met 1x 

combinatie met ~elschip 

(125 m) 
.2x opstelplaats beroeps-

. __ .... '04,,1:" _ ' 
vaell L ~ IL~ rll) 

Bestaand 

Variant 3: 
Ansicht van Eefde 

Afmeting van 12,5 mx 125 

m. 

Nieuw 

.2x opstelplaats beroeps-
vaart (125-275 m) met 1x 

corrbinatie met ~elschip 

(125 m) 

Bestaand 
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3. Aanleg voorzieningen 
voor recreatievaart vol
gens RVW 2011 

4. Brug over de nieulIIe 
sluiskolk 

13. Extra seheepvaart

v oorzienin en 

14. Herinriehting Kapper
allee 

15. Aanleg recreatieve 
routes over 1 op Ilangs 

het sluiseomplex 

16. Herinriehten bestaan-

.: Grontmij 
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.1x bestaande opstelplaats 

beroepsvaart (125 m) 
.1x opstelplaats eorrbinatie 

beroepsvaart en legelsehip 

(125 m) 
.1x IIg-1 owrnaehtingsplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Nieuw 

.2x waehtplaats recreatie-
vaart (15 m). 

Vastebrug, NAP +13,10 m, 
ca. 50 em hog er dan be
staande brug. 

Bestaande IA:lOrsluis met 
inkassing IA:lOr klasse Va 
sehepen. 

Huidige gebouw blijft behou
den en INOrdt uitgebreid. 

Er komt een wiligheidszone 

rondom de kolken v.elke niet 
toegankelijk is IA:lOr derden. 

Er komt een uitkijkpunt direct 

ten ncorden van de nieuwe 
sluiskolk 

Aileen de minimaal noodza
kelijke eompensatie I herstel. 

Aileen de minimaal noodza
kelijke eompensatie. 

Strewn is gesloten grondba
lans, deel van de 9 rond 
wordt benut I.OOr bredere 

dijk 

Terugwrdientijd van 5 jaar, 
energiebesparing van 20-

30% t.o.v. traditionele sluis, 
wrgroten diwrsiteit omge
\ling . 

Nog nader uit te v.erken. 

Kapperallee krijgt tussen 
bestaande brug en brug owr 
Eefse Seek een nieuwe v.eg

inrichting. 

Op sluiseomplex zijn recrea
tiew koppelingen gemaakt 

.1x bestaande opstelplaats 

beroepsvaart (125 m) 
• 1x opstelplaats eombinatie 

beroepsvaart en kegelsehip 

(125m) 
.1x lig-I owrnaehtingsplaats 

beroepsvaart (125 m) 

Nieuw 

.2x waehtplaats recreatie-
vaart (15 m). 

Vasta brug, NAP +13,10 m, 
ca. 50 em hog er dan be
staande brug. 

Bestaande I.OOrsluis met 
inkassing I.OOr klasse Va 
sehepen. 

Nieuwbouw naast huidige 
locatie of ten noorden van 
nieuwe sluiskolk 

Er komt een wiligheidszone 

rondom de kolken v.elke niet 
toegankelijk is ~or derden. 

Er komt een uitkijkpunt direct 

ten ncorden van de nieuwe 
sluiskolk 

Gelijkaan variant 1 met kant
tekening dat er meer wordt 
9 ekapt dus meer word! 9 e

eompenseerd. 

Aileen de minimaal noodza
kelijke eompensatie. 

Strewn is gesloten grondba
lans, deel van de grond 
INOrdt benut I.OOr bredere 

dijk 

Gelijkaan variant 1 + extra 
elementen die v.ensen van 

scheepvaart wrwllen en 
bedieningsgebouw krijgt 
fie>abele indeling en is ener-

9 i eneutraal. 

Er komt een I.OOrziening om 

auto's te lossen. 

Kapperallee krijgt tussen 
bestaande brug en brug owr 
Eefse Seek een nieuwe v.eg

inrichting. 

Op sluiseomplex zijn recrea
tiew koppelingen gemaakt 

.1x bestaande opstelplaats 

beroepsvaart (125 m) 
.1x opstelplaats eOmbinatie 

beroepsvaart en legelsehip 

(125m) 
1x lig-I owrnaehtingsplaats 
beroepsvaart (125 m) 

Nieuw 

.2x waehtplaats recreatia-
vaart (15 m). 

Vaste brug, NAP +13,10 m, 
ca. 50 em hog er dan be
staande brug. 

Bestaande \OOrsluis met 
inkassing ~or klasse Va 
schepen. 

Nieuwbouw naast huidige 
locatie often ncorden van 
nieuwe sluiskolk met ell1. 

combinatie met uitkijkplat
form. 

Er komt een wiligheidszone 

rondom de kolken v.elke niet 
toegankelijk is I.OOr derden. 

Er komt een uitkijkpunt direct 

ten noorden van de nieuwe 
sluiskolk in combinatie met 
bedieni ng sg ebouw. 

Naast noodzakelijke com
pensatie sterke inzet op her
stel en wrbetering van het 

landschap 

Aileen de minimaal noodza
kelijke compensatie. 

Afgegrawn grond kan INOr
den benut bij herinrichting 
omgeving. 

Gelijkaan variant 1 + terug 
wrdientijd van 10 jaar, kop

peling tussen de sluiskolken 
I.OOr waterbesparing , zonna
panelen op middeneiland, en 

extra inzet op ruimtelijke 
diwrsiteil. 

N og nader uit te v.erken. 

De Kapperallee vvord! herin
gericht waarbij snelwrkeer te 
gast is bij de fietsers en 

~tgangers . 

Gelijkaan variant 1 + uitbrei
ding recreatiew routes . 

met bestaande wandel-lfiets- met bestaande wandel-lfiets-
en autoroutes. en autoroutes. 

Niet van toepassing Niet van toepassing Middeneiland is toegankelijk 
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de Middeneiland en dit 

toegankelij k maken voor 

recreanten 

17. Faciliteren van educa

tie- I informatieactiviteitSl 

op het sluiscomplex 

18. Aanleg extra parkeer

voorzieningen (voor au

to's, fietsenstallingen) 

19. Faciliteren van klein

schaJige recreatievoorzie

ning 

.f Grontmij 
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Niet van toepassing Niet van toepassing 

Nietwn toepassing Nietwn toepassing 

Niet van toepassing Nlet van toepassing 

met uitzondering van de 

\.eiligheidszones. lnwlling is 

afhanl<elijk van plannen met 

beclieningsgebouw. 

Bestaand beclieningsgebouw 

INOrdt herg ebrui kt \,()or edu

catie\.e doeleinden. 

Parl<eer\,()Qrzieningen zijn 

\,()Qrzien rondom toekomstig 

uitkijlq:lunt I beclieningsge

bouw. 

Mogelijkheid \,()or k1einscha

lige recreatie\.e mogelijkhe

den. 
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Legenda 

• EIgendomsgrens RlJkswatentaat • Sloop _09on fIInoalpod 6 Alnleglroconstructlt _pod 

~ lIIgge .... bodem 
- conform tekenlng 

E3 Alnpuson_oeing 
. steller talud met stortsteen 

g] Bewogwljze~ng scheepvaan EI Helnngspettentogo I<apperoDee aan_ 

§] Behoud en u_den van be_nd 

E3 beclenlO9sgebouw N)o"""wegen 

0 Ontgmen->oonIeg_ 00 Aanlog van extra ,lui, § AanIog brug ..-extra stu" (vast. b<u~ ondet1<anI 
13.1Om+NAP 

E3 Darnwand G!J HuIshoudeIijk afvtl schoopvaan Volngheldszone ",ndom _nd. en _ koik 

8j Alnpassen of vomleuwen oIIaat 

OpsIetpluts 

0 Inpassen van ultk,kplaats ~ Heftorens (be,t3Ond) 
- hemoHen InfonnotJepunt 
·tellJgbrengen~ ..... ..,zfTj. D Pot_hettnrlchtlng londschop 

• OpsteIpfaats KegelschIp ~ Aanleg (dubbelel bomenfaan 

Gocomblneenle (fIegeIlopstefplaats ~ Alnpl.Jnten en homet bosrand 

~ Llgpiaats (Ovomachtlngspluts Ii Alnplanton bos met stllJlkon 

• Opstetpfaats recre.tIevoan 
- Ambltle gehole complex duurzaarn Inrlchten • 

Figuur3.3 Verbeelding van variant 1: Sober en doelrretig schliten 
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Legenda 

• Elgendomog ..... RijbwoIemaat 

~ ~bodem • confomI lebnlng 

E3 A.npa...., oowrbe5choeIIng 
• stoll .. lakld mol stomtHn 

1I1 Ontgmon ->..nieg_ ... 

E3 ~JmOnd 

83 AInpa...., 0(_ oIlaat 

(S] AInIeg .... an stnl siuls 

Opsoolploots 

Op5tolplools Kegeischlp 

Gec.orrbIneerd" O<egeI)opneiptuts 

~ Wodllp!aaH 

~ UgplHts I OWmachtInglplaats 

~ Alnieg brug ow<..m. sIut.IYOste brug. ond",bnt 
13.lom +NAP 

iiiiI VellIghttdszone rondom best_on -.. ~ul. 

~ HeftomlS Ibostoand) 

• Sloop wonIng«I Konaalpod 

D ~oI"I<Ie '''''"''l<N1ng''''''l<1Iop 

rB"'l 
l.!~ 

Nleuw bodIeningsgebouw lmogel~~ Iocalles) 

0 'npo...., van ultldJkplaats 
• hentelleln 1tt000000tiepunt 
• torugb<_ patkH<plaalSen en ztrje 

E3 Aanleg bomenlaan 

~ Alnplonl,," en _ bo ... nd 

Ii Ainp~nten bos met snuiken 

Figuur3.4 Verbeelding van variant 2 Scheepvacn Centraci 

.f Grontmij 

~ 
~ 
0 
D 
([) 
(f] 

EI 
E3 
~ 
[jJ 
Q 

"""log wandolpod 

Walslroom 

Hulshoudelljlc afva .... ter scheepvaart 

KadI!s nuttlg lrvIchten len bohoeve van scNepyaatl 

Auto-lossteIger 

P_ngen 

Helnng_en_ Koppe""'" IInpassen --
'nfollTllI_ scheepvurt 

Hulshoudelljk .fvol scheepvaalt 

~lrtIng __ rt 

AmbIUe geheIe complex dullrlllm Inrkhton 

GM-0094188, revisie 2.0 

Pagina 34 van 79 



.: Grontmij 

Beschrijving capaciteitsuitbreiding S/uis Eefde en wijze van effectbeoorde/ing 

GM-0094188, revisie 2.0 

Pagina 35 van 79 



Beschrijving capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde en wijze van effectbeoordeling 

Legend. 

• Elgenclom.v",", Rljlcswaterstoat § _leg brug ow. extra ,Iub (vasto ~ oncIerbnt 
1J.1Om+fW> 

~ Bagge.." bodem iJ VeI1Igheldszone roncIom bestaancle en nleuwe sluts 
- canto"" tekenlng 

E3 .... "!W ... n OIW.btid,OOU"ll Q kwegwlJze~ng sdleepvaart • ft.e'ner UlI~ """l nQflUe.e:n 

• Ontgroven -> aanleg water ~ _ens (bntaand) 

E3 D_.ncI • Sloop wonlngen Kanaatpad 

~ Aanpassen of wmleuwen anaat ~ ondeaoeken herbesternrnlng gebauwen Sluls<omplex 

00 Aanltg YoIn oxtro sluls 
~ .... nleg (dubbele) bamenlaan 

Opstelplats 

~ Alnpllnten en herste/ basrancl 

• OPsttlplats KogeIschlp 

~ Aanplantln bas met struI1<en 

Gecamblneerde (I(egel)apstelplaats 

~ _leg w.ndelpad met lietspad • Ugpla.ts I OWrnachtlnll'plaau 

~ Koppeien "u!zen (watMbespaflng) • Opstelplaau reaeatJeoturt 

~ 
Natuurtljk haaIIand 
~n winter mageIIJ1chtden \I0OI' ~sbaanJ 

Figuur3.5 Verbeelding van variant 3 Anstht van Eefde 

.: Grontmij 

[f) 

Q~ 
rB' 
\..!:,/ 

D 
!II 
~ 

(I) 
(I) 

E3 
00 
(i) 

Par1<eeM>Orzlenlpgen 

Optlonele 10000d. nIeuw bedJenlngsgebouw comblneren 
met ultz!d1tpunt + ..... ntuelt _fu~ 

OptIonele _Ie nIeuw bedienlngsgebouw 

Pot_ he~nrtcf1tl"g IoncIsdlop 

Snelheldsremmende aanpasslngtn un Kappelillee 

Henlngsperunugo Kapporoll .... npassen. 
tewnswrbeteron veHigh.ld lietsen en vaetgongeB 
(door het aft'"" von meer rulmte) 

Energleapwelklng 

Energleapwrekldng aptIoneeI (bulte" scope) 

N __ n 

Watereduald .. n.tuurspee!tuln 
(lnput/lnltlatltf H1ghpartl 

Hul.haudel,k aMI scheepYoJart 

r\rnbltle gehelo complex duvrz.i;rm IMchten 
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3.4 Nulvariant: referentiesituatie voor de beoordeling van variant 1 tim 3 
In het MER worden de eff ecten van de v oorgenomen activ iteit beschouwd ten opzichte van de 
nulvariant. De nulvariant be staat uit de huidige situatie en autonome ontwikkeling. De autonome 
ontwikkeling betreft de situatie waarin het v oornemen niet wordt gerealiseerd. Oat betekent dat 
er geen nieuwe sluiskolk wordt ontwikkeld en de huidige sluiskolk niet wordt aangepast. Er v indt 
daardoor geen bestemmingsplanwijziging plaats. 

De nulvariant is nadrukkelijk aileen een ref erentiesituatie en geen realistisch te kiezen altern a
tief, gezien het belang van het realiseren van de capaciteitsuitbreiding v oor de bereikbaarheid 
van de regio door scheepv aart. 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is per (milieu)thema de huidige en autonome situatie be
schreven. 

3.5 Hoe de effecten worden bepaald 
I n de v olgende hoof dstukken worden de eff ecten beschrev en als gev olg van de maatregelen in 
de drie varianten. Oit gebeurt v oor de v olgende thema's: 
• Verkeer en mobiliteit 
• Woon- en leefmilieu 
• Natuur en Landschap 
• Bodem en water 

Per them a wordt een korte beschrijv ing van het relev ante beleid en wettelijk kader gegeven. 
Verv olgens wordt beschrev en aan de hand van welke criteria het aspect is onderzocht. Na een 
beschrijv ing van de huidige en autonome situatie, voigt een beschrijv ing van de eft ecten per 
criterium. I n hoof dstuk 8 voigt een integrale eft ectbeschrijv ing. 

Bij de effectbeoordeling worden de effecten van de v arianten beoordeeld ten opzichte van de 
nulvariant. Bij het toetsen van de v arianten op basis van de beoordelingscriteria worden waar 
mogelijk de effecten gekwantificeerd. Waar dit niet mogelijk is wordt een kwalitatieve beoorde
ling gegeven. De beschreven effecten worden per milieuthema samengevat in een tabel, waarin 
de effecten in de vorm van een relatieve plus/min-beoordeling worden weergegeven. 

Bij de effectbeoordeling wordt de v olgende 5-puntsschaal gehanteerd: 
+ positief effect; 
0/+ beperkt positief effect; 
o (v rijwel) geen effect; 
0/- beperkt negatief effect; 

negatief effect. 

Toelichting effectbeoordeling 
Wanneer er geen v erschillen in m ilieueff ecten optreden ten opzichte van de nulvariant krijgt een 
variant de kwalitatieve waardering "0". Wanneer er v oor de variant negatiev e milieueffecten 
worden v erwacht ten opzichte van de nulvariant, dan wordt dit uitgedrukt met de relatieve be
oordeling "-". In gev al van positieve milieueffecten wordt een beoordeling "+" gegeven. 
V~~r een aantal milieuaspecten zal de realisatie van de varianten negatieve of positieve effec
ten met zich meebrengen. Vaak zal dan het verschil in effecten tussen de nulvariant en de vari
anten groter zijn dan het v erschil tussen de v arianten onderling. Om toch v erschillen t ussen va
rianten in een kwalitatieve beoordeling tot uiting te kunnen brengen, zijn ook de beoordelingen 
"0/+" en "0/-" gehanteerd. Oit geeft aan dat het milieueffect van de betreffende variant kleiner is 
dan van de variant met een "-" of "+" beoordeling, het zegt echter niets over de grootte van het 
verschil. Oit betekent dat er geen evenredigheid is tussen de waarderingen "0", "0/ -" en "_" . 
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4 Verkeer en mobiliteit 

4.1 Beleid en wettelijk kader 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) 
In de Structuurv isie Infrastructuur en Ruimte (SVI R) staan de nationale plannen voor ruimte en 
mobiliteit. De SVI R zet de essentiele onderdelen uit de Nota Mobiliteit met betrekking tot de 
binnenvaart in licht gewijzigde vorm door. De ambitie is nog steeds het realiseren van betrouw
bare reistijden v oor de binnenvaart met prioriteit v oor de hoofdverbindingsassen. Omdat in het 
verleden onvoldoende middelen zijn gereserv eerd v oor de v erv anging van stuwen, sluizen en 
bruggen, zijn onderhoudsachterstanden ontstaan. Om onv erwachte stremmingen te v oorkomen 
en te v oldoen aan de af gesproken af metingen van de vaarwegen, werkt het Rijk de onde r
houdsachterstanden op de hoofdvaarwegen weg. 

Daarnaast streeft het rijk ernaar dat de hoofdvaarwegen die de belangrijkste zeehavens met het 
achterland verbinden (hoof dtransportassen), ten minste geschikt zijn v oor klasse Vlb-schepen 
en v ierlaagscontainerv aart, de doorgaande nationale hoof dv aarwegen ten m inste v oor klasse 
Va-schepen en v ierlaagscontainerv aart en de ov erige hoof dv aarwegen ten m inste geschikt zijn 
v oor klasse IV en drielaagscontainerv aart. Verder moeten er op de hoof dv aarwegen, ook v oor 
schepen met gevaarlijke stoffen, v oldoende ligplaatsen zijn en moet de bediening van de 
kunstwerken zo veel mogelijk afgestemd worden op de wensen vanuit de markt en, waar van 
toepassing, op de netwerkanaly ses. 

De Twentekanalen vallen in de categorie 'overige hoof dv aarwegen' en moeten v olgens de SVI R 
dus ten minste geschikt zijn v oor klasse IVen drielaagscontainerv aart. Uitgaande van de ge
prognosticeerde groei is het streefbeeld voor het Twentekanaal conform de Nota Mobiliteit dat 
het kanaal in 2020 geschikt is v oor klasse Va-schepen en drielaagscontainerv aart. Dit betekent 
dat wordt v oldaan aan de gef ormuleerde streef beelden van breedte, diepte, v rije doorv aart
hoogte en wachttijden bij sluizen. 

Vaarwegvisie Overijssel (2006) 
In 2006 heeft de prov incie Overijssel in samenwerking met Rijkswaterstaat en Regio Twente 
een vaarwegenvisie opgesteld. De v aarwegenvisie geefteen beeld vaneen samenhangend 
vaarwegennet in Ov erijssel, waarbij het streven is een goede en v eilige bereikbaarheid van 
economische centra te waarborgen. Het Twentekanaal v erbindt (het economische centrum van) 
de regio Twente met Duitsland, de Randstad en het IJsselmeergebied. Na 2020 wordt een aan
tal knelpunten v oorzien, zoals de oplopende wachttijden bij Sluis Eefde. Om die op te lossen is 
het vergroten van het v aarwegprofiel en de capaciteit van Sluis Eefde noodzakelijk. 

Beheerplan en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (2012) 
In het Beheerplan en Ontwikkelplan voorde Rijkswateren heeft Rijkswaterstaat haar ambities 
ten aanzien van het beheer van de Twentekanalen en de daarin gelegen sluizen uitgewerkt. 
Rijkswaterstaat streeft samen met andere vaarwegbeheerders naar eenduidig, transparant en 
doelmatig beheer van de vaarweg, gericht op het garanderen van betrouwbare reistijden, goede 
bereikbaarheid en continuering van de hoge graad van veiligheid van het v erv oer over water bij 
een toenemende verkeersintensiteit en toename van de omvang van de schepen. 

In het Beheerplan en Ontwikkelplan wordt ook aandacht besteed aan de recreatievaart . De re
creatiev aart is een v olwaardige verkeersdeelnemer. De zorg v oor een veilige en v lotte vaart 
heeft ook betrekking op deze doelgroep. Er worden geen financiele middelen voor beschikbaar 
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gezet, dus recreatie moet meeliften op de maatregelen die worden genom en in het kader van 
transport, veiligheid, etc .. 

Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PWP, 2004) 
Het PWP bevat het verkeers-en vervoerbeleid voorde periode 2004-2014. Conform de Plan
wet Verkeer en Verv oer is het PWP ook kader v oor het gemeentelijk v erkeers - en v erv oerbe
leid. Elke wegbeheerder behoudt uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Een specifiek item dat van belang is v oor het ontwerp van sluis Eefde is het verkeer over de 
N348 door Eefde. De N348 kruist het Twentekanaal over een brug ruim 1 km ten westen van 
sluis Eef de. Door de perif ere Jigging van Zutphen is er v eel autoverkeer dat door de kernen 
Eef de, Voorst en De Hoven gaat. Het betreft zowel doorgaand v erkeer tussen de Achterhoek en 
de A 1, als regionaal verkeer. Bovendien is er sprake van v eel v rachtv erkeer doordat bedrijv e n
terrein De Mars hier ook ontsloten wordt . De prov incie streeft ernaar om functie, inrichting en 
gebruik van wegen in het gebied op elkaar af te stemmen en zo nodig rondwegen te realiseren. 
Dit gebeurt op basis van de wegennetv isie op plaatsen waar de leef omgev ing en de veiligheid 
onder druk staan. Extra aandacht wordt geschonken aan de belangen van openbaar vervoeren 
hulpdiensten. De knelpunten bij Eefde pakt de prov incie gef aseerd aan. Op korte termijn verbe
tertde provincie de leefomgevingen de veiJigheid in Eefde en Zutphen-Noord en de bereik
baarheid van Polbeek en De Mars door omleiding van de N348 om Eefde (zie gemeentelijk 
Verkeerscirculatieplan Zutphen). Op de langere termijn wordt de doorstromingsproblematiek op 
de N348 tussen Zutphen-Zuid en de A 1 opgepakt. Bovendien stimuleert de prov incie de door
ontwikkeling van de ov erslagf unctie op De Mars om een toename van het goederenv erv oer 
over water te bewerkstelligen. De om legging Voorst is van belang in relatie tot de problemen op 
de N348 en de A1. 

Gemeentelijk Verkeersplan Zutphen 
In 1996 heeft de gemeente Zutphen het gemeentelijke Verkeerscirculatieplan vastgesteld . In 
2008 heeft de gemeente een nieuw uitv oeringsplan opgesteld. In het uitv oeringsplan wordt 
aangekondigd dat de hoofdwegenstructuur wordt gewijzigd door het reaJiseren van de omleg
ging Polbeek met een nieuwe brug over het Twentekanaal ten westen van de brug Deventer
weg/Rustoordlaan (N348). De aanleg van deze omlegging is reeds uitgevoerd, de weg is 14 
december 2012 geopend. De bereikbaarheid van De Mars vanaf deA1 bij Deventeris hiermee 
verbeterd . Het (v racht)v erkeer van De Mars richting de A 1 hoeft de kernen van Zutphen en Eef
de zo niet meer te belasten. 

Nota Mobiliteit Gemeente Lochem 
De gemeente Lochem heeft op 15 september 2008 de Nota Mobiliteit (inclusief uitvoeringsplan) 
vastgesteld . De v ertrekpunten v oor de mobiliteitsv isie worden gev ormd v anuit de peilers: duur
zaam, groen, v eilig en bereikbaar: 
• duurzame mobiliteit en een robuust verkeerssysteem vooralle modaliteiten: fiets-, en voet

verkeer, auto- en v rachtv erkeer en openbaar v erv oer; 
• een leefbare en aantrekkelijke gemeente zowel in het bUitengebied, in de dorpskernen en in 

de stad Lochem; 
• een robuust v erkeerssy steem voor aile modaliteiten waarbij de kans op ongevallen tot een 

minimum wordt beperkt en waarbij aile weggebruikers zich veilig voelen en/of zich bewust 
zijn van een onveilige situatie; 

• het nu en straks bereikbaar houden van de gehele gemeente via het nationale, regionale en 
lokale wegennet. Het bereikbaar houden van bedrijventerreinen, centrum van Lochem, 
dorpskernen en een verantwoorde bereikbaarheid van natuur en recreatiegebieden zijn 
daarbij belangrijke aspecten. Mobiliteit en economie zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

De Kapperallee op het sluiscomplex wordt, naast autoverkeerook gebruikt door fietsers . Over 
de kapperallee is een secundaire fietsroute . 
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4.2 Beoordelingscriteria 
het thema V erkeer en mobiliteit wordt beoordeeld op basis van de criteria zoals opgenomen in 
tabeI4.1. 

Tabel4.1 Beoordelingscriteria verkeeren mobiliteit 

Aspect Beoordelingscriteria 

Ver~r en mobiliteit • Be"imAoeding vaarver~r 
• Be"imAoeding ver~rsveiligheid vaarver~r 

• Be"imAoeding kruisend wegver~r 

4.3 Referentiesituatie 

4.3.1 Huidigesituatie 

Vaarverkeer 

Beroepsvaarl 

Methode van onderzoek 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

De schutkolkenvande sluizen in Eefde, Delden en Hengelo zijn 12 meter breed en 140 meter 
lang (met een nuttige schutlengte van 133 meter). De maximale afmetingen van schepen die 
geschut kunnen worden zijn 110 bij 11,4 meter (klasse Va, zie tekstkader 1 in § 3.1). De Twe n
tekanalen waren geschikt v oor schepen van klasse IV, maar v anuit de SVI R is er behoefte aan 
het v erruimen tot een prof iel dat geschikt is v oor klasse Va schepen. Tussen 2004 en 2010 is 
het Twentekanaal tussen Sluis Eefdeen sluis Delden verruimd (fase 1). Parallel aan de plan
uitwerking v oor de capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde worden de mogelijkheden v oor het 
geschikt maken van de overige kanaaldelen (fase 2) v oor klasse Va schepen onderzocht. Het 
gaat om het voorpand (IJssel- Eefde), het stuk tussen sluis Delden en de haven van Enschede 
en de zijtak naar Almelo. 

In 2011 passeerden ruim 15.000 schepen Sluis Eefde, waarvan bijna 14.000 binnenvaartsche
pen en krap 2.000 recreatievaartuigen (zie tabel 4.2). Het jaarlijkse aantal scheepspassages 
van Sluis Eef de is in de periode vanaf 1998 v rij constant. De grootte van de schepen neemt wei 
toe. De aanleg van de tweede Maasv lakte maakt een groei van het v olume van v erv oerde goe
deren en de grootte van de schepen mogelijk. 

Tabel4.2 Scheepvaartintensiteit en tonnage op de Twentekanalen in 20119 

Aantal schepen be- j 
roepsv aart i 
Aantal schepen recre- ~ 

atievaart i 
Totaal aantal passa- ~ 
ges i 
Totaallaadvermogen ~ 

Passages Sluis Eefde 

13.845, waarvan 1.467 

containerschepen 

1.744 

15.589 

19,1 miljoenton 

Passages sluis Delden Passages sluis Hengelo 

8.841, waarvan 1.467 con- 902 
tai nerschepen 

512 186 

9.353 1.088 

13,9 miljoen ton 1,1 miljoen ton 

Van de schepen die Sluis Eefde passeren hebben de meeste schepen een bestemming in de 
gemeente Hengelo, gevolgd door Lochem, Almelo, Hof van Twente, Enschede en tot slot de 
gemeentes langs het kanaal Almelo - de Haandrik. Het totale overslagvolume is op een zelfde 
manier overde gemeentes verdeeld. 

De binnenvaartschepen die Sluis Eefde passeren varen naar verschillende havens en waterge
bonden bedrijven in Zutphen, Lochem, Markelo, Goor, Delden, Hengelo, Enschede en Almelo. 
De totale overslag is sinds 2001 beperkt gegroeid: de groei die heeft plaatsgev onden is hoof d
zakelijk toe te schrijven aan de sterke groei in de containeroverslag. 

9 Bran: Werkrnap Jaaroverzicht Scheepvaart Begeleiding en Bediening 2011 Dig itale versie 
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Hoewel het containerv erv oer sterk gegroeid in de afgelopen jaren, is het aandeel in het totale 
v erv oerde gewicht beperkt . Ongeveer de helft van het v erv oer langs Sluis Eef de bestaat uit het 
v erv oer v an bouwmaterialen, zoals zand en grind. Er zijn diverse bedrijv en aan het kanaal, zo
als de Zandmij (meerdere locaties) en Morsinkhof (Hengelo). Naast zand en grind v alt onder 
deze categorie ook het v erv oerv an zout v anuit Akzo in Hengelo. Andere belangrijke strom en 
zijn landbouwproducten (20%) en veevoer (7%). Deze stromen zijn voornamelijk toe te schrij
ven aan de productielocaties in Lochem, Delden en Almelo van het veevoerbedrijf ForFarmers 
Hendrix. 

Door de ligging van Sluis Eefde aan het begin van de Twentekanalen v lak bij de aansluiting met 
de IJssel, is de sluis bij Eef de een bepalende schakel in het v erv oer over water van en naar 
Twente. De capaciteit van deze sluis is dan oak cruciaal om het aanbod van schepen v lot te 
kunnen verwerken. Wachttijden v oor Sluis Eefde hebben direct eff ect op de watergebonden 
bedrijv igheid langs de Twentekanalen. 

Bij Sluis Eef de moet de scheepv aart regelmatig lange tijd (tot meerdere uren) wachten am door 
de sluis te komen. Uit de MIT-verkenning blijkt dat bij Sluis Eefde de wachttijd op een gemid
delde werkdag in de drukste maand in 2001 reeds 48 minuten was en dat deze sindsdien is 
verslechterd [1]. Deze wachttijd voldoet niet aan de in de SVIR en onderliggende Nota Mobiliteit 
geformuleerde eis van maximaal 30 minuten gemiddelde wachttijd in de maatgevende maand. 
De Sluis Eefde is daarom in de SVIR opgenomen als knelpunt. 

Recreatievaart 
Per jaar gebruiken ongeveer 2.000 recreatievaartuigen Sluis Eef de. De Twentekanalen zijn a n
derdeel van de recreatieve v aarroute 'Tuin van Nederland'. Deze route loopt vanaf de IJssel via 
het Twentekanaal en de zijtak naar Almelo door naar Coevorden en Meppel en dan weer rich
ting de I J ssel bij Zwolle. Op de Twentekanalen bev inden zich daarnaast jachthav ens, roei - en 
kanoverenigingen bij Zutphen, Almelo, Hengelo en Enschede. 

Verkeersveiligheid vaarverkeer 
I n de Verdiepingsstudie Corridors is opgevallen dat op de vaarwegen rondom Zutphen onev e n
redig v eel scheepsongev allen hebben plaatsgevonden. Ook rondom sluis Eefde v inden relatief 
v eel ongev allen plaats. Een deel hierv an v indt plaats bij het sluiscomplex zelf , een deel v indt 
plaats bij de brug bij Eefde. Bij de brug van Eefde zijn aan beide zijden van de vaarweg wacht
plaatsen gecreeerd am op drukke momenten bij sluis Eefde schepen op te kunnen vangen. 
Wanneer hier schepen liggen te wachten moeten schepen bij drukte in een soort zig-zag bewe
ging elkaar passeren. Het inschatten van de situatie wordt bemoeilijkt door de stalen brug die 
resulteert in radarreflecties en radarabsorptie. Het gebied direct achter de brug kan daardoor 
ook minder goed inzichtelijk zijn, waardoor de kans op scheepsongevallen is verhoogd. 

Sluis Eefde zelf wordt soms erg druk benut. De wachttijden kunnen hier oplopen tot enkele 
uren. Bij hoge wachttijden zijn er v eel wachtende schepen in de omgev ing. De wachtplaatsen in 
de omgev ing van de sluis steken relatief v er de vaarweg in, waardoor de vaarweg v oar het te
gemoet kom ende v erkeer wordt vernauwd (zie f iguur 4.1). 0 rukte bij de s luis zal daardoor het 
risico op scheepsongevallen sterk kunnen verhogen. In aanv ulling hierop loopt de vaarweg taps 
toe naar de sluiskolk. Schippers gev en aan dat een inlopende golf in de sluis wordt versterkt, 
waardoor de manoeuvrerende schepen in de sluis een zetje kunnen krijgen. Dit kan voldoende 
zijn v oor een schip-schip aanvaring tijdens het aanleggen [12]. 
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Figuur4.1 Huidige wachtp/aatsen /iggen relatiefverin de vaarweg (Bron: Goog/eeartfJ, 2012) 

Wegverkeer 
Het sluiscomplex wordt doorsneden door de Kapperallee. De Kapperallee fungeert als 10k ale 
ontsluitingsweg tussen Eefde en Zutphen Noord, voor auto- fiets- en v oetv erkeer. Door de om
legging Polbeek neemt de v erkeersintensiteit op deze weg at. De weg is ook een secundaire 
route v oor hulpdiensten. Gekoppeld aan de opening van de rondweg is een spitsaf sluiting ing e
steld van zuid naar noord over de sluis (ochtendspits). 

4.3.2 Autonome ontwikke/ing 

Vaarverkeer 

Beroepsvaarl 
Hetaantal schepen in de beroepsvaart dat de laatstejaren Sluis Eefdepasseerde, vertoonttot 
1998 een kleine stijgende tendens. In 1992 passeerden ruim 12.000 schepen de sluis te Eefde. 
In 1998 was dit aantal toegenomen tot 13.000. Sinds 1998 lijkt er een stabilisatie op te treden in 
het aantal scheepvaartpassages. Wei valtereen sterkegroei waar te nemen in het aantal ver
voerde containers sinds de opening van de Combi Terminal Twente (CTT) in Hengelo in 2001 
(zie tabel 4.3). 

Ook v indt er een schaalvergroting plaats. Schepen van klasse Va zijn in tegenstelling tot jaren 
geleden geen uitzondering meer. Dit is het gev olg van de algemene schaalvergroting in de co n
tainervaart, maar ook door ontwikkelingen bij terminals (zoals Hengelo) en bedrijven in de regio 
(zoals bij AKZO zoutafvoer). In het recente verleden is de toegelaten aflaaddiepte voorKlasse 
Va schepen op de hoof dtak al v erg root van 1,75 m tot 2,20 m. 0 it heeft het gebruik van Klasse 
Va schepen gestimuleerd. Ook heeft deze wijziging in het toelatingsbeleid de containerv aart 
gestimuleerd. 

Tabel4.3 

1998 

2000 

2002 

2004 

2006 

Trends in de scheepvaa-t bij Sluis Eefde 10 

Aantal beroepsvaar

tuigen 

12.950 

12.517 

11.975 

11.743 

14.577 

Aantal recreatie

vaartuigen 

2.525 

2.530 

2.335 

1.960 

1.966 

Gemiddeld laadver

mogen (ton) 

935 

910 

1.009 

1.106 

1.115 

Vervoerde contai

ners (TEU) 

n.v.t. 
n.v.t. 
29.895 

44.543 

59.381 

10 Bran: Jaarol.erzicht Scheepvaart Begeleiding en Bedieni ng 2011, Rijkswaterstaat Waterdistrict IJsseldelta en Twente

kanalen 
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2008 

2010 

13.438 

13.124 

1.911 

1.829 

1.181 

1.345 
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50.386 

93.378 

De verwachting is dat zowel het totale v olume van v erv oerde goederen als de grootte van de 
schepen in Nederland zal groeien. De aanleg van de tweede Maasv lakte en de groei van ver
schillende binnenv aarthav ens maken deze groei mogelijk . De Welv aart en Leef omgev ing sce
nario's uit 2006 [7] laten v ier v erschillende mogelijke scenario's v oor de economische groei zien. 
De sterkste economische groei v indt plaats in de scenario's Transatlantic Market (TM) en Glo
bal Economy (GE). In be ide scenario's nemen de Europese importstromen van droge en natte 
bulk beperkt toe tussen 2002 en 2040. De containeroverslag stijgt zeer fors . 

De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat (DVS) heeft berekend wat deze scen a
rio's zouden betekenen v oor de intensiteit en de samenstelling van het scheepv aartv erkeer bij 
Sluis Eef de. Tot aan 2020 verwacht DVS een schaalvergroting. Het aantal reizen neemt daa r
door in het TM scenario licht af . Na 2020 v erwacht DVS geen verdere schaalvergroting, maar 
wei een toename in het aantal schepen. In het TM scenario neemt het aantal scheepspassages 
met ongev eer 4. 000 toe tot aan 2060. In het GE scenario is deze toename met bijna 20. 000 
passages nog vele malen groter. 

Tabe/4.4 Prognoses aanta/ re/zen van de vrachtvervoerende beroepsvaartbij S/uis Eefde 11 

S1:enario - 11: __ -

Transatlantic Market (TM) 

Global Economy (GE) 

13.438 

13.438 

12.587 

14.278 

14.718 

21.146 

17.495 

32.724 

De v erwachte groei in de scheepv aart zal leiden tot een sterke toename van de wachttijd bij 
Sluis Eefde. Zonder aanvullende maatregelen zal in het TM scenario de gem iddelde wachttijd in 
de gemiddelde maand toenemen tot ruim anderhalf uur in 2020 en ruim 3 uur in 2040. In het GE 
scenario zal deze toename nog groter zijn. 

Recreatievaart 
I n de periode 1998-2010 is een daling van ongev eer 25% opgetreden in het aantal recreatie
vaartuigen dat sluis Eefde passeerde (zie tabel 4.3). In de komende jaren wordt een langzaam 
hers tel verwacht. De v erwachte ontwikkeling v arieert van een constante hoeveelheid passages 
volgens DVS tot een groei van 1% per jaar volgens de provincie Overijssel [8] . De invloed van 
de recreatievaart op de capaciteit van sluis Eef de is beperkt, vanwege het relatief kleine aantal 
recreatievaarders op het Twentekanaal [1]. 

Verkeersveiligheid vaarverkeer 
I n de autonome situatie wordt een verslechtering v erwacht van de v aarv eiligheid rondom sluis 
Eefde doordat het v aarv erkeer drukker wordt .. 

Wegverkeer 
Ten aanzien van het wegverkeer worden in de autonome situatie geen wijzigingen v oorzien. De 
Rondweg om Eefde is inmiddels geopend. 

4.4 Effectbeschrijving 

4.4.1 Bei'nvloeding vaarverkeer 
De aanleg vande tweede sluiskolkzorgt ervoordat de wachttijd afneemt. Doordeze afname 
blijft de wachttijd in aile drie de varianten binnen de NoMo-norm van maximaal 30 minuten. De 
af name v an de wachttijd zorgt v oor een betere bereikbaarheid van de verschillende havens en 

11 Bron: Jaarol.erzicht Scheeplfdart Begeleiding en Bediening 2011 , Rijkswaterstaat Waterdistric;t !.Jsseldelta en TW3nte

Iq:jnalen 
12 Voor het scheepsaanbod na 2040 zijn geen prognoses beschil<baar. De groei conform de WLO scenario's tussen 
2020 en 2040 is rechtlijnig geextrapoleerd 
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watergebonden bedrijven in Zutphen, Lochem , Markelo, Goor, Delden, Hengelo, Enschede en 
Almelo. De bereikbaarheid wordt in aile varianten verbeterd . 
Aile v oorzieningen v oor de beroepsvaart komen terug, of worden aangelegd v olgens de mini
mum v ereisten. Aileen een aantal overnachtingsplaatsen aan de noordoostzijde van de sluis 
komt te v erv allen. Hierv oor komt capaciteit v oor wacht- en opstelplaatsen in de plaats. 

De realisatie van een tweede kolk betekent dat de beschikbaarheid en de betrauwbaarheid van 
de sluis grater worden. Wanneer een van de kolken gepland of ongepland buiten bedrijf is, kan 
de andere kolk wei gebruikt worden. 

4.4.2 Bei"nvloeding verkeersveiligheid vaarverkeer 
In aile varianten voldoet het nieuwe sluiscomplex aan de huidige eisen van CEMT VA vaarklas
se. Hierdoor zullen er minder wachtende schepen komen en het vaarbeeld wordt overzichtelij
ker. Daardoor neemt de v erkeersveiligheid in aile varianten toe. In variant 2 worden tevens ex
tra wachtplaatsen aangelegd. Dit kan op drukke momenten een beperkte verbetering in de na u
tischeveiligheid opleveren bij de brug bij Eefde, doordat daar iets minder snel schepen hoeven 
aan te meren. 

4.4.3 Bei"nvloeding kruisend wegverkeer 
In aile v arianten krijgt de Kapperallee op en aan de noordzijde van het sluiscomplex (tussen de 
nieuwe brug over de sluiskolk en de bestaande brug over de Eef se 8eek) een nieuwe wegi n
richting. In variant 1 en 2 blijft de situatie zoals die is : de weg is ingericht als autoweg, waarbij er 
medegebruik door fietsers mogelijk is. Voetgangers behouden een eigen stoep. I n variant 3 
komt de nadruk meer te liggen op de v erkeersv eiligheid v oor langzaam v erkeer door snelv e r
keer 'te gast' te laten zijn bij f ietsers en v oetgangers . 
Aan de zuidzijde van het sluiscomplex zal de weginrichting niet veranderen ten opzichte van de 
autonome situatie. 

4.5 Effectbeoordeling verkeer en mobiliteit 
De wachttijd komt in aile v arianten onder de NoMo-norm van 30 minuten te liggen. Daarop sco
ren aile varianten positief . Aile v oorzieningen v oor de beraepsvaart komen terug , of worden 
aangelegd v olgens de minimum v ereisten. Aileen een aantal overnachtingsplaatsen aan de 
noordoostzijde van de sluis komt te verv allen. Hierv oar komt capaciteit v oor wacht- en opstel
plaatsen in de plaats. De scorevoorvariant 1 en 3 is beperkt positief (effectbeoordeling: 0/+). 
Variant 2 scoort positief omdat er wordt geanticipeerd op de toekomst d.m.v. 2 extra wacht
plaatsen (1 aan zowel de IJsselzijde als de Kanaalzijde) en de voorziening van een autoloswal 
(effectbeoordeling: +). 

Variant 1 en 3 scaren licht positief op het gebied van v erkeersv eiligheid van het v aarv erkeer, 
mede doordat de wachttijd v erminderd en er minder wachtende schepen komen (effectbeoorde
ling: 0/+). Door de extra wachtplaatsen en verkeersmanagement maatregelen scoort variant 2 
scoort positief (effectbeoordeling: +). 

Variant 3 scoort op het aspect eft ecten kruisend v erkeer licht positief, omdat er meer maatreg e
len worden ingezet om de effecten voor het kruisend langzaam verkeerte verbeteren (effectbe
oordeling: 0/+). De andere twee varianten zullen geen effect hebben (effectbeoordeling: 0) 

Tabel4.5 Effectbeoorcieling verkeeren mobiliteit 
Aspect Beoordelingscriteria 

Verkeer en mobiliteit • Be'invloeding vaar\oerkeer 

• Be'invloeding \oerkeers\oeilig heid vaar\oerkeer 
• Be'invloeding kruisend weg\oerkeer 
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5 Woon- en leefmilieu 

5.1 Inleiding 
In het kader van het MER is onderzoek gedaan naar geluidhinder, luchtkwaliteit en externe vei
ligheid. De deelrapporten die hierv oor zijn opgesteld hebben als basis gediend v oor de eff ec t
bepaling in het MER en zijn als bijlagen opgenomen. In dit hoofdstuk worden deze aangehaald 
als respectiev elijk deelrapport akoestiek, deelrapport luchtkwaliteit en deelrapport externe vei
ligheid (zie tabel 1.1 voor de volledige titels). 

5.2 Beleid en wettelijk kader 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2008) 
Het Milieubeleid van de Rijksoverheid is v astgelegd in het Nationaal Milieubeleidplan 4 (NMP4). 
Het plan trekt lessen uit het verleden, benoemt hardnekkig problemen, schetst de ambities van 
het milieubeleid en geeft per thema aan hoe meer duurzaamheid bereikt kan worden. Het mili
eubeleid is gebaseerd op een aantalleidende beginselen: 
• Duurzame ontwikkeling (de dimensies milieu, economie en sociale kwaliteit worden in hun 

onderlinge balans beheerd). 
• Preventie (nadelige gev olgen van activ iteiten moeten worden v oorkomen). 
• Voorzorg (niet pas in actie komen tegen ernstige bedreigingen als het wetenschappelijk 

bewijs is gelev erd). 
• Bestrijding aan de bron. 
• De v erv uiler betaalt. 
• ALARA (As Low As Reasonably Achievable; de beste bescherming die in redelijkheid ge

v raagd kan worden). 

De onderscheiden them a's v oor de relevante doelen en strategieen van de capaciteitsuitbre i
ding sluis Eefde zijn: 

• Emissies, energie en mobiliteit 
Ooelen: emissie luchtverontreiniging beperken. Strategie: de inzet van hernieuwbare ene r
giebronnen, het verlagen van het energiegebruik per activ iteit en/of geav anceerde energie
technologie. Stimuleren van de ontwikkeling en toepassen van zuinige en schone v oertu i
gen en schonere brandstoff en. De maatschappelijke kosten van m obiliteit worden zo direct 
mogelijk in rekening gebracht bij de gebruiker. 

• Biodiversiteiten natuurlijke hulpbronnen 
Doel: garantie dat complete ecosystemen kunnen blijven functioneren . Strategie: Bescher
men biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen tegen schade door menselijk handelen. Duur
zaam beheer van collectiev e natuurlijke hulpbronnen. 

• Externe veiligheid 
Doel: O.a. veilige transport van gev aarlijke stoffen. Strategie: Plaatsgebonden en groepsri
sico laag houden. Met betrekking tot transport: transportrisico's een belangrijke rol laten 
spelen bij de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer. Voorwaarden stellen 
aan verY oerswijze en hoeveelheid te verY oeren gev aarlijke stoff en. 

• Milieubeleid voor de leefomgeving 
Doel 1: Bijdrage milieubeleid aan de kwaliteit van de leef omgev ing versterken. Strategie: 
O. a. de verantwoordelijkheid van medeov erheden v oor de plaatselijke leef omgev ing vergro
ten. 
Doel2: het bereiken van een akoestische kwaliteit in 2030 die past bij de functievan het be
treffende gebied: de gebiedseigen geluiden zijn te horen en worden niet overstemd door 
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niet-gebiedseigen geluid. Om dit te bereiken mag in 2010 de grenswaarde van 70 dB(A) bij 
woningen niet meer worden overschreden. 
Ooel 3: schonere lucht, verkleinen gezondheidsrisico's. Strategie: nationaal worden lucht
v ervuilende emissies zoveel moge/ijk verminderd. 

Wei milieubeheer, onderdeel Luchtkwaliteit 
Sinds 15 nov em ber 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen 
in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel5.2 Wm). 
Op basis van deze wetgev ing kunnen ruimtelijk-economische initiatiev en worden uitgev oerd als 
aan een of meer v an de v olgende grondslagen wordt v oldaan: 
• grenswaarden v oor de luchtkwaliteit worden niet overschreden, of 
• per saldo v erbetert de luchtkwaliteit of blijft tenminste gelijk, of 
• het initiatief draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit, of 
• het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Het Besluit NIBM en de Regeling NIBM geven aan wanneer een initiatief in betekenende mate 
bijdraagt. Projecten die m inder bijdragen dan 3% van de grenswaarde v oor de jaargem iddelde 
concentratie van zwevende deeltjes (PM10) of stikstofdioxide (N02), worden geacht niet in bete
kenende mate bij te dragen. Voor dergelijke projecten hoeft geen nader luchtkwaliteitonderzoek 
te worden uitgevoerd. 

In de Regeling NIBM is de vertaling gemaakt van de 3% bijdrage naar omvang van ruimtelijk
economische projecten. Oit project valt niet binnen de categorieen die beschreven staan in de 
Regeling NIBM. Zodoende zal moeten worden berekend of hiersprake van is of sprake is van 
een van de overige hierv oor genoemde v oorwaarden. 

Een uitgebreide toelichting op wet- en regelgev ing ten aanzien van luchtkwaliteit wordt gegeven 
in het deelrapport luchtkwaliteit. 

Beleid externe veiligheid 
Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken van risico's voor de 
omgev ing vanwege: 
• het gebruik, de opslag en de productie van gev aarlijke stoffen (inrichtingen); 
• het transport van gev aarlijke stoff en (openbare wegen, waterwegen); 
• het gebruik van luchthav ens. 

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovol/e activ i
teit zelf zijn betrokken, maar als gev olg van die activ iteit wei risico's kunnen lopen, zoals omwo
nenden. 

In het externe veiligheidsbeleid staan twee doelen centraal. Oat zijn de bescherm ing van indiv i
duen tegen de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen, en de 
bescherming van de samenlev ing tegen het ontwrichtende eft ect van een ramp met een groter 
aantal slachtoffers. 

Die twee doelen zijn terug te v inden in de begrippen plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 
(GR). Bij het analy seren van de risico's wordt gebruik gemaakt van deze begrippen. Een nadere 
toelichting op deze begrippen wordt gegeven in het deelrapport externe veiligheid. 

Beleidsvisie externe veiligheid provincie Gelderland (2008) 
I n de beleidsv is ie externe veiligheid geeft de prov incie haar v is ie op de beheersing van 
veiligheidsrisico's in Gelderland. Oaarbij gaat het om de risico's door de opslag, het gebruik en 
het v erv oer v an gev aarlijke stoffen. De beleidsv isie heeft v ooral een toegev oegde waarde v oor 
een eenduidige uitv oering van de Wet- en regelgev ing op het gebied van de externe veiligheid. 
Zo staat in de beleidsv isie op welke manier Gelderland omgaat met de beleidsv rijheid die de 
Wet- er] rege!gev ing op het gebied van de externe v eiligheid toestaat. Deze be!eidsv rijheid zit 
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v ooral in het afwegingskader van het groepsrisico. Naast de Beleidsv isie heeft de prov incie ook 
een Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (2006) en een actualisatie daarvan (2010) opge
steld. 

5.3 Beoordelingscriteria 
het thema woon- en leefmilieu wordt beoordeeld op basis van de criteria zoals opgenomen in 
tabeI5.1. 

Tabel5.1 Beoordeiingscriteria woon- en leefinilieu 
Aspect Beoordelingscriteria 

Woon- en leefmilieu • Be'imAoeding geluidbelasting omwonenden 

• Be'imAoeding lucht~liteit 
• Be'inlAoeding lichthinder omwonenden 
• Be'inlAoeding externe wiligheid 

• Amowren woningen 

Methode van onderzoek 

Kwantitatief 

Kwantitatief 
Kwalitatief 
Kwantitatief 

Kwantitatief 

5.4 Referentiesituatie en effectbeschrijving geluidbelasting omwonenden 

5.4.1 Huidige situatie 
I n de huidige situatie zijn de dichtstbijzijnde woningen gelegen op circa 50 meter v an het slui s
complex (Kanaalpad). Dewoningen van de kern Eefde liggen op minimaal circa 125 meter van 
het sluiscom plex. In het deelrapport akoestiek wordt een beschrijv ing gegev en van de represe n
tatieve bedrijfssituatie van het sluiscomplex. Deze situatie betreft onder meer de elektrische 
motoren voor het openen van de hefdeuren van de sluizen, het gebruik van luidsprekers voor 
het gev en van aanwijzingen aan recreatievaart, gebruik van com pressoren tegen het bey riezen 
van sluisdeuren, het gemaal en de noodstroomgenerator. 

Naast de beschrijv ing van de representatieve bedrijf ssituatie is er ook sprake van doorgaande 
scheepv aart en wachtende scheepv aart op de opstelplaatsen. Daarnaast is met betrekking tot 
wachtende schepen en aantal passages uitgegaan van de v olgende cijf ers (zie ook tabel 4.2): 
• Het aantal scheepvaartpassages (beroepsvaart) bedraagt 13.845; 
• Het aantal wachtende schepen bedroeg aan de westzijde 1.017 stuks en aan de oostzijde 

2.011 stuks. 

I n de v ooraankondiging van Rijkswaterstaat omtrent de realisatie van deze 2e sluis wordt ge
meld dat de gemiddelde wachttijd tot 50 minuten per schip kan oplopen. In het akoestisch on
derzoek is hier ook van uit gegaan. Het aanmeren en v ertrek van deze schepen zal circa 5 m i
nuten in beslag nemen. 

Op een representatieve dag gaan er circa 38 schepen per dag door de sluis. Uitgangspunt is 
dat er circa 3 schepen in de av ondperiode en 3 schepen in de nachtperiode nog gebruik willen 
maken van de doorv aart door de sluis. Gemiddeld zal 22% van deze schepen moeten wachten. 
Het wachten duurt dan gemiddeld 50 minuten, waarbij de motor van het schip zal worden uitge
zet, maar de generator voor de stroomvoorziening zal blijven draaien. De geluidemissie ligt dan 
circa 10 dB(A) lager dan de geluidemissie van een v arend schip. Binnen het onderzoek wordt er 
v anuit gegaan dat het wachten van de schepen in de dagperiode plaatsv indt. 

Op basis van de uitgangspunten zoals hierboven beschreven is v oor de huidige situatie de 9 e
luidbelasting op woningen in de omgeving berekend. Hierbij is gekeken naar de belasting op 
etmaalbasis (het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). 

De resultaten v oor de belasting op etmaalbasis v oor de huidige situatie zijn weergegeven in 
tabel 5.2. Hieruit blijkt dat het geluidsniveau ten hoogste 52dB(A) etmaalwaarde bedraagt . 
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Tabel5.2 Resultaten etmaa/waarde ge/uidbe/asting doorsluis Eefde, huidigesituafie 
W oning zie figuur 5.1 

1) Woning Molendijk 

1) Woning Molendijk 

2) Woning Kapperallee 

2) Woning Kapperallee 

3) Woning Kanaalpad 

3) Woning Kanaalpad 

4) Woning Yserenstraat 

4) Woning Yserenstraat 

5) Woning Yserenstraat 

5) Woning Yserenstraat 

6) Woning Yserenstraat 

6) Woning Yserenstraat 

7) Woning Boedelhofweg 

7) Woni ng Boedel hofweg 

8) Woning Kapperallee 

8) Woning Kapperallee 

. .. -
1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

1,50 

5,00 

FiguurS.1 Ugging woningen waarvoor geluidbelasting is berekerd 

5.4.2 Autonome ontwikkeling 

Etmaal dB(A) 

47 
49 

44 

45 

50 

52 

46 

47 
46 

48 

46 

47 
46 

48 

47 
48 

In de autonome situatie is uitgegaan van dezelfde representatieve bedrijfssituatie als in de hui
dige situatie. Oaarnaast is met betrekking tot wachtende schepen en aantal passages uitge
gaan van de volgende cijfers (zie ook tabeI4.2): 
• Het aantal scheepvaartpassages (beroepsvaart) bedraagt in 2020 volgens het global eco

nomy scenario 14.494. Oit is een toename van 5%. 
• Voor het aantal wachtende schepen wordt aangenomen dat dit met hetzelfde percentage 

groeit als de toename in aantal schepen. Het komt neer op 1.068 stuks aan de westzijde en 
aan de oostzijde 2.112 stuks. 

Oe gemiddelde wachttijd verandert niet ten opzichte van de huidige situatie (50 minuten) . 
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V~~r een representatieve dag betekent het dat er circa 40 schepen per dag door de sluis gaan. 
Uitgangspunt is dat er circa 3 schepen in de avondperiode en 4 schepen in de nachtperiode 
nog gebruik willen maken van de doorv aart door de sluis. Gemiddeld zal 22% van deze sche
pen moeten wachten. Het wachten duurt dan gemiddeld 50 minuten, waarbij de motor van het 
schip zal worden uitgezet, maar de generator v oor de stroomv oorziening zal blijv en draaien. De 
geluidemissie ligt dan circa 10 dB(A) lager dan de geluidemissie van een varend schip. 

De resultaten v oor de belasting op etmaalbasis v oor de autonome situatie zijn weergegeven in 
tabel 5.3. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting 1 tot 2 dB(A) hoger ligt dan in de huidige situatie, 
met een hoogste etmaalwaarde van 54dB(A). 

Tabel5.3 Resultaten etmarlwaarde ge/uidbe/asting doorsluis Eefde, autonome situatie 
Woning (ziefiguurS.1) Hoogte Etmaal dB(A) 

1) Woning Molendijk 1,50 48 

1) Woning Molendijk 5,00 50 

2) Woning Kapperallee 1,50 45 

2) Woning Kapperallee 5,00 46 

3) Woning Kanaalpad 1,50 51 

3) Woning Kanaalpad 5,00 54 

4) Woning Yserenstraat 1,50 47 

4) Woning Yserenstraat 5,00 49 

5) Woning Yserenstraat 1,50 47 

5) Woning Yserenstraat 5,00 49 

6) Woning Yserenstraat 1,50 47 

6) Woning Yserenstraat 5,00 49 

7) Woning 8oedelhofweg 1,50 48 

7) Woning 8oedelhofweg 5,00 49 

8) Woning Kapperallee 1,50 48 

8) Woning Kapperallee 5,00 49 

5.4.3 Effectbeschrijving geluidbe/asting omwonende 
In de situatie met plan komt er een tweede sluiskolk ten noorden van de bestaande. Dit bete
kent dat de schepen die er gebruik van maken dichter bij de bebouwing van Eefde komen te 
liggen. De sluiskolk zelf zal niet bijdragen aan extra geluidoverlast doordat de motoren die de 
sluis bedienen in een geluiddichte ruimte worden geplaatst. 
Naast de representatieve bedrijf ssituatie is er ook sprake van doorgaande scheepv aart en 
wachtende scheepv aart op de opstelplaatsen. Daarnaast is met betrekking tot wachtende 
schepen en aantal passages uitgegaan van de v olgende cijfers (zie ook tabel 4.2): 

• Het aantal scheepv aart passages (beroepsvaart) bedraagt in 2020 met de 29 sluis v olgens 
het global economy scenario 13.679 schepen. Dit is vergelijkbaar met het aantal in de huid i
ge situatie. 

• Voor het aantal wachtende schepen wordt aangenomen dat dit gelijk blijft en dat enkel de 
wachttijden zullen worden verkort . 

Een van de redenen v oor het realiseren van de 29 sluis te Eef de is het beperken van de wacht
tijden v oor de schepen om te v oldoen aan de richtlijnen die hierv oor staan. De richtlijn is dat de 
gemiddelde wachttijd per schip maximaal 30 minuten mag zijn. In het akoestisch onderzoek is 
dit dan ook als (worstcase) uitgangspunt gehanteerd. 

Op een representatieve dag gaan er circa 37 schepen per dag door de sluis. Uitgangspunt is 
dat er circa 3 schepen in de av ondperiode en 3 schepen in de nachtperiode nog gebruik willen 
maken van de doorv aart door de sluis. Gemiddeld zal 22% van deze schepen moeten wachten. 
Het wachten duurt dan gemiddeld 30 minuten, waarbij de motor van het schip zal worden uitge
zet, maar de generator v oor de stroomv oorziening zal blijven draaien. De geluidemissie ligt dan 
circa 10 dB(A) lager dan de geluidemissie van een varend schip. Voor de overnachtingplaats 
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wordt er v anuit gegaan dat hier sprake is van walstroom, en dat dit geen relev ante geluidem is
sie oplevert naar de omgev ing. 

De resultaten v oor de belasting op etmaalbasis v oor de situatie met een tweede sluiskolk zijn 
weergegeven in tabel 5.4. Voor het bepalen van de geluidbelasting op de woningen in de om
gev ing zijn de verschillende varianten van het plan niet relevant. Daarom is sen standaard sit u
atie met extra sluiskolk doorgerekend. Ter vergelijking is de belasting in de autonome situatie 
hierin ook opgenomen. 

Tabe/5.4 UIUut:lCf:oilI'II!1doorsluis Eefde, effectbeoorde/ing 
Woning (ziefiguurS.1) 

1) Waning Malendijk 1,50 

1) Waning Malendijk 5,00 

2) Waning Kapperallee 1,50 

2) Waning Kapperallee 5,00 

3) Waning Kanaalpad 1,50 

3) Waning Kanaalpad 5,00 

4) Waning Yserenstraat 1,50 

4) Waning Yserenstraat 5,00 

5) Waning Yserenstraat 1,50 

5) Waning Yserenstraat 5,00 

6) Waning Yserenstraat 1 ,SO 

6) Waning Yserenstraat 5,00 

7) Wani ng Boedel hafweg 1,50 

7) Waning 80edelhafweg 5,00 

8) Waning Kapperallee 1,50 

8) Waning Kapperallee 5,00 

Autonome situatie 

(Etmaal dB(A)) 

48 

SO 

45 

46 

51 

54 

47 

49 

47 

49 

47 

49 

48 

49 

48 

49 

Etmaal dB(A) 

46 

48 

44 

45 
n.v.t. .) 

n.v.t. 

47 

48 

47 

49 

47 

48 

47 

49 

48 

50 

Uit de berekeningen blijkt dat v oor met name woningen aan de zuidzijde van het sluiscom plex 
de geluidbelasting gelijk blijft of circa 1 dB(A) afneemt. Oit komt doordat de schepen meer ge
bruik maken van de noordelijke sluiskolk en dus verdervan de woningen vandaan komen te 
liggen . Daarnaast neemt de wachttijd van schepen af. Dit resulteert in een gelijke of afnemende 
geluidemissie. 
Doordat schepen dichter bij woningen aan de noordzijde van het kanaal komen te liggen, zal op 
enkele woningen de geluidbelasting met maximaal 1 d8(A) toenemen. Ook aan de noordzijde 
zijn er echter enkele woningen waarop de geluidbelasting afneemt doordat de wachttijd af
neemt. In totaal is het aantal woningen aan de noordzijde waar de geluidbelasting beperkt toe
neemt groter dan het aantal woningen waarbij de geluidbelasting af neemt. 

Voor de drie varianten geldt dat de v erschillen ten opzichte van de geluidemissie m inimaal zijn . 
Variant 2 heeft twee opstelplaatsen meer dan variant 1 en 3. Daarnaast zal variant 2 wat extra 
voorzieningen hebben om auto's te laden en lossen. Dit levert echter geen significant verschil in 
geluidbelasting op. Doordat op meer woningen de geluidbelasting toeneemt dan dat er wonin
gen zijn waar de geluidbelasting af neemt en een toename van maximaal 1 dB(A) niet hoorbaar 
is, scoren aile varianten beperkt negatief. 

5.5 Referentiesituatie en effectbeschrijving luchtkwaliteit 

5.5.1 Huidige situatie 
I n de huidige situatie zijn de dichtstbijzijnde woningen gelegen op circa 100 meter van het slui s
complex. In het deelrapport luchtkwaliteit wordt een beschrijving gegeven van de representatie
ve bedrijfssituatie van het sluiscomplex. Deze situatie betreft onder meer de door diesel aange-

13 Deze woning wordt bij aanleg van de tweede sluiskolk gesloopt. 
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dreven pompen (3 stuks) v oor het aanpassen van het waterniv eau, aanmeren schepen KLPD 
en RWS en de autobewegingen personeel en bezoekers. 

Naast de beschrijv ing van de representatieve bedrijf ssituatie is er ook sprake van doorgaande 
scheepv aart en wachtende scheepv aart op de opstelplaatsen. U it cijf ers van Rijkswaterstaat 
(zie ook tabel 4.2) met betrekking tot wachtende schepen en aantal passages zijn de v olgende 
cijf ers te herleiden. 
• Het aantal scheepv aartpassages (beroepsv aart) bedraagt 13.845; 
• Het aantal wachtende schepen bedroeg aan de westzijde 1.017 stuks en aan de oostzijde 

2.011 stuks . 
• Het aantal scheepv aartpassages recreatiev aart bedraagt 1.744. 

Zoals beschreven in paragraaf 4.3 kan de gemiddelde wachttijd tot 50 minuten per schip oplo
pen. In het luchtonderzoek is hier ook van uit gegaan. Het aanmeren en v ertrek van deze sch e
pen zal circa 5 minuten in beslag nemen. 

Op basis van de uitgangspunten zoals hierboven beschreven is v oor de huidige situatie de 
luchtkwaliteit in de omgeving berekend (zie tabel 5.5). Hieruit blijkt dat in de huidige situatie 
geen overschrijding plaatsv indt van de grenswaarden. 

Tabel5.5 Maximaleconcentraties N02 en PM10t huidige situatie 
Woning 

Jaargemiddelde concentratie N02 (lJg/rTf) 

Ol.erschrijdingsdagen uurgemiddelde N02 

Jaargemiddelde concentratie PM 10 (lJgfm3
) 

Ol.erschrijdingsdagen etrnaalgemiddelde PM 10 

5.5.2 Autonome situatie 

Maximale concentraties In 2012 

27 

o 
23 

12 

GrenslIIBarde (lJg/m3) 

60 (tot 1 januari 2015) 
40 (vcmaf 1 januari 2015) 

max 18 keer per jaar 

40 (vanaf 11 juni 2011) 

35 keer per jaar 

In de autonome situatie (2023) is uitgegaan van dezelfde representatieve bedrijfssituatie als in 
de huidige situatie. Daarnaast is uitgegaan van het v olgende aantal passages: 
• Het aantal scheepv aartpassages (beroepsvaart) bedraagt in 2023

14 
v olgens het global eco

nomy scenario 15.152. Oit is een toename van 9,4%. 
• Voor het aantal wachtende schepen wordt aangenomen dat dit met hetzelfde percentage 

groeit als de toename in aantal schepen. Het komt neer op 1.113 stuks aan de westzijde en 
aan de oostzijde 2.201 stuks. 

• Het aantal scheepvaart passages van de recreatievaart groeit per jaar met 1 %. Hiermee 
bedraagt het aantal scheepvaartpassages in 2023: 1.965 

Oe gemiddelde wachttijd verandert niet ten opzichte van de huidige situatie (50 minuten). 

Op basis van de uitgangspunten zoals hierboven beschreven is v oor de autonome situatie de 
luchtkwaliteit in de omgeving berekend (zie tabel 5.6). Hieruit blijkt dat in de autonome situatie 
geen overschrijding plaatsv indt van de grenswaarden. 

Tabel5.6 Maximaleconcentraties NOz en PM10, aufDnomesituatie 

Woning 

Jaargemiddelde concentratie N02 (IJQ/m3
) 

Ol.erschrijdingsdagen uurgemiddelde N02 

Jaargemiddelde concentratie PM 10 (lJg/m3
) 

Ol.erschrijdingsdagen etmaalgemiddelde PM1Q 

Maximale co n cent rat ies in 2023 

22 

o 
21 

8 

GrenslIIBarde (lJg/m3) 

60 (tot 1 januari 2015) 
40 (vanaf 1 januari 2015) 

max 18 keer per jaar 

40 (vanaf 11 juni 2011) 

35 keer per jaar 

14 Voor het luchtonderzoek word! gerekend met een autonome situatie 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan 
(2013). Het aantal scheepvaartpassages is op basis van de trend zoals in tabel 4.4 weergegel.en doorgerekend naar 
2023 . 
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5.5.3 Effectbeschrijving luchtkwaliteit 
I n de situatie met plan komt er een tweede sluiskolk ten noorden van de bestaande. Dit bete
kent dat de schepen die er gebruik van maken dichter bij de bebouwing van Eefde komen te 
liggen. Naast de representatieve bedrijfssituatie is er ook sprake van doorgaande scheepvaart 
en wachtende scheepvaart op de opstelplaatsen Daarnaast is met betrekking tot wachtende 
schepen en aantal passages uitgegaan van de volgende cijfers (zie ook tabel 4.2): 
• Het aantal scheepv aart passages (beroepsvaart) bedraagt in 2020 met de 2e sluis v olgens 

het global economy scenario 14.227 schepen. Dit is vergelijkbaar met het aantal in de huidi
ge situatie. 

• Voor het aantal wachtende schepen wordt aangenomen dat dit gelijk blijft en dat enkel de 
wachttijden zullen worden verkort. 

~ Het aantal scheepvaartpassages van de recreatievaart blijft gelijk aan de ief erentiesituatie. 

Een van de redenen v oor het realiseren van de 2e sluis te Eefde is het beperken van de wacht
tijden v oor de schepen om te v oldoen aan de richtlijnen die hierv oor staan. De richtlijn is dat de 
gemiddelde wachttijd per schip maximaal 30 minuten mag zijn. In het onderzoek naar de lucht
kwaliteit is dit als (worstcase) uitgangspunt gehanteerd. 

Op basis van de uitgangspunten zoals hierboven beschreven is voorde situatie na aanleg van 
de tweede sluiskolk de luchtkwaliteit in de omgev ing berekend (zie tabel 5.7). Voor het bepa!en 
van de luchtkwaliteit in de omgev ing zijn de verschillende v arianten van het plan niet relevant. 
Daarom is €len standaard situatie met extra sluiskolk doorgerekend. Ter vergelijking is de lucht
kwaliteit in de autonome situatie hierin ook opgenomen. 

Tabel5.7 Maximaleconcentraties NOl en PM10, au fDnome situatie en met plan 
Woning 

I 

Jaargemiddelde concentratie N02 (lJg/m
3

) 

Owrschrijdingsdagen uurgemiddelde N02 

Jaargemiddelde concentratie PM 10 (lJg/m3
) 

Owrschrijdingsdagen etmaalgemiddelde PM1Q 

Maximale concentraties in 2013 

22 

0 

21 

8 

Maximale concentraties in 2023 
met plan 

21 

0 

20 

8 

U it de berekeningen blijkt dat in de nieuwe situatie geen overschrijding plaatsv indt van de 
grenswaarden. In de cijfers is een beperkte verbetering van de luchtkwaliteit te zien ten opzich
te van de autonome situatie . In het deelrapport luchtkwaliteit zijn een aantal woningen in Eef de 
getoetst op zowel de jaargemiddelde concentratie N02 als PMlO. Hieruit blijkt dat de v ijf onder
zochte woningen ten noorden van de sluis in de situatie met plan in dezelfde concentratieklas
sen zitten als in de referentiesituatie (zie figuur 5.2). De woning ten zuiden van de sluis komt 
v oor N O2 in een lagere concentratieklasse terecht. De concentratieklasse PM 10 blijft gelijk. 
De v erschillen tussen de v arianten zijn dusdanig beperkt dat deze niet tot uiting komen in een 
andere eff ectbeoordeling. Aile vari,mten scoren neutraa!. 

·0 
guur 5. 2Concentratie jaargerriddelde N02 referentiesituatie en situatie rret plan 

.s Grontmij 

concenlratieklassen (~gfm') 

• 14 -16 

• 16·18 

• 18 · 20 

~ 20 · 22 

22 · 24 

24 · 26 

• 26 · 28 Fi-
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5.6 Referentiesituatie en effectbeschrijving lichthinder omwonenden 

5.6.1 Huidige situatie 
In de huidige situatie vormen de sluis en de schepen een lichtbron. Aan beide zijden van het 
kanaal staan bomenrijen. In de zomer zorgen deze grotendeels voorafscherming van het licht 
van de lichtbronnen richting omliggende woningen. 

5.6.2 Autonomesituatie 
I n de autonome situatie wordt geen verandering verwacht ten opzichte van de lichthinder v oor 
omwonenden. 

5.6.3 Effectbeschrijving lichthinder omwonenden 
Voor licht is de belangrijkste factor het feit dat de schepen dichterbij de kern Eefde komen, 
waardoor mogelijk meer lichthinder ontstaat. Daarnaast zal de nieuwe sluis zelf ook v erlicht zijn 
in verband met veiligheid. Ook worden bomen en struiken gekapt, die in huidige situatie in de 
zomer situatie de lichtv erv uiling richting Eefde Noord beperken. De ov erlast door de verlichting 
is te beperken door toepassing van slim me sy stemen, zoals gerichte lichtbronnen, automat i
sche uitschakeling (of aanpassen intensiteit) bij geen activ iteit. 

In Variant 2 geldt dat er meer schepen verlicht moeten worden omdat er meer aanlegplaatsen 
zijn. Oit zorgt vooreen negatieveeffectbeoordeling. In variant 1 moeten minder schepen wor
den verlicht, maar is de afschermende werking door groen nog steeds matig. Variant 2 scoort 
daardoor beperkt negatief . Ten opzichte van variant 2 zal in variant 3 meer af schermend groen 
worden aangebracht. Omdat het echter een tijd zal duren v oordat dit een v oldoende af sche r
mende functie kan hebben, is het effect van deze variant ook beperkt negatief. 

5.7 Referentiesituatie en effectbeschrijving externe veiligheid 

5.7.1 Huidige situatie 
De bey aarbaarheidsklasse 15 van de Twentekanalen is 5a. Externe veiligheid speelt een rol van-
af bey aarbaarheidsklasse 4. In het Twentekanaal v indt v erv oerv an gev aarlijke stoffen plaats . 
Gemiddeld betreft het circa 1.500 transporten van verschillende ty pe stoffen. V~~r het Twent e
kanaal is uitgegaan van een inv loedsgebied 16 van 35 meter vanaf het midden van de v aarweg . 
I n de huidige situatie ligt de vaarweg ruim buiten de 35 meter inv loedsgebied. 

5.7.2 Autonome situatie 
In de autonome situatie wordt geen verandering verwacht ten aanzien van het aspect externe 
veiligheid. De tellingen van het aantal v erv oersbewegingen met gev aarlijke stoffen laten geen 
trend zien die een stijging of daling doen vermoeden 

5.7.3 Effectbeschrijving externe veiligheid 
Door de aanleg van de tweede sluiskolk verschuift een deel van het sluiscomplex naar het 
noorden, richting Eefde. Richting het zuiden verandert er niets en zal er geen wijziging in de 
externe veiligheidsrisico's optreden. V~~r aile drie de v arianten is bekeken of door het v erschu i
v en van de sluiskolk het inv loedsgebied van 35 meter binnen de bebouwing van Eefde komt te 
liggen. In figuur 5.3 is te zien dat dit niet het geval is. 

15 Een internationale classificatie gebaseerd op de afmeting van standaardschepen en duwstellen. 

16 In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART, 1 nOl.ember 2011, Rijkswaterstaat) zijn de invloedsgebieden per 
stofcategorie en modaliteit weergegel.en. In het deelrapport exierne l.eiligheid bij dit MER IM:lrdt beschrel.en op basis 
van welke uitgangspunten het invloedsgebied is gekozen . 
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= afstand invloedsgebied (35 meter vanaf midden vaarweg) 

guur 5. 3Afstand invloedsgebied voor de drie varianten 

De bevaarbaarheidsklasse verandert na aanleg van sluis Eefde niet . Dit betekent dat er geen 
verandering optreedt in het plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

Aile varianten hebben een neutraal effect op het gebied van externe veiligheid . 

5.8 Referentiesituatie en effectbeschrijving amoveren woningen 

5.8.1 Huidige situatie 

Fi 

Ten noorden van de sluis bev indt zich een rondlopende weg met daarin drie woningen in part i
culier eigendom. Deze woningen liggen op circa 50 meter vanaf het sluiscomplex. De woningen 
van de kern van Eefde staan op minimaal 125 meter vanaf het sluiscomplex. 
Aan de zuidkant staat de dichtstbijzijnde woning op circa 30 meter vanaf het sluiscomplex. De 
af standen van het sluiscom plex tot de dichtstbijzijnde woningen is in f iguur 5.4 weergegev en. 

Ugging woningen ten opzichte van s/uiscorrp/ex Eefci3 

5.8.2 Autonome situatie 
In de autonome situatie treedt geen verandering op. Er zijn geen plannen bekend voor nieuw te 
bouwen woningen op korte afstand (150 meter) van het sluiscomplex. 
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5.B.3 Effectbeschrijving amoveren woningen 
Voor aile varianten is aan de noordzijde van de huidige sluis fysieke ruimte nodig om het ont
werp van de nieuwe sluis op een verantwoorde wijze te realiseren. Dit maakt het noodzakelijk 
om de woningen aan het Kanaalpad te slopen. 

De breedte tussen de pereeeisgrens en de fuik van de nieuwe sluiskolk is op basis van het ref e
rentieontwerp zeven meter bij de meest oostelijke woning en bij de westelijke woningen onge
veertien meter. In de breedte tussende perceelsgrens en het water moet de ontsluiting voorde 
woningen, de doorgaande weg en de waterkering opgelost worden. De minimale breedte om 
deze benodigde funeties op te kunnen lossen is meer dan de besehikbare ruimte, waardoor het 
fysiek niet mogelijk is de woningen te behouden. Een mogelijkheid is om het referentieontwerp 
te optim aliseren om v oldoende ruimte te ereeren tussen de pereeeisgrens en het water v oor de 
eerder genoemde benodigde funeties. Oit heeft echter tot gevolg dat de funetionaliteit van de 
sluis v oor de seheepv aart sterk v erm inderd, de kosten veel hoger zijn en er een niet ideale 
woonomgev ing ontstaat, waardoor dit geen reele optimalisatie is. 

Aile varianten seoren door het moeten slopen van de drie woningen negatief. 

5.9 Effectbeoordeling woon- en leefmilieu 
Over het geheel genom en seoren de drie varianten ongeveer gelijk . 

Doordat de nieuwe sluiskolk diehter bij de woningen in Eefde komt te liggen, zijn er enkele wo
ningen waar de geluidbelasting in de worstease situatie (waehttijd 30 minuten) met maximaal 1 
dB(A) toeneemt. Aile varianten hebben een zelfde effect en seoren beperkt negatief (efteetbe
oordeling: 01-). 

De aanleg vande nieuwe sluiskolk heeftgeen effeetenopde luehtkwaliteit. Oit zelfdegeldt voor 
externe veiligheid . Er zit geen onderseheid in de drie varianten, aile v arianten seoren daardoor 
v oor zowel luehtkwaliteit als externe veiligheid neutraal (eft eetbeoordeling: 0). 

Doordat in aile drie de varianten drie woningen weg moeten, krijgen de varianten een negatieve 
effeetbeoordeling ten aanzien van amoveren woningen (effectbeoordeling: -). 

Tabel5.B Effectbeo oTrieling woon- en leefmllieu 
Aspect Beoordelingscriterla 

Woon- en leefmilieu • Be'imAoeding geluidbelasting orrMKlnenden 

• Be'inliloeding luchtlwaliteit 
• Be'inliloeding lichthinder omwonenden 
• Be'inliloeding externe l.eiligheid 

• Amol.eren woningen 

.: Grontmij 
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6 Natuurenlandschap 

6.1 Inleiding 
In het kader van het MER is onderzoek gedaan naar effecten op natuur, landschap, cultuurhis
torie en archeologie. Voor het onderdeel natuur en archeologie is hierv oor een apart deelra p
port opgesteld waarin de effecten zijn onderzocht. Voor het onderdeel cultuurhistorie is een 
apart deelrapport opgesteld met daarin een cultuurhistorische verkenning. Deze deelrapporten 
hebben als basis gediend voorde effectbepaling in het MER en zijn als bijlagen opgenomen. In 
dit hoofdstuk wordt deze aangehaald als respectievelijk deelrapport natuur, deelrapport archeo
logie en deelrapport cultuurhistorie (zie tabel 1.1 v oor de v olledige titels). 

6.2 Beleid en wettelijk kader 

Nationaal natuur- en landschapsbeleid 
Het kabinet draagt sinds de introductie van Structuurvisie Infrastructuuren Ruimte (SVIR, 2012) 
steeds nadrukkelijker het natuur- en landschapsbeleid over aan de prov incies. Zij zijn beter op 
de hoogte van de situatie in de regio en de v raag van bewoners, bedrijven en organisaties. 
Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er met een gebied moet gebeuren. 

Desondanks heeft het rijk op nationaal niveau enkele uitgangspunten in beleid opgenomen. 
V~~r het behoud van de natuur en de f lora en fauna heeft de regering natuurgebieden aang e
wezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000-gebied. Nadere begrenzing van 
EH S is een taak van de prov incies. 
Onderdeel van het landschapsbeleid zijn onder meer de 20 nationale landschappen. Deze zijn 
in het verleden aangewezen vanwege hun unieke combinatie van natuur, cultuur en geschiede
nis. 

Wetgeving Natuur 
De bescherming van natuurgebieden en soorten is in Nederland op drie niveaus geregeld: 
• De bescherming van Beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden door de 

Natuurbeschermingswet 1998; 
• De soortenbescherming door de Flora- en faunawet en; 
• De veiligstellingvande Ecologische hoofdstructuurin rijks-, provinciaal en gemeentelijk be

leid. 

Natuurbescherrringswet 
De Natuurbeschermingswet 1998 (v erder Nbw) is op 1 oktober 2005 van kracht geworden. 
Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuur
beschermingswet verwerkt. De v olgende gebieden worden aangewezen en beschermd op 
grond van de Nbw: 
• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) 

• Beschermde natuurmonumenten. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Uiterwaarden IJssel op ruim 2,5 kilometer afstand. 

Flora- en faunawet 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet is gericht op de duurzame in
standhouding van soorten. In deze wet zijn (nagenoeg) aile van nature in het wild v oorkomend e 
amfibieen, zoogdieren en v ogels beschermd. Daarnaast is een beperkt aantal plantensoorten 
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en ongewervelden beschermd. V~~r soorien die vallen onder de bescherming van de wet gel
den een aantal verbodsbepalingen, waarv an de belangrijkste in artikel8 tIm 12 Flora- en f au
nawet. 

Conform ariikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gev allen ontheffing of v rijstelling te verlenen 
van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 8 tim 12. Sinds het v rijstellingsbesluit van 23 
februari 2005 kent de Flora- en faunawet drie beschermingsniveaus, veelal aangeduid met'ta
bel 1', 'tabel 2' en 'tabel 3'. 

Daarnaast geldt v oor aile in het wild levende dieren en planten en hun leef omgev ing de zog e
noemde 'zorgplicht' (artikel 2 van de Flora- en faunawet). De zorgplicht houdt in dat iedereen 
die weet of vermoedtdatzijn handelen of nalaten nadelige gevolgen veroorzaakt voorflora-of 
f aunasoorten, v erplicht is dergelijk handelen zoveel mogelijk achterwege te laten dan wei die 
gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

Boswet 
De Boswet heeft tot doel het areaal bos en houtopstanden in stand te houden op dezelf de 
groeiplaats. Niet aile boomsoorten en houtopstanden vallen onder de regeling van de Boswet. 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft een overeenkomst met het voormalige ministerie van LNV overde 
uitvoering van Boswetcompensatie. In de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Boswet 
(2000) hebben de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W) en LNVafgespro
ken dat aile bomen en houtopstanden bij infrastructurele ingrepen herplant of gecompenseerd 
dienen te worden. De Boswet kent een meldingsplicht. Het is mogelijk dat bij de betreffende 
gemeente ook nog een kapvergunning aangev raagd moet worden. 

Nationale wetgeving Archeologie en cultuurhistorie 
Via de Monumentenwet 1988 worden oude gebouwen, historische stads- en dorpsgezichten en 
archeologische objecten beschermd, vanwege hun schoonheid, hun betekenis v oor de wete n
schap of hun cultuurhistorische waarde. Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische 
monumentenzorg in werking getreden. Daarmee zijn de uitgangspunten van het Europese Ve r
drag van Valletta (ook wei Verdrag van Malta genoemd) binnen de Nederlandse wetgev ing ge
implementeerd. De wet schrijft onder meer v oor het belang van archeologisch erfgoed bij de 
planv orming van ruimtelijke ontwikkelingen mee te wegen. 

Ruimtelijke Verordening Gelderland (2012) 
Het prov inciaal beleid ten aanzien van natuur en landschap heeft drie pijlers: zorgv uldig 0 m-
gaan met natuur en landschap, maatschappelijke betrokkenheid vergroten en de ambities met 
natuur en landschap realistisch en betaalbaar houden. 

De prov incie Gelderland wil historische landschappen, archeologische en bouwkundige waar
den als een geheel zien en daar rekening mee houden bij de ontwikkeling van ruimtelijk e en 
econom ische plannen. I n de nota Belv oir 3 staat hoe dat gebeuri. 
Gelderland heeft naast gebouwde ook veel archeologische monumenten. De prov incie Gelder
land wil deze monumenten blijvend in stand houden en versterken, zichtbaar of onder de grond 
als zogenaamd bodemarchief. 

U itgangspunt van het nieuwe beleid is de natuurlijke verbinding tussen mens en zijn omgev ing. 
H et bev at de v olgende relevante kernpunten: 
• Ecologische hoofdstructuur 

In 2012 werd besloten om de Ecologische Hoofdstructuur iets te versmallen. De natuur be
slaat zo'n 40 procent van het opperv lak van Gelderland. U it een toets is gebleken dat in de 
Gelderse aanpak internationale natuurdoelen v oor 58 procent worden gerealiseerd. De 
Rijksaanpak scoorde slechts 21 procent. Dit toetsresultaat sterkt Gelderland in haar keuze 
om v oortv arend met de uitv oering van het v oorgenomen natuurbeleid aan de slag te gaan. 
Momenteel liggen ten zuiden en oosten van het sluiscomplex enkele gebieden binnen de 
EHS, waarbij een deel ook geldt als Stiltegebied . 
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• Landschap 
Het landschapsbeleid wordt vereenvoudigd. Gelderland kent nu drie gebiedscategorieen: 
waardevolle landschappen, waardevolle open gebieden en Nationale Landschappen. Opzet 
is dat in plaats daarv an in de nieuwe structuurv isie slechts een gebiedscategorie komt: 
landschap van prov inciaal belang. Daarov er wil de prov incie met de gemeenten vanaf 2014 
afspraken maken. 
Momenteel worden er rondom het projectgebied van Sluis Eefde meerdere gebieden aan
geduid als gebieden met hoge landschappelijke waarde. 

• Cultuurhistorie 
Ten zuiden en oosten van het sluiscomplex ligt een gebied met hoge historisch geograf i
sche waarden. De Kapperallee is door de prov incie aangeduid als een Historisch Geograf i
sche eenheid, evenals de Eefse Beek (na 1850 (deels) v ergrav en natuurlijke waterloop). 

• Archeologie 
Direct ten noordoosten en ten zuiden van het sluiscomplex ligt een gebied met hoge arch e
ologische verwachtingswaarde. Er zijn geen archeologische monumenten aanwezig. 

Structuurvisie Wonen en Werken 2007 - 2015, gemeente Lochem (2007) 
Op 24 september 2007 heeft de gemeenteraad de structuurv isie wonen en werken 2007-
2015 vastgesteld. In Eefdezijn tien geschikte inbreidingslocaties aanwezig. Het gaat hierbij om 
zowel locaties die op dit moment nog niet bebouwd zijn, als om locaties die v oor herontwikke
ling of herstructurering in aanmerking komen. Relevante locaties v oor uitbreiding capaciteit sluis 
Eefdezijn het plan Eefde zuid (1, ten noorden vande bestaande voorsluis), Yzerenstraat (2, 
herstructurering, ten noorden van de bestaande sluiskolk), Kapperallee (3, herstructurering, ten 
noorden van de Yzerenstraat) en Boedelhofweg (4, nieuwe woningen, ten oosten van de 
Yzerenstraat). Deze locaties kunnen tot 2015 worden ontwikkeld. Deze locaties liggen allen ten 
noorden van de Eef se beek. 

Op basis van de plaatselijke verschillen in het landschap, als gev olg van de ontwikkelingsg e
schiedenis, het v erschillende grondgebruik en een verschillende ondergrond wat betreft geol 0-

gie, bodem en waterhuishouding, kan het buitengebied van Lochem worden opgedeeld in 
7 verschillende landschapsty pen. Sluis Eef de wordt omringd door bos - en Landgoederenland
schap. De kernkwaliteiten van dit landschap zijn in eerste plaats de kastelen, landhuizen en 
villa's met hun bijgebouwen, tuinen en bossen en in tweede instantie de kampen bij de ver
spreid gelegen, karakteristieke boerderijen die bij het landgoed horen, wegen met laanbeplan
ting, houtwallen, singels en solitaire bomen. Bij de beoordeling van wijzigingen in het gebruik 
van gronden en/of bebouwing of in de inrichting van de landgoederen en buitenplaatsen, dient 
rekening te worden gehouden met de historische situatie en de specifieke ruimtelijke kwaliteiten 
die deze bezitten. Behoud en v ersterking met beplantingen staan v oorop. De gebouwen (kast e
len en landhuizen) in het landgoederenlandschap zijn goed beschermd door de monumentale 
status van de gebouwen en de aangrenzende tuinen. 

Monumentenverordening gemeente Lochem (2007) 
De Gemeente Lochem heeft haar regels m. b. t. monumentenzorg vastgelegd in de Monum en
tenverordening Lochem 2007. De verordening stelt dat het verboden is zonder vergunning een 
(gemeentelijk of Rijks )monument in enig opzicht te wijzigen. Dit is relevant vanwege status van 
Rijksmonument van de bestaande sluis, het oude gemaal en het kasteelcomplex ten zuidwes
ten van het sluiscomplex. 

Archeologiebeleid gemeente Lochem (2013, concept) 
Er is nieuw gemeentelijk beleid in ontwikkeling v oor archeologie. Dit beleid bestaat uit: 
• Een archeologische waarden- en verwachtingenkaart 
• Een archeologische beleidskaart. Daarbij is aan gebieden met een archeologische waarde 

of verwachting gewenst archeologisch beleid ten aanzien van de onderzoeksverplichting 
gekoppeld. 

Dit beleid wordt v erankerd in het ruimtelijke beleid (bestemmingsplannen en omgev ingsv ergun
ning) en de erfgoedverordening. Met v aststelling van het gemeentelijk archeologiebeleid is on-
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derbouwd waarom en hoe van de wettelijke v rijstellingsgrens v oor archeologisch onderzoek 
wordt afgeweken. 

6.3 Beoordelingscriteria 
het thema natuur en landschap wordt beoordeeld op basis van de criteria zoals opgenomen in 
tabel 6.1. 

Tabel6.1 Beoordelingscriteria natuur en landschap 

Aspect Beoordelingscriteria 

Natuur en landschap • Be'imAoeding beschermde natuurgebieden 

• Be'invloeding beschermde soorten 

• Be'invloeding landschap 

• Be'invloeding cultuurhistorische waarden 

• Be'invloeding archeolog ische waarden 

6.4 Referentiesituatie en effectbeschrijving natuur 

6.4.1 Huidige situatie 

Beschermde natuurgebieden 

Methodevan onderzoek 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Binnen het plangebied liggen geen gebieden die onderdeel uitmaken van de EHS. Ten zuiden 
van het plangebied liggen wei enkele EH S gebieden (zie f iguur 6. 1). 

f:EFDt: 

, 
'. 

Acht.rgrond~aart I 'K~~rt ' " . GJ 
Notte ecotogische verbindingszones Ii] 

droge EVZ 

• natteEVZ J 
EQologische verblndingszones (Ker 

Ecologische Hoofdstrucluur Ii] 

• I 
II... 

• Natuur 

Verweven 

• Ecotogische verbindingszone 

, I 

Figuur6.1 EHS gebieden rondomhet p/angebied (bron: Atlas Ge/der/am, 11-12-2012) 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Uiterwaarden IJsselop ruim 2,5 kilometer afstand. 
Het volgende Natura 2000-gebied (Landgoederen Brummen) ligt op circa 6,5 kilometer afstand. 

Beschermde soorten 
Voor het plangebied heeft een verkennend onderzoek en een aanv ullend veldonderzoek 
plaatsgev onden. De resultaten hierv an zijn verwerkt in het deelrapport natuur. 
In tabel 6.2 is samengev at welke beschermde soorten in het plangebied zijn aangetroffen c.q. 
kunnen worden verwacht. Een uitgebreide beschrijv ing is opgenomen in deelrapport natuur . 
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Tabel6.2 Aangetroffen en te verwachten beschermde soorten in hetplangebied 
soort biotoop 

, 

gewone l.OQelrnelk grasland 

zwanebloom oovers 

Diverse broedl.OQels, alge- weide, riet, bosschages 

meen 

gierzwaluw gebouwen 

rook bosschages 

9 rote gele ~kstaart oovers 

gewone dwerglileermuis liIiegend langs bosscha-

ges 

ruige dwerglileermuis liIiegend langs bosscha-

ges 

laaMieger lliiegend langs bosscha-

ges 

rosse lileermuis liIiegend langs bosscha-

ges 

alg. soorten zoogdieren langs de oover, grasland, 

bosschages 

steenmarter gebouwen, stenen 

flora- en fau

nav.et 

tabel 1 

tabel 1 

broedseizoon 

beschermd 

jaarrond be-

schermd 

jaarrond be-
schermd 

jaarrond be-

schermd 

tabel 3 + bijla-

ge ivhr 

tabel 3 + bijla-

ge ivhr 

tabel 3 + bijla-

geivhr 

tabel 3 + bijla-

ge ivhr 

tabel 1 

tabel2 

voorkomen in plangebied 

ja 

ja 

ja 

Mogelijk, in ieder geval fooragerend 

ja 

ja 

ja, liIieg routes en fooragerend 

ja, fooragerend 

ja, fooragerend 

ja, fooragerend 

mogelijk 

mogelijk 

Het plangebied is een potentieel leefgebied voorverschillende beschermde vaatplanten. lij
dens het veldonderzoek zijn de soorten gewone vogelmelk en zwanebloem waargenomen. 
lijdens het veldonderzoek zijn ook verschillende soorten vogels waargenomen. Naast alge
meen voorkomende zangvogels als koolmees, pimpelmees, roodborst, vink, heggemus en 
houtduif, zijn ook jaarrond beschermde v ogelsoorten aangetroff en. Het betreft gierzwaluw (f oe
ragerend), grote gele kwikstaart en roek. 
Er zijn vier soorten v leermuis waargenomen. Hoewel er geen v erblijf splaatsen zijn aangetroffen 
in het plangebied, was er wei een kraamkolonie gewone dwergv leermuis aanwezig in de wo
ning aan de Kapperallee 20 in Eefde. Vanuit deze kolonie zijn ook twee duidelijke v liegroutes in 
het plangebied waargenomen. Daarnaast foerageren de gewone dwergv leermuis, ruige dwerg
v leermuis, laatv Heger en rosse v leermuis in het plangebied. 

6.4.2 Autonome ontwikkeling 
V~~r zowel beschermde natuurgebieden als beschermde soorten worden geen veranderingen 
v erwacht in de autonome situatie. 

6.4.3 Effectbeschrijving natuur 

Beschermde natuurgebieden 
Aangezien het gebied geen onderdeel uitmaakt van Natura2000-gebied of EHS treden er geen 
directe eff ecten op door vernietiging van beschermde natuurgebieden. Aangezien de tweede 
sluiskolk aan de noordkant wordt aangelegd, zullen de E H S gebieden aan de zuidkant van het 
plangebied geen hinder onderv inden van bijv oorbeeld een geluidtoename of v erslechtering van 
de luchtkwaliteit. 

Uit het deelrapport water blijkt dat als gevolg van de ingrepen rond de sluis bij Eefde in de ge
middelde situatie sprake is van een grondwaterstijging aan de oostzijde van de sluis en een 
grondwaterdaling aan de westzijde van de sluis . 
De grondwaterstijging aan de oostzijde van de sluis is het grootst direct rond de nieuwe sluis
kolk, waar een stijging van 30 em wordt v erwacht in de gemiddelde situatie. De grondwaterstij
ging neemt v erv olgens snel af en is op een af stand van ca. 500 meter van de sluis verdwenen. 
Binnen het gebied waar een grondwaterstijging wordt verwacht zijn geen bijzondere natuu r-
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waarden aanwezig die als gev olg van de grondwaterstijging negatief kunnen worden aangetast. 
Eft ecten op natuur als gev olg van deze grondwaterstijging zijn derhalve niet aan de orde en 
worden derhalve als neutraal beschouwd. 
De grondwaterdaling aan de westzijde van de sluis is het grootst direct rond de nieuwe sluis
kolk, waar een daling van 20 cm wordt verwacht in de gemiddelde situatie. De grondwaterdaling 
neemt v erv olgens snel af en is op een af stand van ca. 200 meter van de sluis verdwenen. Bi n
nen het gebied waar een grondwaterdalin~ wordt verwacht, ligt aan de zuidzijde van het Twen
tekanaal een dee I van de EHS (ca. 50 m ). Het betreft een klein landgoed met enkele bosjes en 
houtwallen. Een grondwaterdaling van maximaal 5 cm kan in beperkte mate tot een verdroging 
in een klein deel van de EHS hebben, maar wezenlijke effecten op de EHS worden niet ver
wacht. Het bosgebied dat v oornamelijk uit zomereik bestaat, is niet bijzonder gev oelig v oor v e r
droging en een zeer beperkte grondwaterdaling van maximaal 5 cm zal niet tot wezenlijke effec
ten op dit bosgebied leiden. De v arianten worden op dit gebied als beperkt negatief beoordeeld. 

Voor dit Natura 2000-gebied is een v oortoets uitgev oerd [5]. H ierin is gekeken naar de aanwe
zigheid van Natura 2000-gebieden binnen de mogelijke effectafstand. De Sluis bij Eefde ligt op 
ruim 2,5 kilometer van het Natura 2000-gebied U iterwaarden IJssel. Het v olgende Natura 2000-
gebied (Landgoederen Brummen) ligt op circa 6,5 kilometer afstand. Er bev inden zich geen Be
schermde Natuurmonumenten binnen de invloedssfeervan het plangebied. 
Voor Uiterwaarden IJssel is uitgezocht wat de instandhoudingsdoelstellingen zijn. Vervolgens 
zijn de effecten bepaald op deze instandhoudingsdoelstellingen. De effectanaly se is in tabel6.3 
samengevat opgenomen. H ieruit blijkt dat signif icante v erstoring en v erslechtering uitgesloten 
kunnen worden. Het bevoegd gezag (EL&I) heeft per brief van 1 november2012 laten weten 
dat een NB-wet vergunning derhalve niet nodig is (zie bijlage 3). 

Tabel6.3 Samenvattingeffectanalyse uitvoortoets 
Effect Effectanal~e 

opper\o1aktewrlies Er \1ncien geen werkzaamhedenlontwil<l<slingen plaats binnen het Natura 2000-

gebied. Dit effect treedt dan ook niet op. 

wrsnippering 

wrzuringMrmesting 

wrzoeting 

wrzilting 

wrontreiniging 

wrdrog i ng Iwrnatti ng 

wranderende stroomsnelheid 

wranderende owrstroming sfreq uentie 

wranderende dynamiek substraat 

~ Grontmij 

Er vinden geen werkzaamhedenlontwi~lingen plaats in het Natura 2000-
gebied. Er worden dan ook geen leefgebieden van soortenl habitats van elkaar 

gescheiden. Versnippering treedt niet op. 

He! realiseren van de tweede kolk leid! tot een afname van de wachttijd bij de 
sluis. De realisatie leidt niet tot extra vaarbewegingen t.o.v. de autonome ontVvik

kelingen. De autonome ontwi~ling houd! al rekening met de uitbreiding van 
infrastructuur. Het project heeft daarom geen toename van uitstootl sti~tofdepo
sitie in de uiterwaarden van de IJssel tot gel.Olg 

Door de I.OOrgenomen ontwil<l<sling wrandert het chloridegehalte van het water 

niet. Dit effect treedt dan ook niet op. 

De l.Oorgenomen ontwi~ling heeft geen effect op het zoutgehalte van het wa
ter. Verzilting treedt dan ook niet op door de l.Oorgenomen ontwi~ling . 

Er word! gewerkt conform het besluit bodemlaNaliteit. Hierdoor treed! w rontreini
ging niet op. 

Ais de sluis als een betonnen bak word! uitgel.Oerd dan zal dit weinig imAoed 

hebben op de grondwaterstand. De grondwaterstroming wrloopt I.OOrnamelijk 
onder en langs de sluis. Ewntuele effecten zijn dan slechts zeer lokaal. Gezien 
de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn er hierop geen effecten te wrwach

ten. 

De bestaande Sluis bij Eefde word! uitgebreid. Er word! niet een sluis geplaatst 
op een locatie waar l.Oorheen geen sluis was. Door het uitbreiden van de be

staande sluis wrandert de stroomsnelheid dan ook niet. Dit effect treedt dan ook 
niet op. 

Door de I.OOrgenomen ontwi~ling word! de duur en I offrequentie van de owr

stroming van beken en rivieren niet wranderd. Dit effect treedt dan ook niet op. 

De sluis bij Eefde is een bestaande sluis die word! uitgebreid, hierdoor zal de 
dynamiek van het substraat in de directe orngeving van de Sluis misschien wr
anderen, de wrwachting is echter dat dit lokaal zal zijn en dat dit, gezien de 

GM-0094188, revisie 2.0 

Pagina 64 van 79 



wrstoring door geluid 

wrstoring door licht 
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wrstoring door mechanische effecten 
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ling 
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afstand, zeicBr geen imAoed zal hebben op het Natura 2000-gebied. 

Verstoring door geluid kan optreden als ge\()lg wn de aanlegwerkzaamheden. 
Het Natura 2000-gebied ligt echter op ruime afstand wn de Sluis bij Eefde (2,5 
kilometer). Het is dan ook niet waarschijnlijkdat geluidswrstoring op dit gebied 

zaloptreden, doordat geluidswrstoring een lokaal effect is. Het effect treedt dan 
ook niet op, op het Natura 2000-gebied. 

De ontwikkeling bij de Sluis heeft geen extra wrlichting op de IJssel tot ge\()lg. 

Dit effect treedt dan ook niet op. 

Door uitbreiding wn de Sluis bij Eefde zal er IOOal wrstoring optreden door 
trilling. Deze wrstoring ..nndt echter ter hoogte wn de sluis plaats en niet 2,5 

kilometer wrderop waar het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel is gelegen 
Dit effect treedt dan ook niet op. 

De werkzaamheden aan de Sluis bij Eefde ..nnden lokaal plaats en zUlien geen 

optische wrstoring tot ge\()lg hebben op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
IJssel dat 2,5 kilometer wrderop ligt. 

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel vindt geen wrstoring plaats wr

oorzaakt door menselijicB acti..nteiten. Hierdoor treden er geen effecten op. 

Door de \()Qrgenomen ontwikkeling treden er geen negatiew effecten op de 
populatie opbouw wn soorten en de populatieg rootte. 

Er is spraicB wn bewust ing rijpen in de natuur door herintroductie wn soorten, 

introductie van e>oten, uitzetten wn ..ns, inzaaien wn genetisch gemodificeerde 
organismen etc. Door de \()Qrgenomen ontwikkeling treedt dit effect niet op. 

Op het sluiscomplex Eefde is (potentieel) leefgebied aanwezig van enkele algemeen be
schermde zoogdiersoorten en zijn groeiplaatsen aanwezig van twee algemeen beschermde 
plantensoorten. Door de aanleg van de tweede sluiskolk kan leefgebied van deze soorten wor
den verstoord of vernietigd. Er zal echter nog v oldoende potentieel leef gebied over blijv en, 
waardoor de eftecten minimaal zullen zijn. 

Op het sluiscomplex komt de 'overige beschermde' zoogdiersoort steenmarter v oor. Er zijn 
waarnemingen van deze soort bekend op het zuidelijke deel van het sluiscomplex. Hier vinden 
geen werkzaamheden plaats.ln de teslopen bebouwing zijn geen mogelijkheden voorsteen
marters aanwezig . In de omgev ing van het sluiscomplex blijft voldoende potentieel leefgebied 
v oor de steenmarter aanwezig. Van een aantasting van de functionaliteit van het gebied al s 
leef gebied v oor de steenmarter is derhalve geen sprake. 

Op het sluiscomplex bevinden zich twee vliegroutesvanvleermuizen die als gevolgvande 
werkzaamheden verloren gaan. Aangezien vanuit het plan nieuwe bomenrijen langs de kade 
van het Twentekanaal ter hoogte van de sluis worden aangelegd, zullen er op termijn nieuwe 
v liegroutes ontstaan. 
Vaste rust- en v erblijf plaatsen van v leermuizen of andere strikt beschermde soorten zijn niet 
aanwezig. Een ontheffing in het kader van de FF-wet is inmiddels aangevraagd vorde v leer
muizen. 

In het bosje aan de noordzijde van het sluiscomplex is een kolonie roeken aanwezig. De roek is 
een jaarrond beschermde v ogelsoort. De kap van een deel van het bosje leidt tot het aantasten 
van de nestplaatsen van de roek. Hierv oor is in overleg met Dienst Regelingen van het ministe
rie van EL&I een roekenbeschermingsplan opgesteld . Op basis van dit raekenbeschermings
plan wordt een deel van de nestplaatsen gecom penseerd. H et eft ect wordt daardoor als tijdelijk 
beschouwd. Op basis van het Roekenbeschermingsplan en een activ iteitenplan is een onthef
fing FF-wet voorde roeken aangevraagd. 

Op het sluiscomplex komt ook de jaarrond beschermde v ogelsoort grate gele kwikstaart v oor. 
De soort broed op het zuidelijke deel van het sluiscomplex. Hier v inden geen werkzaamheden 
plaats. Het f oerageergebied van de grote gele kwikstaart langs de oev ers van de Berkel blijft 
behouden en wordt niet wezenlijk v erstoord tijdens de werkzaamheden. Verstoring van de grate 
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gele kwikstaart tijdens het broedseizoen kan V oorkomen worden door niet in het broedseizoen 
te werken op het middeneiland van sluiscomplex. Werkzaamheden aan de noordzijde van het 
sluiscomplex zullen niet leiden tot v erstoring van de grote gele kwikstaart 

Andere nesten van jaarrond beschermde v ogelsoorten als huismus, zwaluwen, uilen en roof v 0-

gels zijn niet aanwezig. 

I n aile v arianten hebben een negatief eft ect op de roekenkolonie, die v erplaatst moet worden 
t.b.v. de realisatie van de tweede sluiskolk. Daarnaast treedt mogelijk eff ect op v leermuizen en 
v aste v erblijf plaatsen van v ogels, f lora en steenmarter. I n variant 1 en 2 worden aileen v erplic h
te maatregelen uitgev oerd v oor natuur. Variant 3 heeft hier meer aandacht v oor door naast het 
herstel ook extra maatregelen te treff en. D it neemt niet weg dat het eft ect op de roeken in vari
ant 3 gelijk is aan het ef f ect in variant 1 en 2. 

6.5 Referentiesituatie en effectbeschrijving landschap 

6.5.1 Huidige situatie 
Ten zuiden van het plangebied liggen gebieden met hoge (historisch geografisch) landschappe
Hjke waarden (Graafschap). Het plangebied maakt hier geen onderdeel van uit. 

Sluis Eefde ligt in een groen, besloten landschap. Het landschappelijke beeld wordt aan de 
noordzijde grotendeels bepaald door de Eefse Beek en de bomenrijen tussen het kanaal en 
deze beek. De bomenrij accentueert de rechte lijnen van het Twentekanaal. In de zomer is het 
sluiscomplex door de bomenrijen vanuit Eefde niet tpt matig zichtbaar. Door de dichte beg roe i
ing is het sluiscomplex in de winter ook slecht zichtbaar. Via het Kanaalpad kan men aan de 
oostzijde van de Kapperallee langs het kanaal komen. Ter hoogte van het sluiscomplex loopt 
ook een wandelpad en is een informatiepunt aanwezig. 

Aan de zuidkant takt de riv ier de Berkel aan op het Twentekanaal. Direct ten zuiden van de 
Berkelligt een spoorlijn. Het landschappelijke beeld eromheen wordt gedomineerd door bomen
rijen en bosschages. 

greene corriaor 
tussen s(vis en 
bebouwc1e kom 

Figuur6.2 Schets /andschappe/jk kenrrerkende onderoo/en [6] 
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Zichtassen omgeving 

Open zicht ap '5lulswere1d" 

Figuur6.3 Onderdelen ruintelijke ervaring [7] 

6.5.2 Autonome ontwikkeling 
I n de autonome situatie worden geen veranderingen verwacht ten aanzien van het landscha p
pelijke beeld in en om het plangebied. 

6.5.3 Effectbeschrijving landschap 
In het Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit is beschreven welke landschappelijke inpassing er 
bij de drie v arianten wordt nagestreefd. Door de aanleg van de tweede sluiskolk verdwijnt aan 
de noordzijde vanhet sluiscomplex een deel vande bomenrijen en een deel vande bosscha
ges . I n variant 2 verdwijnt er over een grotere lengte een deel van de bomenstructuur doordat 
er extra wachtplaatsen v oor schepen worden gecreeerd. Het wegv allen van de bomenstru c
turen zal er in aile varianten voorzorgen dat het open zicht op het sluiscomplex vooreen aantal 
jaar groter zal worden. In aile v arianten zal in ieder geval compensatie plaatsv inden van de ge
kapte bomen, waardoor het landschappelijke beeld weer hersteld wordt. I n variant 3 zal daar 
extra aanplant aan worden toegev oegd (dubbele bomenrijen, extra bosschage tussen oev er en 
oostelijke bosschage). En word meer ingezet op de herinrichting van het landschap rondom het 
sluiscomplex. 
Aan de zuidzijde van het sluiscomplex zal het landschap niet worden aangetast. 

Figuur6.4 Schets landschap na aanleg tweede sluiskolk 
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6.6 Referentiesituatie en effectbeschrijving cultuurhistorische waarden 

6.6.1 Huidige situatie 
De planv orm ing v oor Sluis Eefde is gestart in 1909, de sluis is uiteindelijk in gebruik genom en in 
1936. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de prov incie Gelderland wordt de 
sluis weergegeven als Rijksmonument. Het betreft dan het ensemble van gebouwen op en 
rondom de sluis (zie figuur6.3). Het bedieningsgebouw maakt hier geen onderdee\ van uit. In of 
direct rondom het plangebied liggen verdergeen cultuurhistorisch waardevolle objecten of ele
menten. Ten zuiden van het sluiscomplex liggen enkele beschermde buitenplaatsen, waarvan 
landgoed Den Dam (Rijksmonument) op circa 50 meter vanaf het kanaal figt. 

6.6.2 Autonome ontwikkeling 
In de autonome situatie worden geen veranderingen verwacht ten aanzien van de cultuurhisto
rische waarden in en om het plangebied. 

6.6.3 Effectbeschrijving cultuurhistorische waarden 
In aile varianten komt het cultuurhistorisch waardevolle ensemble van de sluis in ieder geval 
tijdelijk opener in het landschap te liggen. Het wordt daardoor beter beleefbaar v anuit de omge
v ing. Na verloop van tijd zal de nieuwe aanplant van bomen er v oor zorgen dat de beleefbaa r
heid van het ensemble vergefijkbaar is met die in de autonome situatie. 
I n variant 2 en 3 wordt het bedieningsgebouw (mogelijk) op een andere locatie gebouwd, en 
kan het bestaande gebouw (dat geen onderdeel uitmaakt van het waardev olle ensemble) wor
den verwijderd. In variant 3 biedt daarnaast de herinrichting van het middeneiland potentie v oor 
het betere beleefbaar maken van de waardevolle objecten en gebouwen. 

6.7 Referentiesituatie en effectbeschrijving archeologische waarden 

6.7.1 Huidige situatie 
Het grootste gedeelte van het plangebied dat niet als bebouwd is gekarteerd, ligt in een gebied 
met een hoge archeologische verwachtingswaarde. V~~r het zuidoostelijke gedeelte geldt een 
middelmatige archeologische verwachtingswaarde. Een verhoogde kans op archeologische 
waarden is onder andere aanwezig op en aan de randen van essen. De archeologische resten 
zijn afgedekt door het esdek en zijn (vermoedelijk) goed geconserveerd. Bij de eenheden zon
der esdek kunnen de archeologische waarden direct onder het maaiveld worden verwacht. Ze 
zijn daardoor kwetsbaar. 

Gezien de aanleg van het kanaal en de mogelijk agrarische activ iteiten, is de kans op het aan
treffen van een verstoord bodemprofiel aanwezig. In de waterbodem van het huidige kanaal 
worden geen archeologische waarden verwacht. De diepte van het kanaal bedraagt namelijk 
meer dan 3,5 m ten opzichte van het maaiveld, terwijl de bodemlagen waarin archeologische 
waarden kunnen worden verwacht direct of v rij dicht onder het oorspronkelijke opperv lak liggen. 
Deze zijn tijdens het graven van het kanaal rond 1930 reeds afgegrav en en daarmee verloren 
gegaan. 

Op basis van bovenstaande gegevens is een veldonderzoek uitgev oerd (zie ook deelrapport 
archeologie). U it het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat de bodem in het ov erg rote deel 
van het plangebied verstoord is. De verwachtingswaarde kan daarom worden bijgesteld naar 
laag. Er zijn geen aanwijzingen aangetroff en die duiden op de aanwezigheid van een archeolo
gische v indplaats. 

6.7.2 Autonome ontwikkeling 
I n de autonome situatie worden geen veranderingen verwacht ten aanzien van de archeolo
gische waarden in en om het plangebied. 
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6.7.3 Effectbeschrijving archeologische waarden 
Gezien de resultaten van het archeologische veldonderzoek en het bijstellen van de archeolo
gische verwachtingswaarde naar 'Iaag', worden geen eff ecten v erwacht bij de aanleg van de 
tweede sluiskolk. 

6.8 Effectbeoordeling natuur en landschap 
Aile varianten hebben vanwege de beperkte daling van de grondwaterstand in het EHS gebied 
een beperkt negatief eff ect op natuurgebieden. Daarnaast hebben aile varianten een negatief 
effect op enkele beschermde soorten. Omdat variant 3 wat meer maatregelen treft om, naast 
herstel van v ernietigd landschap, ook extra groen te ontwikkelen, scoort deze variant beperkt 
negatief (effectbeoordeling 0/-). Variant 1 en 2 scoren negatief (effectbeoordeling: -). 
Aile varianten hebben op korte termijn een beperkt (variant 1 en 3) tot negatief (variant 2) effect. 
Op term ijn zal het eff ect voor variant 1 en 2 worden gecom penseerd, variant 3 levert een verb e
tering van de landschappelijke be lev ing op. Om die reden is de eft ectbeoordeling v oor variant 1 
en 2 neutraal en v oor variant 3 beperkt positief. 
Variant 1 heeft geen effect op de cultuurhistorische waarden (effectbeoordeling: 0). Variant 2 
levert een beperkt positief effect op doordat het bedieningsgebouw wordt verplaatst (effectbe
oordeling 0/+). Deze zelfde optie plus het herinrichten van het middeneiland levert in variant 3 
een positief effect op (effectbeoordeling +). 
Ten aanzien van archeologie scoren aile varianten neutraal aangezien geen effecten te v e r
wachten zijn (effectbeoordeling: 0). 

Tabel6.4 Effectbeo orcieling natuuren landschap 
Aspect Beoordelingscriteria 

Natuur en landschap • Be'fnvloeding beschermde natuurgebieden 

• Be'fnvloeding beschermde soorten 

• Be'fnvloeding landschap 

• Be'fnvloeding cultuurhistorische waarden 

• Be'fnvloeding archeologische waarden 
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7 Bodem en water 

7.1 Inleiding 
In het kader van het MER is onderzoek gedaan naar eff ecten op bodem en water. V~~r het 0 n
derdeel bodem en geohydrologie is hiervoor een apart deelrapport opgesteld waarin de effecten 
zijn onderzocht. Deze deelrapporten hebben als basis gediend voorde effectbepaling voorde 
bodemkwaliteit en de effecten op het grondwater in het MER en zijn als bijlagen opgenomen. In 
dit hoofdstuk wordt deze aangehaald als respectievelijk deelrapport bodem en deelrapport geo
hy drologie (zie tabel 1.1 v oor de v olledige titels). 

7.2 Beleid en wettelijk kader 

Kader Richtlijn Water 
In het kader van de Europese Kaderrichtlijn (KRW) zijn doelen en maatregelen opgesteld om de 
waterkwaliteit en ecologie van het Twentekanaal te verbeteren. Geplande maatregelen in het 
kader van de KRW zijn het verwijderen van verontreinigde bagger, de aanleg van 56,5 kilom e
ter natuurv riendelijke oevers (in het kader van de kanaalv erruiming) en het aanpassen van de 
in- en uitlaat van water om de doorstroming te verbeteren. Bij Sluis Eefdezijn geen maatrege
len v oorzien. 

Nationaal Waterplan 
Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan v oor het waterbeleid v oor de periode 2009-
2015. Het NWP beschrijft welke maatregelen genom en moeten worden om Nederland ook in de 
toekomst veilig en leefbaar te houden en om de (economische) kansen die water biedt te benut
ten . 

Aan prov incies en gemeenten v raagt het rijk om bij het opstellen van structuurv isies waterbe
heerders in een zo v roeg mogelijk stadium te betrekken. Met betrekking tot de hoof dv aarwegen 
v raagt het Nationaal Waterplan aandacht v oor de inv loed van klimaatv erandering op de 
frequentie van laagwaterstanden. Bij een toenemende frequentie zal de maximale diepgang van 
schepen af nemen en zullen er meer schepen nodig zijn om eenzelf de tonnage te v erv oeren. 
Het Rijk onderzoekt mogelijke beheersmaatregelen. 

Nationaal Bestuursakkoord Water (september 2012) 
Waar het Nationaal Waterplan een v isie geeft op de klimaatbestendige inrichting van Nederland 
als waterland, is het Nationaal Bestuursakkoord Water een document waarin het Rijk, de pro-
v incies, de gemeenten en de waterschappen het belang onderstrepen van het gezamenlijk en 
integraal op orde houden van het watersy steem in Nederland. In het N ationaal Bestuursakkoord 
Water zijn de verschillende partijen overeengekomen dat zij bij de aanpak van de nation ale wa
terproblematiek gezamenlijk zullen optrekken. In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn een 
aantal duidelijke in de tijd onderscheiden stappen aangegeven. V~~r het Twentekanaal en sluis 
Eefde is in 2012 een waterakkoord gesloten. V~~r Sluis Eefde is met name de capaciteit van 
het gemaal hierin een relevant onderwerp. Sluis Eef de is namelijk het beginpunt van de aa n-
v oerketen met een totale huidige pom pcapaciteit van ongev eer 14 m 3/S bij een opv oerhoogte 
van ongeveer 6 meter. In het waterakkoord wordt aangegeven dat tot nadere orde kan worden 
v olstaan met deze capaciteit. Ais bij het onderzoek ter v oorbereiding van de v erv a n
ging/renovatie van de pompen blijkt dat het realiseren van een grotere pompcapaciteit (orde 
50% meer) niet gepaard gaat met een onevenredig hogere kostprijs dan dient zeker overwogen 
te worden te besluiten een grotere pompcapaciteit te realiseren en wei om twee redenen: 
• een grote pompcapaciteit v erg root het bedrijfsgemak. Gedurende langere perioden 
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waarbij de maximale pompcapaciteit dient te worden ingezet is hct prettig als je 
tussentijds kan wisselen tussen de pompen; 

• een grotere pompcapaciteit v ergroot de zekerheid van het - te allen tijde - kunnen 
leveren van de maximale pompcapaciteit. 

Tevens dient te worden onderzocht of de opv oerhoogte van ca. 6 meter ook in de toekomst, 
waarbij v aker en langduriger rekening moet worden gehouden met lagere IJsselstanden, een 
goed uitgangspunt is. 

Watertoets 
Sinds 2003 wordt gebruik gemaakt van de Watertoets om ruimtelijke plannen en besluiten te 
toetsen op waterhuishoudkundige effecten. Bij (infrastructurele)werken wordt een Watertoets 
uitgev oerd waarbij de waterbeheerders am adv ies wordt gev raagd met betrekking tot de water
kwantiteit en -kwaliteit van het gebied. De Watertoets komt v oort uit af spraken die gemaakt zijn 
in het kader van de startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw, en is verankerd in het Besluit op 
de ruimtelijke ordening. 

Beheer en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 
Het Beheer- en Ontwikkelplan v oor de Rijkswateren (BPRW) beschrijft het beheer van de rijks
wateren v oor de periode 2010-2015. Rijkswaterstaat v oert het beheer uit. Het BPRW is opge
steld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgev ing en nationaal beleid. On
derdeel van het BPRW is een gebiedsgericht Programma waarin de beheeropgave is opgeno
men van Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. 

in het Beheer en ontwikkelplan wordt aangegeven dat de v erruim ing van de Twentekanalen (2e 
fase) in combinatie met aanpak van de sluis bij Eefde wordt gezien als een belangrijk aanleg
project. 

Provinciaal bodem en waterbeleid Gelderland (2012) 
De prov incie wil dat de bodem in Gelderland geschikt is en blijft om er v eilig te wonen en te 
werken. Oat betekent enerzijds dat de bodemverontreinigingen aangepakt moeten worden en 
anderzijds dat we de bod em op een goede manier moeten gebruiken. 

Ten aanzien van het waterbeleid heeft Gelderland een Waterplan opgesteld v oor de periode 
2010-2015 dat voldoet aan de Waterwet. In het plan is uitgewerkt hoe het vasthouden, bergen 
en afv oeren van water in de komende periode v orm moet krijgen, en welke condities moeten 
worden gesteld om de gewenste natuurkwaliteit te beschermen en te ontwikkelen. 

V~~r Sluis Eef de v olgen de v olgende aandachtspunten uit het bodem en waterbeleid: 
• Langs het v oorpand IJssel- sluis Eefde ligt een waterkering (ten noorden en ten zuiden 

van het kanaal) om te voorkomen dat bij hoogwater op de IJssel overstroming plaatsv indt. 
• Een groot deel van het gebied rondom het sluizencomplex is een kwelgebied. 

Waterbeheerplan 2010·2015, Waterschap Rijn en IJssel 
Het waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft het beleid v oor aile taakgebieden van Waterschap 
Rijn en IJssel. Het plan geeft aan welke doelen het waterschap nastreeft en met welke aanpak 
het deze wil bereiken. De maatregelen die in de planperiode uitgev oerd gaan worden en de bij
behorende financiEHe middelen zijn op hoofdlijnen aangegeven. 

Het waterbeheerplan van waterschap Rijn en IJssel is grotendeels gezamenlijk geproduceerd 
met de andere waterschappen binnen deelstroomgebied Rijn-Oost. De opdracht van de water
schappen in Rijn-Oost is te zorgen v oor v oldoende water, schoon water en v oor v eilig wonen en 
werken (taakvelden: watersy steem, waterketen en veiligheid). 

7.3 Beoordelingscriteria 
het thema bodem en water wordt beoordeeld op basis van de criteria zoals opgenomen in tabel 
7.1 . 
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Tabe/7.1 Beoorde/ingscriteria bodem en water 
Aspect Beoordelingscriteria 

Bodern en wrter • Hoel.eelheid grond\.erzet 
• Be'imAoeding bodemlwaliteit 

• Be'inlAoeding waterkwaliteit 
• BeTnlAoeding opperlAaktewater 
• Be'inlAoeding waterwiligheid 

• Be'inlAoeding grondwaterstand 

7.4 Referentiesituatie en effectbeschrijving bodem 

7.4.1 Huidige situatie 

Bodemopbouw 

Bodem en water 

Methode van onderzoek 

Kwantitatief 
Kwalitatief 

Kwalitatief 
Kwalitatief 
Kwalitatief 

Kwalitatief 

Oe maaiveldhoogte ligt bij de bestaande schutsluisop circa NAP +11,0 m. Ten noorden en zui
den van de sluis is het maaiveld lager gelegen, op circa NAP +8,8 m. Benedenstrooms is het 
maaiveld aan de zuidkant van het voorpand circa NAP +7,5 m tot NAP +8,5 m, aan de noord
kant is het maaiveld hoger gelegen op circa NAP +9,0 m. Tussen de Eefse beek en het voor
pand is het maaiveld op circa NAP +7,5 m gelegen. 

Er heeft een bodemonderzoek plaatsgev onden aan de noordkant van het sluiscomplex, ter 
plaatse van de aan te leggen tweede sluiskolk (zie deelrapport bodem). Vanaf maaiveld tot cir
ca 5,5 m -mv is zeer fijn tot zeer grof zand aangetroffen. Plaatselijk is in de bovenste meter een 
kleilaag met een varierende dikte aangetroffen. Bij een van de boring en is van 5,2 tot 6,2 m -mv 
(is maximale boordiepte) een sterk zandige kleilaag aangetroffen. Een andere boringen leverde 
van 3,2 tot 4,0 m-mv en van 2,8 tot 3,4 m-mv een kleilaag aangetroffen. Het dijklichaam be
staat volledig (5,0 m-mv is maximale boordiepte) uit matig fijn tot matig grof zand. Het vochtge
halte in de dijk neemt af met de diepte. 

Bodemkwaliteit 
Bij de uitv oering van het v eldwerk zijn in de bovengrond ten westen van de Kapperallee, waar 
de toekomstige dijk gerealiseerd zal worden, plaatselijk bijmengingen met puin, kolen of stenen 
aangetroffen. Oaarnaast is in de bovenste meter een bijmenging met brokken ijzer aangetrof
fen. Oit zelfde geldt v oor het bestaande dijklichaam. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen 
betreft dit vermoedelijk een restant van een ijzeroerlaag. Oeze lagen kunnen van nature v 00 r
komen in de bodem en behoeve geen nader onderzoek. 

Op basis van de onderzoeks resultaten wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van bodem
verontreiniging welke een belemmering kan vormen voorde geplande werkzaamheden. Er 
wordt nog onderzoek uitgev oerd naar de kwaliteit van de grond ter plaatse van de toekomstige 
sluisbak om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de v rijkomende grond. 

7.4.2 Autonome ontwikke/ing 
I n de autonome situatie wordt geen verandering v erwacht ten opzichte van de bodemopbouw of 
kwaliteit. 

7.4.3 Effectbeschrijving bodem 

Bodemkwaliteit 
Op basis van de gegevens uit het deelrapport bodem wordt verwacht dat de bodemkwaliteit 
geen belemmering v ormt v oor de werkzaamheden. Oit geldt v oor aile varianten . 

Grondverzet 
In tabel 7.2 is weergegeven hoeveel grond er afgegraven moet worden tijdens de werkzaamhe-
den v oor de aanleg van de tweede sluiskolk. Op dit moment is nog niet bekend wat er met de 
afgegraven grond gebeurt en hoeveel binnen het plangebied blijft of wordt afgev oerd. Bij variant 
1 en 3 wordt een gelijke hoeveelheid landbodem verwijderd in verband met de aan leg van de 

.: Grontmij 
GM-0094188, relAsie 2.0 

Pag ina 73 van 79 



Bodem en water 

sluis. Bij variant 2 worden grotere opperv lakken verwijderd en geroerd, in verband met de aa n
leg van meer waeht- en opstelplaatsen. 
Bij variant 1 en 3 wordt een gelijke hoeveelheid waterbodem verwijderd i. v . m . het op diepte 
brengen van de bod em . Bij variant 2 wordt weliswaar over een kleiner opperv lak waterbodem 
verwijderd, de totale hoeveelheid is groter dan bij variant 1 en 3. 

Tabe/7.2 Grondverzet voorde aanleg van de tweede sluiskolk 
Aspect Variant 1 Variant 2 Variant 3 

landbodem VIOrdt ll\aterbo

dem 

landbodem VIOrdt geroerd 

ll\aterbodem v erv.ij derd 

21.800 m2 

21 .000 m2 

51 .900 m2 

189.811 m3 29.300 m2 

38.293 m3 22.300 m2 

70.418 m3 49.900 m2 

7.5 Referentiesituatie en effectbeschrijving water 

7.5.1 Huidige situatie 

249.176 m3 21.800 m2 

44.081 m3 21.000 m2 

78.741 m3 51 .900 m2 

189.811 m3 

38.293 m3 

70.418 m3 

Het Twentekanaal speelt een belangrijke funetie in de regionale waterhuishouding. In droge 
tijden v oert het kanaal water aan naar de regionale watersy stemen en in natte tijden v oert het 
water af om wateraverlast te v oorkomen. Af spraken tussen Rijkswaterstaat, de prav ineies en 
watersehappen over de waterhuishouding liggen vast in het geaetualiseerde Waterakkoord dat 
in september 2012 is vastgesteld. Ten behoev e van de waterhuishouding liggen op sluiseom
plex Eef de gemalen en een af laat. 

Aan de noordzijde van het kanaal takt ten westen van het sluiseomplex de Eefse Beek aan op 
de v oorhav en. Aan de zuidzijde takt het zogenaamde 'afleidingskanaal' van de Berkel ter hoog
te van het sluiseomplex aan. Ter hoogte van de aantakking is een stuw aanwezig. 

Om het water uit de kanalen buiten het aehterliggende land te houden liggen er waterkeringen 
langs de Twentekanalen. Langs de noord- en zuidoever van het v oorpand IJssel- Eef de liggen 
primaire waterkeringen die dijkringgebied 50 en dijkringgebied 51 besehermen tegen overstro
men. Langs de hoofdtak en het zijkanaal naar Almelo liggen op versehillende plaatsen regionale 
waterkeringen. Sluis Eefdezelf is formeelgeen primaire waterkering, omdat het waterpeil op 
het kanaalpand Eefde - Delden altijd hoger is dan het maatgevende hoogwaterpeil op het voor
pand IJssel- Eefde. 

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
(GLG) geeft de range weer, waartussen de grondwaterstand zieh gedurende het grootste deel 
van het jaar beweegt. Dit kan v ertaald worden naar een klasse indeling: grandwatertrappen 
(Gt). In de omgeving van de sluis is voornamelijk sprake van Gt VII (GHG >80 em-mv, GLG 
>160 em-mY). 

7.5.2 Autonome ontwikkeling 
De bodem van IJssel daalt door uitslijt ing. Dit 9aat met een snelheid van ea 1 em per jaar. Ais 
de bodemerosie met een zelfde snelheid door zou gaan, betekent dit een daling van de bodem 
van de IJssel van 1 m, bekeken over de lev ensduur van de sluis van 100 jaar. Ais gev olg van 
de bodemdaling zal ook het waterpeil bij een bepaalde afv oer op de IJssel met 1,0 m kunnen 
dalen. Hier is rekening mee gehouden in het ontwerp van eapaeiteitsuitbreiding. 

Watersehap Rijn en IJssel heeft plannen vooreen meer natuurlijke inriehting van de Eefse 
beek. De beek mondt v lak ten westen van de sluis uit op de v oorhav ens. 

7.5.3 Effectbeschrijving water 

Waterkwaliteit 
V~~r geen van de varianten zijn relevant eff ecten op de waterkwaliteit te verwachten . 
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Oppervlaktewater 
Ten aanzien van de waterhuishouding treden wei effecten op. In aile v arianten geldt dat er na 
realisatie van de tweede sluiskolk extra lekverliezen optreden doordat de nieuwe sluiskolk gro
ter is dan de oude. Ook is er een beperkt extra schutwaterverlies, omdat de nieuwe sluiskolk 
een grater opperv lakte heeft dan de oude. Oit extra v erlies aan water wordt gecompenseerd 
door nieuw water terug te pompen. Oit kost extra energie. 

Oaarnaast moet de monding van de Eefse beek fysiek worden aangepast. Oit resulteert in een 
beperkt negatieve score v oor aile drie varianten. 

Waterveiligheid 
Voor de bouw van de extra sluis, en daarmee het vergroten van de voorsluis, is met name de 
veiligheidsnorm van de waterkering van belang. Het ontwerp van de kering zal in aile varianten 
v oldoen aan de ontwerpv oorschriften die zijn vastgelegd in de Leidraad Riv ieren. Op deze wijze 
wordt gezorgd dat het v eiligheidsniveau achter de kering gehandhaafd blijft en dat overstromin
gen worden v oorkomen. De waterkering aan de noordzijde van het kanaal behoort bij dijkring 
51 Gorssel en de waterkering aan de zuidzijde bij dijkring 50 Zutphen. Ais veiligheidsnorm geldt 
een gemiddelde overschrijdingskans per jaar van 1/1250. 

De nieuw te bouwen sluis vormt de verbinding tussen beide dijkringen. V~~r de sluis zelf is 
geen norm vastgesteld. Het water in het kanaal staat altijd hoger dan het hoogste peil op de 
IJssel waardoor er geen ov erstraming v anuit de IJssel kan optreden. 

Het ov erstrominggev aar wordt dus niet be"lnv loed. 

Grondwaterstand 
Het grote peilverschil tussen het kanaal en de IJssel, bij lage waterstanden op de IJssel, ver-
oorzaakt een grote grondwaterstroom. am gevolgen van kwel onder de combiwanden bij de 
v oorhav en aan de IJsselzijde te v oorkomen, wordt de v oorhav en (vanaf de sluizen tot het einde 
van de uitloopstrook) v ooralsnog v oorzien van bodembescherming. Oeze leidt het kwelwater 
voldoende om (geeftdan voldoende kwelweg) om ondermijning vande sluis door het wegspoe
len van gronddeeltjes onder de sluis te v oorkomen (onder- en achterloopsheid). Hierdoor treedt 
geen waterov erlast als gev olg van kwel op. 

Er is ook onderzocht wat de gev olgen van de aanleg van de tweede sluiskolk is v oor de grond
waterstand in de directe omgev ing (deelrapport geohydrologie). Uit de modelberekeningen blijkt 
dat het inv loedsgebied van de aanleg van de tweede sluis , ten noorden van de bestaande sluis, 
reikt tot circa 500 m in noordelijke richting. Het inv loedsgebied heeft ook een uitstraling in zuide
lijke richting tot 200 m. Aan de kant van het Twentekanaal is sprake van een toename van de 
grondwaterstand. Sij het v oorpand een afname van de grondwaterstand. Gelet op de heerse n
de grondwaterstanden (grondwatertrap VII) wordt geen ov er- of onderlast verwacht. 
Het inv loedsgebied wordt be"lnv loed door de aanwezige watergangen zoals de Eef se beek en 
het Afleidingskanaal. Oeze reduceren de effecten op de omgev ing, door de voedende werking 
op het watersy steem. H ierdoor is het inv loedsgebied kleiner dan zonder opperv laktewatersy s
teem. 

7.6 Effectbeoordeling bodem en water 
Geen van de varianten zal effecten opleveren ten aanzien van de bodemkwaliteit (effectbeoor
deling: 0). Variant 1 en 3 scoren beperkt negatief vanwege de grote hoeveelheid grandverzet 
die plaatsv indt (effectbeoordeling: 01-). In variant 2 is de hoeveelheid grond dat v rijkomt groter, 
waardoor deze een negatieve beoordeling krijgt (eff ectbeoordeling: -). 

Ten aanzien van de waterkwaliteit worden geen eff ecten v erwacht v oor de drie varianten (ef
fectbeoordeling: 0). Er treedt een beperkt negatief effect op bij aile v arianten door het extra 
schutwaterverlies en door de reconstructie van de monding van de Eefse Seek (effectbeoorde
ling: 01-). 
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Bodem en water 

De waterv eiligheid is niet in het geding, waardoor hier een neutrale eft eetbeoordeling v oor wordt 
gegeven (efteetbeoordeling: 0). Oit zelfde geldt voorde grondwaterstand; hier treden geen sig
nif ieante veranderingen in op die tot eft eeten leiden (eft eetbeoordeling: 0). 

Tabel7.3 Effectbeoordeling bodem en water 
Beoordelingscriteria 

Bodem en water • Be"imAoeding bodemkwaliteit 

• Hoeloeelheid grondl.erzet 
• Be"lmAoeding waterkwaliteit 
• Be"lmAoeding oppervlaktewater 

• Be"lmAoeding waterl.eiligheid 
• BermAoeding grondwaterstand 

~ Grontmij 

W@!il'1@!.!') "Mi.!" 
0 

0/-
0 
0/-

0 
0 

0 0 

0/-
0 0 
0/- 0/-

0 0 
0 0 
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8 Integrale effectvergelijking, vergelijking 
varianten en doelbereik, referentieont
werp 

8.1 Integrale effectbeoordeling 
In tabel 8.1 zijn aile effectbeoordelingen opgenomen. Op basis hierv an zal in deze paragraaf 
een integrale effectbeoordeling plaatsv inden over het v erschil tussen de drie varianten. 

TabelB.1 Effectbeoordeling aspecten in dit Mffi 
Beoordelingscriteria Idbil' 'f/itVIrIfI '4J!ffkj,i,1 

Verkeer en mobiliteit • Be"imAoeding vaarwrkeer 0/+ + 0/+ 
• Be"in\o1oeding wrkeerswiligheid vaarwrkeer 0/+ + 0/+ 
• Be"in\o1oeding /q"uisend wegwrkeer a a 0/+ 

Woon- en leefmilieu • Be"in\o1oeding geluidbelasting ornwonenden a/- a/- 0/-
• Be"in\o1oeding luchtkwaliteit a a a 
• BeTn\o1oeding lichthinder omwonenden a/- a/- a 
• Be"in\o1oeding exierne wiligheid 0 a a 
• Amowren \NOningen 

Natuur en landschap • Be"in\o1oeding beschermde natuurgebieden a/- a/- 0/-
• Be"in\o1oeding beschermde soorten 0/-

• Be"in\o1oeding landschap a a 0/+ 
• Be"in\o1oeding cultuurhistorische waarden a 0/+ + 
• Be"in\o1oeding archeologische waarden 0 a a 

Bodem en water • Be"in\o1oeding bodemkwaliteit a a a 
• Hoewelheid grondwrzet a/- a/-
• BeTn\o1oeding waterkwaliteit 0 a 0 

• BeTn\o1oeding opper\o1aktewater a/- a/- 0/-
• Be"imAoeding waterwiligheid 0 a a 
• Be"in\o1oeding grondwaterstand a a a 

Positieve effecten 
De capaciteitsuitbreiding van sluis Eefde levert met name positieve effecten op ten aanzien van 
het v aarv erkeer en de v erkeersv eiligheid van het v aarv erkeer. De wachttijden nemen af wat 
zorgt v oor een betere bereikbaarheid van v erschillende havens en watergebonden bedrijven. 
Ook de betrouwbaarheid van het sluiscomplex neemt toe: als een van de twee sluiskolken niet 
beschikbaar is kan de andere worden gebruikt. Variant 2 scoort ten aanzien van beide aspecten 
het meest positief doordat hier extra wachtplaatsen worden gerealiseerd en er extra verkeers
management maatregelen worden getroff en. 

Variant 3 lev ert een beperkt positief effect op v oor het kruisend wegverkeer. Doordat snelv e r
keer 'te gas1' zal zijn bij langzaam verkeer, verbeterd de verkeersveiligheid. 

Variant 3 lev ert ook een (beperkt) positief eff ect op het landschap en de belev ing van de cul
tuurhistorische waarde van het sluiscomplex op. In deze variant wordt extra aandacht besteed 
aan de landschappelijke (her)inrichting en het bedieningsgebouw wordt mogelijk verplaatst. 
Aangezien het bedieningsgebouw geen onderdeel uitmaakt van het cultuurhistorisch waarde-
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Integrate effectvergelijking, vergetijking varianten en doetbereik, referentieontwerp 

volle ensemble van gebouwen, zou die een positief effect opleveren. In variant 3 wordt daar
naast het middeneiland heringericht en daardoor beter beleefbaar. Variant 2 levert een beperk
ter positief eft ect op doordat hierin weliswaar het bedieningsgebouw wordt verplaatst, maar er 
minder aandacht wordt besteed aan de landschappelijke (her)inrichting. 

Negatieve effecten 
De capaciteitsuitbreiding van sluis Eef de lev ert ook enkele (beperkt) negatieve eft ecten op. Een 
negatief effect treedt met name op doordat er drie woningen niet gehandhaafd kunnen worden. 
I n aile drie de varianten worden deze ges loopt. 
Verder zal de geluidbelasting richting enkele omliggende woningen in aile varianten beperkt 
toenemen. Oit komt doordat de tweede sluiskolk dichter bij deze woningen komt te liggen. Het
zelfde geldt voorde lichthinder. Ooordat voorde werkzaamheden bomenrijen en bosschages 
moeten worden gekapt, zal de lichtuitstraling in ieder gev al tijdelijk toenemen. Op het gebied 
van woon- en leef milieu onderscheiden de drie varianten zich nauwelijks van elkaar. 

Ook ten aanzien van natuur en landschap zullen er (beperkt) negatieve eff ecten optreden. In 
aile varianten zal er leef - en f oerageergebied van beschermde soorten verdwijnen. I n met name 
variant 3 wordt dit weer gecompenseerd door herplant van bomen en bosschages. Het verdwij
nen van de bomen en bosschages heeft op korte termijn ook landschappelijke consequenties. 
In aile varianten worden deze gevolgen echter op middenlange termijn gecompenseerd door 
herplant van bomen. 

Tot slot zijn er ook negatieve effecten te v erwachten ten aanzien van bodem en water. In de 
eerste plaats v indt er veel grondv erzet plaats. H ierbij onderscheidt variant 2 zich van variant 1 
en 3 doordat hier meer grond v erplaatst moet worden. Oaarnaast zullen aile drie de varianten 
beperkt negatieve eft ecten hebben op het gebied van opperv lakte water. De reconstructie van 
de monding van de Eef se Seek en het toenemen van schutwaterv erlies zijn hierv an de oorzaak. 

8.2 Doelbereik 
Het doel van de capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde is het verkleinen van de wachttijd, waar
bij de doorstrom ing van de scheepv aart wordt geoptimaliseerd. Aile varianten leveren een 
wachttijd op van minder dan 30 minuten, wat de NoMo-norm is. Oaarmee hebben ze voldoende 
probleemoplossend vermogen en wordt het doel bij aile drie de varianten behaald. 

8.3 Referentieontwerp 
Ter onderbouwing van het bestemmingsplan is een referentieontwerp gemaakt. Oit referentie
ontwerp geeft een indicatie van het benodigde ruimtebeslag. Het referentieontwerp voorziet in 
extra ruimte en v oorzieningen v oor de (beroeps )scheepv aart. Oeze extra elementen hebben tot 
doel bij te dragen aan een economische impuls v oor de beroepsscheepvaart en aanverwant 
bedrijfsleven. Op die manier wordt gekozen vooreen duurzame en robuuste oplossing om de 
scheepv aart in de toekomst v eilig en v lot te kunnen afwikkelen. Naast de capaciteitsuitbreiding 
door middel vande extra sluiskolkvoorde scheepvaartzal het project op en rondom het com
plex vanSluis Eefdeook bijdragen aan het versterkenvande attractiviteitvanderegio en Eef
de om te wonen, natuur en landschap te beleven en te recreeren, mits hier ook bewust ruimte 
en geld beschikbaar v oor komt. Het definitiev e ontwerp wordt v erder door de aannemer u itge
werkt. 

Het referentieontwerp v ormt de basis v oor de v erder te doorlopen procedures (zie paragraaf 
2.3.2). Keuzes van de aannemer kunnen nog tot aanpassingen binnen de randy oorwaarden 
leiden. 

Op basis van de resultaten van de onderzoeken bevat het ref erentieontwerp de elementen die 
nodig zijn v oor het garanderen van een v eilige en v lotte verkeersafwikkeling, nu en in de toe
komst. Oit betekent dat het fy sieke ruimtebeslag van variant 2 als plangrens wordt gehanteerd 
en dat de extra v oorzieningen v oor de beroepsscheepvaart onderdeel uitmaken van het ref e
rentieontwerp. Hierop zijn eChter twee aanpassingen doorgev oerd: 
• Het ontwerp is dusdanig aangepast dat de monding van de Eefse Seek intact kan blijven; 
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• De opstelplaats aan de IJsselzijde (westzijde) van de sluis is komen te veNalien. De op
stelplaats van de v oorsluis aan de zuidwestzijde wordt in verband met achterstaliig beheer 
en onderhoud ingekast en daarmee geschikt gemaakt als opstelplaats voor klasse Va 
schepen. 

Verder zijn in het referentieontwerp de ruimtelijke kaders en uitgangspunten van diverse ele
menten meegenomen die zijn v oorzien in variant 3, exclusief de natuurspeeltuin ten noorden 
van de sluis. Het gaat om die elementen die op en rondom het complex van Sluis Eefde kunnen 
worden uitgev oerd en die bijdragen aan het versterken van de attractiv iteit van de regio en van 
Eefde om te wonen, de natuur en het landschap te beleven en om te recreeren. Realisatie van 
deze elementen zal af hankelijk zijn van het uiteindelijk beschikbare budget, maar wordt in de 
v eN olgprocedures wei meegenomen als onderdeel va het ontwerp. Het schept dus v ooralsnog 
de kaders en uitgangspunten om de noodzakelijke procedures te doorlopen. Het referentieont
werp is verbeeld in figuur 8.1. 

_ Slu~s E~fde . .f Grontmi~ =', 

Referentieontwerp J'nu,,, 2013 

Legenda 

• Eigendomsgrens Rljkswaterstaat § 

El Aanpassen oeverbeschoellng iii - steller talud met stortsteen 

~ Ontgraven -> aanleg water 
~ 

El Damwand • ~ Aanleg van extra sluls 

D • Opstelplaats 
:)[: • Opstelplaats Kegelschlp 

0 • Gecomblneerde (KegeOopstelplaats 

~ Wachtplaats 

~ Ligplaats IOvernachtlngsplaats B 

• Opstelplaats recreatlevaart ~ 
[f] Parkeervoorzlenlngen iii 
0 Kades nuttlg Inrlchten ten behoeve 

~ van scheepvaart 
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0 Heftorens (bestaand) 

Sloop wonlngen Kanaalpad [{j 
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(mogelljke locatleS) 

~ Inpassen van ultkljkplaats 
- herstellen Informatlepunt 
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Aanleg bomenlaan 
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Aanleg wandelpad 
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Auto-Iosstelger 

Energleopwekklng optloneel 
(bulten scope) 
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FiguurB.1 Referentieoniwerp capocitelsuitbreiding Sluis Eefde 

8.4 Leemten in kennis 
In het kader van de verschillende procedures (bestemmingsplan, vergunningen) voorde 
Capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde is veel onderzoek verricht. Het kan v oorkomen dat niet 
aile onderzoeksgegevens beschikbaar zijn of er kunnen onderzekerheden zijn in de beschikba
re onderzoeksgegev ens. In dat gev al wordt gesproken van leemten in inf ormatie. 
Het kan ook v oorkomen dat er geen wetenschappelijk basis is om bepaalde eft ecten te kunnen 
beoordelen. Ook is er altijd een zekere mate van onzekerheid over het optreden van bepaalde 
ontwikkelingen in het studiegebied. Modellen benaderen de werkelijkheid, tussen de uitkomsten 
van modellen en de werkelijkheid kan een zekere afwijking bestaan. In dat gev al is er sprake 
van leemte in kennis. Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten onvoldoende infor
matie kon worden meegenomen v oor een adequate eff ectbeoordeling. 

Voor de Capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde is voldoende informatie beschikbaar om het mili
eubelang een volwaardige plaats te laten innemen in de besluitvorming . 
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis 

Bijlage 1: Locatieafweging tweede Sluis Eefde 

Uitgangspunten en werkwijze 
Een extra sluiskolk kan op verschillende locaties worden gebouwd. In de locatieafweging is de 
geschiktheid van verschillende locaties v oor de extra sluiskolk getoetst. Dit heeft geleid tot een 
adv ies v oor de keuze v oor de locatie van de extra sluiskolk . 

De extra sluiskolk moet een plaats krijgen vlak bij de bestaande sluiskolk. Deze moet aan ver
schillende eisen v oldoen om goed te kunnen werken. De sluis moet een lengte hebben van 125 
meter, een breedte van 12,5 meter en een diepte van 3,5 meter. Daarmee is de sluis geschikt 
om het grootste schip dat wordt toegelaten op de Twentekanalen te schutten. Er moet naast de 
ruimte die nodig is voorde sluiskolk, ruimte worden gereserveerd vooropstelplaatsen en wacht
ruimte v oor schepen. Er is in deze studie rekening gehouden met de totale benodigde ruimte 
v oor de sluiskolk, de opstelplaatsen en wachtruimte. 

Daarnaast is rekening gehouden met de bestaande sluis en de omgev ing van de sluis. Sluis 
Eefde met aile bijbehorende bouwwerken, zoals de heftorens, bestaat al sinds de jaren '30 van 
de v orige eeuw en heeft een belangrijke monumentale waarde. I n de directe omgev ing van de 
sluis liggen bovendien v eel andere natuurlijke en gebouwde elementen die van grote betekenis 
zijn. De sluis ligt dicht bij de bebouwing van het dorp Eefde. Aan de zuidkant van het sluiscom
plex ligt een doorgaande spoorlijn en een hoogspanningsleiding. Twee watergangen, de Berkel 
en de Eefse beek, komen ten westen van de sluis uit in het Twentekanaal. Het omliggende 
landschap met landgoederen, zoals landgoed Den Dam, bijzondere bomen en beplanting, heeft 
een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Ook de ecologie nabij de s luis is 
waardev 01 omdat er bijzondere dieren en planten leven. 

Het proces van de locatieafweging is in twee f ases uitgev oerd. Eerst zijn zes alternatieve loc a
ties ontwikkeld en op verschillende criteria beoordeeld. Dit resulteerde in twee kansrijke loca
ties . Daarna is op verzoek van regionale bestuurders een aantal aspecten nader in beeld ge
bracht. De doorlopen stappen zijn: 

1. Opstellen van alternatiev e locaties en inpassen in de omgev ing; 
2. Opstellen beoordelingskader; 
3. Beoordelen van locaties (inhoudelijk, met omgev ing, met bestuurders); 
4. Selectie van twee kansrijke locaties; 
5. Nadere analyse van verschillen; 
6. Voorkeursbeslissing minister (MIRT 2 besluit). 

Stap 1 Alternatieve locaties 
Uitgangspunt is dat de benodigde ruimte voorde nieuwe sluis zoveel mogelijk binnen de eigen-
domsgrenzen van Rijkswaterstaat moet vallen. Er zijn in het onderzoek zes globale locaties be
keken waar de sluiskolk zou kunnen komen. Deze dekken de mogelijke locaties binnen de ei
gendomsgrenzen van Rijkswaterstaat goed af. De meest noordelijk en zuidelijk gelegen locaties 
v allen buiten deze eigendomsgrenzen. De locaties zijn in onderstaande f iguur weergegev en . 
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervolg 2) 

FiguurB1.1 Mogelijke locaties tweooe stJiskdk 

Twee locaties liggen ten noorden van de bestaande sluiskolk: 
1. Locatie Ver Noord 
2. Locatie Noord 

Bestaande Siulskoik 

2. Locatie Noord 
~ 3. Locatie Midden Noord 
~ 4. Locatie Midden Midden 

5. Locatie Midden Zuid 
~ 6. Locatle Zuld 

Twee locaties liggen op het bestaande middeneiland van het sluiscomplex: 
3. Locatie Midden Noord 
4. Locatie Midden Midden 

Twee locaties liggen aan de zuidkant van het sluiscomplex: 
5. Locatie Midden Zuid 
6. Locatie Zuid 

Stap 2 Beoordelingskader 
In de studie is uitgebreid gekeken naar de verschiliende aspecten die spelen rondom de sluis. 
Conform het MIRT informatieprofiel en de Werkwijzer OEI bij planstudies [9] is aandacht be
steed aan de volgende thema's: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en kosten. In de loca
tieafweging is extra aandacht geschonken aan leefomgev ing, ruimtelijke kwaliteit en aan duu r
zaamheid. Er zijn extra criteria toegev oegd aan het beoordelingskader, zodat er meer aandacht 
is v oor de monumenten, de nabijgelegen woningen, het landgoed en het landschap zoals de 
bomenrijen en de beek. Het toev oegen van deze criteria zorgt v oor een zorgv uldige afweging. 

Onderstaand is het gehanteerde beoordelingkader weergegeven. 
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervolg 3) 

Mogelijke locaties J 
+ 

Localieafweging 

Bereikbaarheid Veiligheid Kosten Duurzaamheid 

- Reistijd - Verkeersveiligheid - Invesleringskoslen - Walerbesparing 
- Belrouwbaarheid vaarwegen - Vermeden - Energieopwekking 
- Efficiency effecten - Verkeersveiligheid andere investeringen 
beroepsvaart modaliteiten - Beheer- en 
- Effecten verschuivend - Exlerne veiligheid Onderhoudskoslen 
vervoer en gegenereerd plaatsgebonden risico (PR) 
vervoer - Externe veiligheid 
- Effecten kruisend verkeer groepsrisico (GR) 
- Stremmingskosten - Niet gesprongen explosieven 

Vergunbaarheid Leefomgeving Leefomgeving (vervolg) 

- Risico's op utloop door - Emissies beroeps- en recreatievaart - Ec%gie 
vergunningen en - Geluid beroeps- en recreatievaart - Landschap 
procedures - Licht - Ruimte/ijke be/eving 

- Effecten via andere rnodalileilen - Cu/tuurhistorie 
- Ruimtegebruik - Recreatie 
- (Water)bodemkwaliteit 
- Waterhuishouding 

~ 
I Voorkel:lralocaUe I 

Stap 3 Beoordeling van locaties 
In deze stap zijn de zes locaties op de aangegeven criteria kwalitatief vergeleken. Dit heeft ge
leid tot de v olgende conclus ies per locatie. 

• Locatie Ver Noord 
De locatie Ver Noord ligt v er v an het bestaande sluiscomplex, maar dicht bij de bebouwing van 
Eef de. De komst van de extra sluiskolk, dicht bij woningen, geeft ov erlast v oor de bewoners in 
de v orm van geluidhinder en lichthinder dat wordt veroorzaakt door de sluis en schepen. Deze 
locatie neemt ook veel ruimte in beslag en gaat over gronden die niet van Rijkswaterstaat zijn. 
Deze gronden moeten worden aangekocht. Dit kost v eel geld en hoogstwaarschijnlijk ook veel 
tijd. Locatie Ver Noord heeft grote gev olgen v oor de lokale wegen van Eef de. Er is te weinig 
ruimte om de weg over de sluis met de juiste helling aan te sluiten op de bestaande wegen. Een 
nadeel is ook dat de nieuwe sluiskolk bij de locatie Ver Noord zo v er v an het bestaande sluis 
complex ligt, dat het niet meer bij de andere sluiskolk lijkt te horen en er moet een lange bo
menrij naast het kanaal worden gekapt. Er blijft weinig ruimte over om nieuwe bomen te plan
ten. 

• Locatie Noord 
Deze locatie ligt net ten noorden van het bestaande sluiscomplex. Er zullen daarom geen aa n
passingen aan het sluiscomplex en de bijbehorende gebouwen plaatsv inden. De monumentale 
waarde van de sluis, het oude gemaal en het middeneiland blijven onaangetast. De locatie komt 
wei dicht bij de bebouwing van Eefde te liggen en heeft v eel gev olgen v oor de (bewoners van 
de) v oormalige dienstwoningen aan het Kanaalpad. De bomenrij langs het kanaal moet v oor 
een deel worden gekapt. Daardoor wordt ook de rust- en v erblijfplaats van de beschermde roe
kenkolonie verstoord. Deze veranderingen v inden allemaal plaats aan de noordzijde van de 
sluis. Aan de zuidzijde zijn geen aanpassingen aan het landgoed, het spoor en de hoogspan
ningsleiding nodig. Locatie Noord is het goedkoopste alternatief. Daardoor is de verhouding 
tussen kosten en economische baten van aile mogelijke locaties het meest gunstig . 
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervolg 4) 

• Locaties Midden Noord 
De locatie Midden Noord ligt op het bestaande sluiscomplex. Dit betekent dat er geen andere 
ruimte buiten het sluiscomplex nodig is. Dit heeft enerzijds als v oordeel dat er geen grond aa n
gekocht hoeft te worden en anderzijds dat deze locatie geen grotere veranderingen geeft voor 
de omgev ing zowel aan de noordkant als de zuidkant. Er hoeven geen woningen te worden 
aangekocht en de bomen langs het kanaal kunnen blijven staan. Ook wordt het leef gebied van 
de roekenkolonie die ten noorden van de sluis leven, niet v erstoord. Aan de zuidkant zijn geen 
aanpassingen aan het landgoed, het spoor en de hoogspanningsleiding nodig. Een nadeel van 
deze locatie is dat het monumentale sluiscomplex ingrijpend zal veranderen. Het nieuwe ge
maal en de voormalige sluiswachterwoning verdwijnen evenals de bomen en struiken op het 
eiland. De gev olgen v oor de omgev ing zijn minder ingrijpend. 

• Locatie Midden Midden 
De locatie Midden Midden ligt deels op het bestaande sluiscomplex. Het oude gemaal, dat een 
Rijksmonument is, moet daarmee worden verplaatst. De overige ruimte die nodig is v oor het 
opstellen en wachten van schepen gaat over het landgoed den Dam heen, dat ten zuiden van 
het sluiscomplex ligt. Een deel van het landgoed gaat daarmee verloren. Daarnaast komt de 
extra sluiskolk en de noodzakelijke verlegging van het kanaal heel dicht bij de spoorlijn en de 
hoogspanningsleiding te liggen. Deze moeten hierdoor v erplaatst worden. Dit is zeer kostbaar. 
De locatie Midden-Midden leidt dus tot grote effecten op landschap en cultuurhistorie en is aI
leen tegen hoge kosten te realiseren. 

• Locaties Zuid en Midden Zuid 
De locaties ten zuiden van het sluiscomplex, Midden Zuid en Zuid, liggen v er van het bestaande 
complex en het kanaal. Dit heeft als v oordeel dat het sluiscomplex niet veranderd hoeft te wor
den en de monumentale waarde volledig behouden blijft. Nadelig is dat deze locaties veel ruim
te in beslag nemen en het landgoed Den Dam raken, dat een Rijksmonument is. Een deel van 
het landgoed gaat daarmee verloren. Andere nadelen zijn dat de twee locaties grotendeels op 
grondgebied liggen van andere partijen dan Rijkswaterstaat. Deze gronden moeten worden 
aangekocht, waardoor de kosten v oor deze v arianten hoger zijn . Daarnaast komt de extra slui s
kolk en de noodzakelijke verlegging van het kanaal heel dicht bij de spoorlijn te liggen waardoor 
deze over een korte af stand v erplaatst moet worden. Ook dit is heel kostbaar. 
De locaties Zuid en Midden Zuid leiden dus tot grote effecten op natuur en landschap en zijn 
aileen tegen hoge kosten te realiseren. 

Stap 4 Selectie van meest kansrijke locaties 
Bovenstaande heeft geleid tot de v olgende conclusies: 
• Locatie Ver Noord valtaf vanwegede eftectenopde kern Eefde(geluid, licht, veiligheid, 

inpassing Kapperallee en groen), de kosten en het ontbreken van een heldere relatie met de 
bestaande sluis; 

• Locatie Noord is kansrijk op basis van aanlegkosten en de mogelijkheid om tot een goede 
inpassing te komen, zowel naar de omgev ing als vanuit nautisehe aspecten; 

• Loeatie Midden-Noord is kansrijk vanwege de centrale ligging in het sluiscomplex en daar
door beperkte effecten naar de omgev ing; 

• Locatie Midden Midden v alt af vanwege de kosten en de grote eft ecten op landschap en 
cultuurhistorie; 

• Locatie Midden-Zuid v alt af vanwege de hoge kosten en de grote eft ecten op natuur en 
landschap; 

• Locatie Zuid v alt af v anwege de hoge kosten en de grote eft eeten op natuur en landschap .. 
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervolg 5) 

Stap 5 Nadere analyse kansrijke locaties 
Op basis van de beoordeling in stap 4 blijken locaties Noord en Midden Noord het meest kans
rijk te zijn. De verschillende mogelijke locaties en hun v oor- en nadelen zijn besproken met de 
ambtelijke begeleidingsgroep en klankbordgroep. Aansluitend hebben in december 2010 be
stuurders van de prov incies Gelderland en Ov erijssel aangegev en dat locatie Noord hun v 00 r
keur heeft. Doordat de v erwachte kosten van een sluis op locatie Noord ruim € 20 miljoen lager 
liggen dan de kosten van een sJuis op locatie Midden Noord, blijft er een groter deel van het 
krappe budget over v oor de v erruim ing van de Twentekanalen. 
De bestuurders van de Regio Stedendriehoek en Gemeente Lochem heeft aangegeven een 
v oorkeurte hebben voorlocatie Midden Noord, omdat een tweede sluis op die locatie minder 
effect heeft dan een sluis op locatie Noord 17

. Naar aanleiding van aanv ullende v ragen zijn de 
locatie Noord en Midden Noord nader geanaly seerd. 

Uit de analy se blijkt dat locatie Noord en Midden Noord op v eel aspecten hetzelfde scoren. De 
locatie Noord leidt tot meer negatieve effecten op de omgev ing dan de locatie Midden Noord, 
met name op de aspecten die samenhangen met het woon- en leefmilieu voorde meest nabij
gelegen woningen in Eef de, en v oor de roekenkolonie in het bosje ten noorden van de huidige 
sluis. Het aantal mensen/woningen dat hinder kan ondervinden is echter klein en het verschil 
tussen beide locaties is in relatie tot de bestaande milieubelasting ook zeer klein . De nadelen 
van Jocatie Noord kunnen echter v oor een belangrijk deel gecompenseerd worden. Er kunnen 
bijvoorbeeld vervangendebomenrijen worden aangeplant en het is mogelijk om in de buurt van 
het sluiscomplex een nieuwe rust- en v erblijfplaats te v inden v oor de beschermde roekenkolo
nie. 

In tabel B1.1 zijn de beoordelingen van onderdelen opgenomen die in deze analy se onder
scheidend bleken te zijn. Daaronder worden aile onderdelen kort toegelicht, ook de onderdelen 
waarv an beoordeeld is dat deze niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. 

Tabel B 1.1 Overzicht on derscheiden de aspecten locatie Midden Noord en Noord 
* Moge/ijke kwalitatieve scores zijn: - - (locatie scoort op dit aspect zeer s/echt), - (s/echf), 0 (gemickJeldlmatig), 
+ (goed), ++ (zeergoed) 

Aspect 

Externe wiligheid (score*) 

Luchtkwaliteit (score*) 

Geluidshinder & lwaliteit (score*) 

Lichtoverlast (score*) 

Ruimtegebruik- Water (ha) 

Ruimtegebruik- Woongebouwen (aantal) 

Ruimtegebruik- 8edrijfsgebouwen I utilitair (aantal) 

Ruimtegebruik- Groen I bornen (ha) 

Ruimtegebruik- Waterkering (aan te leggen, Iqn) 

Ruimtegebruik- Wegen en spoorwegen (score*) 

Ruimtegebruik- Hoe-.eelheid afte grawn grond (ha) 

Cultuurhistorie - Sluisterrein (score*) 

Landschap - Kanaal (score*) 

Landschap - Sluisterrein (score*) 

ImAoed op ecologie (score*) 

Ruimtelijke belelAng vanaf landzijde (score*) 

Mogelijkheden \OOr stimuleren recreatie (score*) 

Kosten \Qor realisatie sluiskolk, inpassing/aanpassing infrastructuur en 

grondverwerlAng (Euro ex BTW) 

15 

3 

o 
7,6 

0,7 

7,1 

o 

o 

+ 
€69 min 

Midden Noord 

o 
o 
o 
o 
4 

o 
11 

2,1 

0,1 

o 
1,7 

o 

o 
o 
o 
€92 min 

17 Rijksvvaterstaat Oost Nederland, Overleg bestuurlijke begeleidingsgroep project Twentekanalen - Sluis Eefde, 22 

december 2010 
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Bijlage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervolg 6) 

Jaarlijkse kosten beheer en onderhoud (score*) 

Magelijkheden voor waterbesparend schutproces (score·) 

Anal}6e Midden Noord versus Noord 

Externe veiligheid 

++ o 

Wanneer kegelschepen door de te realiseren sluis varen, ~rplaatst hun route zich met enkele tientallen meters in 

noordelijke of zuidelijke richting . In de sluis op de Noord locatie zouden de schepen iets dichter langs de bebou
wing van Eefde kornen en op de Midden Noord locatie zouden de schepen juist iets ~rder naar het zuiden passe
ren. Het negatie~ effect op de externe ~iligheid van het ~rplaatsen van de vaarroute in de Noordelijke locatie is 

minimaal. 

Een ander aandachtspunt is dat i ng e'.Ql 9 e het Binnenvaart Politie Reg lement 2010 aparte opstel -lwachtplaatsen 

mooten oorden ingericht '.Qor kegelschepen. De situering ervan is bij '.Qorkeur in het ~rlengde van de andere 
opstel-lwachtruimtes of aan de andere oe~r. Bij een schip dat 1 kegel '.QGrt gelden conform de Richtl ijn Vaarwe
gen 2005 de '.Qlgende afstanden ten opzichte van andere schepen en bebouwing: 10 m van andere schepen en 

100 m van gesloten 'M>Ongebieden, tankopslagplaatsen en kunstwerken. 

In de bestaande situatie liggen zo1N81 aan de IN8stzijde aan het middeneiland als aan de oostzijde aan de noorde

lijke oe~r van de sluis aparte opstel-lwachtplaatsen. In geval van de Noord-Iocatie kan de wachtplaats aan de 
IN8stzijde van de sluis oorden gehandhaafd. Aan de oostzijde zal een nieU\N8 wachtplaats oorden aangelegd iets 
ten noorden van de huidige wachtplaats. Bij de Midden Noord locatie zal de wachtplaats ',QQr kegelschepen aan 

de oostzijde gehandhaafd oorden en zal de wachtplaats aan de IN8stzijde iets naar het noorden ~rplaatsen . Bij 
zo1N81 Noord als Midden Noord blij~n de IN8ttelijke afstanden van de lig plaatsen tot andere schepen en tot be
bouwing gehandhaafd. Het negatie~ effect op de externe ~iligheid van het ~rplaatsen van de ligplaatsen in de 

Noord-Iocatie is minimaal. 

AI met al oordt ',QQr beide locaties '.Qldaan aan de regels met betrekking tot externe ~iligheid en is het ~rschil 

tussen de locaties Noord en Midden Noord op het gebied van externe ~iligheid minimaal. 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit oordt beoordeeld ter plaatse van de bebouwing. Voor de beoordeling zijn emissies van de 
scheepvaart, de aanleg van de 2e sluis en het functioneren van de gemalen van belang . Emissies vanuit de 
scheepvaart zijn maatge~nd. De Noord-Iocatie scoort iets slechter op het criterium luchtkwaliteit dan de Midden 

Noord lacatie. Redenen hier',QQr zijn de kleinere afstand van de sluis tot de bebouwing van Eefde, de meer 
ingrijpende IN8rkzaamheden (7 xmeer grond~rzet dan de Midden Noord locatie) en het behoud van het bestaan
de "nieU\N8" gemaal. De ~rwachte effecten van het dichterbij de bebouwing brengen van een deel van de scheep

vaart zijn klein. Ten opzichte van de huidige situatie heeft behoud van het gemaal geen effecten op de luchtkwal i

teit. 
In de Midden Noord-Iocatie oordt het bestaande gemaal ~rvangen door een gemaal datten zuiden van de be

staande atlaat oordt gerealiseerd. De afstand van het gemaal tot aan de kernbebouwing van Eefde neemt daar
door toe, maar de afstand tot de lintbebouwing ten zuiden van Eefde neemt daardoor af.Orndat het bestaande 
germal uit 1970 met Mea diesel aangedreloen cenlrifugaalpompen oordt vervangen, is er een mogeliJkheld am de 
benodigde pompcapaciteit Ie realiseren conform de nieLJINSte technolag Ie. Het ~rvangende gemaal zal oorden 
uitgevoord met elekttomotoren \OOr de aandrijlAng van de pompen, In plaats van de dieselmotoren die In het be
staande gemaal de pompen aandrij~n. Dit beperkt in sterke mate de emissie van luchtloerontreiniging . Een nadeel 

is dat de aanleg van het nieU\N8 gemaalleidt tot een langere uitl.ueringsperiode en daarmee een beperkte toena
me van de emissies in de uitl.ueringsfase. 

Fijnstof, CO2 en N02 is geurloos, waardoor er geen sprake zal zijn van stanko~rlast ',QQr de omoonenden. Fij n
stof kan IN81 '.Qor directe o~rlast zorgen door irritatie van de lucht\N8gen. Gezien de afwezigheid van grote bron
nen als industrie en snelIN8Qen is de achtergrondconcentratie van luchtloerontreinigende stoffen in het gebied niet 

hoag. Bij beide locaties is de inschatting dat het '.Qldoen aan de IN8ttelijke eisen met betrekking tot luchtkwaliteit 
geen probleem zal zijn, orndat de negatie~ effecten ten opzichte van de huidige situatie niet significant zijn. 

Wanneer er toch aanleiding blijkt te zijn om aanwllende maatregelen te treffen bij keuze '.Qor de Noord-Iocatie, 
kan aan de '.Qlgende maatregelen worden gedacht: 
• A1lereerst kunnen maatregelen aan de bron worden getroffen. De uitstoot van scheepvaart is maatge~nd en 
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervolg 7) 

kan oorden gereduceerd door de aandrijlAng van de schepen aan te passen. Veel schippers hebben recentelijk 
dergelijke aanpassingen uitge\OOrd of gepland (bron: gesprekSchuttevaer), om de duurzaamheid van het 
transport o\er water te \erg roten. De aanpassingen vallen echter buiten de scope van het project, dat zich richt 

op aanpassing van de infrastructuur. 
• De uitstoot van bouwrnaterieel kan oorden beperkt door schoon bouwrnaterieel in te zetten, bij\,()()rbeeld door 

IKachtwagens and graafmachines te \()orzien van filters. 

• De uitstoot van het gemaal kan mogelijkmet filters of katal~oren oorden gereduceerd. 
• Een ingrijpender maatregelen is het \ervangen van de dieselmotoren van het gemaal door still ere en schonere 

elektromotoren (zie oak parag raaf 3.3). Dit zou lei den tot een significante reductie in emissies ten opzichte van 

de huidige situatie. De kosten van de maatregel zijn echter ook aanzienlijk Een eerste gro\e indicatie van de 
kosten van het \ervangen van de aandrijflijn en automatisering is € 1 tot 1,5 miljoen. 

• Daarnaast kunnen maatregelen oorden getroffen die de o\erdracht van lucht'.erontreinig ing naar de beboUVving 

beperken. Echter gezien de 9 rote afstand tussen de emissiebronnen en de bebouwing is het \erwachte effect 
van deze maatregel klein. 

Geluidhinder 

Ook de geluidshinder oordt beoordeeld ter plaatse van de beboUVving. Daarbij oordt onderscheid gemaakt in indi
recte hinder afkomstig van de scheepvaart, directe hinder afkomstig van de sluis zelf (Iangtijdgemiddelde becorde

ling en piekbelasting door signalen, omroepinstallatie, be'<'.egingsmechanisme sluisdeuren en aandrijlAng van de 
gemalen) en bouwlawaai tijdens de aanleg. 
In \erband met de kleinere afstand van de sluis tot de beboUVving en de meer ing rijpende werkzaamheden is de 

mogelijke geluidshinder grater bij de locatie Noord dan bij de locatie Midden Noord. De \erwachte effecten van het 
dichterbij de bebouwing brengen van de sluis en van een deel van de scheepvaart zijn klein. Ten opzichte van de 
huidige situatie heeft behoud van het gemaal geen effecten op de geluidsproductie. 

In de Midden Noord locatie oordt het bestaande "nieuwe" gemaal \ervangen en herbouwd ten zuiden van de be
staande atlaat. Het \ervangende gemaal zal oorden uitge\()erd met elektromotoren \,()()r de aandrijlAng van de 

pompen, in plaats van de dieselmotoren die in het bestaande gemaal de pompen aandrij\en. Dit beperkt in sterke 
mate de geluidso\erlast. Door de meer zuidelijke locatie van het \ervangende gemaal neem! e\entuele o\erlast 
\,()()r de ooonkern van Eefde af, maar neem! mogelijke o\erlast \,()()r de lintbebouwing toe, zowel tijdens aanleg als 

ingebruikname van het \ervangende gemaa/. Een nadeel is dat de aanleg van het nieuwe gemaalleidt tot een 
lang ere uit\OOringsperiode en daarmee een beperkte toename van geluidsemissie in de uit\OOringsfase. 

Er is een aantal maatregelen mogelijkom de geluidso\erlast bij keuze \,()()r de locatie Noord te beperken: 
• Het geluid van de sirena kan oorden beperkt door het richten van het signaa/. De kosten die hiermee zijn 9 e

moeid zijn marginaa/. 

• Het 9 eluid van de werkzaamheden kan oorden beperkt door een slimme, efficiente log istiek en door gebruik te 
maken van stille bouwtechnieken en stil materiee/. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van stille aggregaten 
en een stille heimethode (schroetpalen Lp.v. heipalen of een trilmechanisme of een heimantel). De additionele 

uit\OOring skosten zijn marg inaal ten opzichte van de totale bouwkosten, maar zonder ontwerp en uit\OOring s
plan niet te iwantificeren. 

• Het geluid van het gemaal kan mogelijknog iets oorden gereduceerd door het gemaal nog beter "in te pakken" 

dan is gebeurd in het kader van de huidige \ergunning. Vervanging van de dieselmotoren door stillere en scho
nere elektromotoren zou leiden tot een sig nificante reductie in emissies, ten opzichte van de huidige situatie, 
maar breng t ook hog e kosten met zi ch mee. 

• De \erwachte effectilAteit van he! treffen van maatregelen die de o\erdracht van geluid op grotere afstand van 
de bron reducer en is beperkt. In \erband met de 9 rote afstand van de bron van het 9 eluid tot de ontvang ers zal 
het geluid in sterke mate om een bomenrij of geluidsscherm heen gaan. Een bomenrij heeft akoestisch weinig 

effect, zeker bij blad\erlies in de winter. 
• Geluidso\erlast vanuit de scheepvaart kan moeilijkoorden beperkt. E\entuele aanpassing van de aandrijlAng 

van de schepen valt buiten de scope van het project. 

Uchtoverlast 

Rondom de sluis kan lichto\erlast oorden \eroorzaakt door de \erlichting van de sluis en de wachtplaatsen en de 

\erlichting van de schepen. In de Noord-Iocatie komen de sluis, wachtplaatsen en schepen iets dichter in de buurt 
van de beboUVving van Eefde te liggen. Er is een aantal maatregelen denkbaar om e\entuele Iichto\erlast te be
perken. De \erlichting van de sluis en de wachtplaatsen kan door afscherming van de armaturen zo oorden gericl1 

dat het \()ornamelijk de plekken \erlicht waar dat nodig is in \erband met nautische en sociale \eiligheid. Ookdoor 
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de lichtbron op kleinere hoogte te plaatsen neernt de uitstraling naar de omgeling af. Er moeten dan wei meer 
lichtbronnen worden toegepast. Tenslotte is het rnogelijkgebruikte maken van dynamische wrlichting , lNSarvan de 
lichtsterkte afhankelijk van de behoefte word! geregeld. De !Q:)sten van het ontwerpen en uit\ooren van deze maat

reg elen zijn naar wTINSchting niet sig nificant. M aatreg elen aan de l.erlichting van schepen, inclusief de schij nwer
pers die worden gebruikt bij het zoeken van ligplaatsen, vall en buiten de scope van het project. 

Ruirrtegebruik 

De Noord-Iocatie heeft een groter ruirntebeslag dan de Midden Noord-locatie en scoort daarom slechter op het 
criterium ruirntegebruik De Noord-locatie legt met name meer beslag op de groene ruirnte. Bowndien moeten de 

woningen aan het Kanaalpad in de Noord-Iocatieworden wrwijderd. Nadeel van de locatie Midden Noord is dat de 
bedrijfsgebouwenlbedrijfsobjecten op het middeneiland moeten worden wrwijderd. 

Een rnogelijke maatregel om het l.erlies aan 9 roene ruirnte te compenseren is de aanplant van nieuwe bomen. 
Deze maatreg el bied! ook ~nsen I.OOr hat terug breng en van een ~rakteri stiek ~naallandschap. De kesten van 
het maken van een beplantingsschema en het plaatsen van enkele honderden bomen liggen in orde van 9 rootte 

van € 50.000,- - 500.000,-. Het ~n echter decennia duren \Qordat het oorspronkelijke beeld van \QllNSssen boom-
9 roepen en bomenrijen hersteld is. 

Cultuurhistorie - Sluisterrein 

De Noord-Iocatie scoort hier beter dan de Midden Noord-Iocatie. Bij de Midden Noord-locatie wordt namelijkhet 
ensemble van de sluis, het oude gemaal, het middeleiland en de gebouwen daarop aangetast. Van het bestaande 

sluiseiland, INSt onderdeel uit maakt van het cultuurhistorisch ensemble, blijl.en slechts twee smalle stroken land 
owr. Ook de oude sluislNSchterswoning en het nieuwe gemaal worden l.erwijderd. Dit zijn welislNSar geen monu
menten, maar deze gebouwen dragen door hun bolJll'vStijl en kleur wei bij aan de kvvaliteit van het ensemble als 

geheel. 

Landschap - Kanaal 

De locatie Midden Noord heeft een 9 rotere landschappelijke lNSarde dan de locatie Noord. Binnen het plangebied 
van deze laatste locatie word! namelijk een groot deel van bomenrijen en andere boomgroepen ten ncorden van 
het kanaal l.erwijderd. Deze worden bescholJlMj als \Qor het kanaal zeer karakteristieke landschapselementen. 

Een mogelijke maatregel om het l.erlies aan bomen te compenseren is de aanplant van nieuwe bomen. De bomen
rijen meeten langs de nieuwe kanaaloel.er worden hersteld. 

Landschap - Sluisterrein 

De Noord-Iocatie scoort op dit aspect beter dan de Midden Noord locatie. Bij de Midden Noord locatie word! name
lijkhet ornsloten geheel van de sluis, het middeneiland en de gebouwen daarop aangetast. Echter, door de Noord 

locatie word! het gegel.en dat het sluisterrein een "eigen wereld" \Qrrnt in zijn groene omgeling aangetast. Daaron 
word! geadlo1seerd om in de nieuwe situatie zo1.e91 rnogelijkdoor aanplant van bomen de dichte afscheiding tussen 
het dorp en het sluisterrein terug te brengen. 

Ecologie 

Met betrekl<ing tot de ecologie scoort de Noord-Iocatie op een aantal subaspecten slechter dan de Midden Noord

locatie. Dit kernt \Qort uit de (sterkere) aantasting van het landschap, bomen en struiken en de Eefse beek Een 
maatregel wor het compenseren van de aantasting van het landschap en bestaande bomen en struiken is bij de 
\OOI'gaande aspecten al beschrel.en. Kosten I.OOr benedigde aanpassingen aan de monding van de Eefse beek 

zijn in de oorspronkelijke raming opgenomen. De aanpassing bied! mogelijkkansen I.OOr de aanleg van een 
lispassage (dit is een wens van INSterschap Rijn en IJssel) of andere ecologische l.erbetermaatregelen. Dit zou 
leiden tot een l.erbetering van de huidige situatie. De kesten I.OOr de aanleg van een lispassage liggen in de orde 

van grootte van 50.000-500.000 Euro (Bron: "Kentallen Waardering Natuur, Water en Bedem Hulpmiddel bij 
MKBA's", Wittel.e9n+ 80s 2004). 

Ook word! in de Noord-Iocatie meer flora en fauna aangetast dan in de Midden Noord-Iocatie. Uit de ecologische 
inwntarisatie blijktdeaanwezigheid van roeken inde boomgroepdirecttennoorden van de bestaande sluis. Deze 
boomg roep word! in de Noord-Iocatie wrwijderd. De rust- en wrblijfplaats van de roolG9n is echter jaarrond be

scherrnd in het kader van de Flora- en Faunawet. Het is daarom van belang dat de functionaliteit van de rust- en 
l.erblijfplaats gelNSarborgd blijft. Een mogelijke maatregel hierl.OOr is het wrplaatsen van de rooken naar een an
dere locatie dichtbij hun huidige l.erblijfplaats. Voor de bescherming van de rooken I.OOr, tijdens en na een dergelij

ke l.erplaatsing moet een goed onderbolJlMj plan worden opgesteld. Ver\Qlgens moet goedkeuring I.OOr het uiiwe-
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Bij lage 1 : Toelichting locatiekeuze nieuv.e sluis (Vervo/g 9) 

ren van het plan en de werkzaamheden worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken, Land

bouw en I nnovatie. De kosten van het opstellen, afstemmen en uitl.oeren van het roekenbeschermingsplan Iiggen 

in de or de van grootte van 100.000-500.000 Euro. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de noodzaak tot 

aankoop van 9 ronden. Daarnaast zijn \oerrnoedelijk vleermuizen aanwezig in het gebied, die de lijnstructuren van 

de bomen van het kanaal gebruiken \Oor hun vliegroute. Bij -.erwijderen van de bomen, moeten nieuwe bomen 

worden aang epl ant om deze functionaliteit te herstellen. 

Ruinte/ijke be/eving vanaf /andzijde 

Ook op dit criterium scoort de locatie Noord slechter dan de locatie Midden Noord in \oerband met het \oerwijderen 

van de afscheidende beplanting tussen het dorp en het sluiscomplex Een compenserende maatregel is de aan

plant van bomen. 

Moge/ijkheden voor stirru/eren recreatie 

De locatie Noord biedt meer mogelijl<heden \OCr het stimuleren van recreatie dan de locatie Midden Noord, omdat 

de oude sluiswachterswoning gehandhaafd blijft en mogelijkkan fungeren als informatiecentrum en/of horecag e

legenheid. 

Kosten rea/isatie s/uisko/k, inpassing/aanpassing infrastructuur en grondverwerving 

De kosten \Oor locatie Noord zijn \Olgens de kostenraming onge-.eer 23 miljoen Euro (exclusiefBTW) lager dan d! 
kosten \Oor locatie Midden Noord. De kosten \Oor de Midden Noord-Iocatie zijn hoger dan de kosten \OCr de 

Noord-Iocatie in \oerband met de benodigde aanpassingen aan het sluisterrein, het arno-.eren van het bestaande 

nieuwe gemaal en het bouwen van het -.ervangende gemaal25. De aanleg van een \ervangend gemaal is hierin 

\erreweg de 9 rootste kostenpost. 

De ramingen zijn gebaseerd op kengetallen, omdat er in deze fase nog geen ontwerp is uitgewerkt. De raming 

heeft daardoor een relatief 9 rote variatiecoefficient van 50%. De relatief lage kosten \Oor de locatie Noord zijn de 

reden dat in deze notitie wordt gezocht naar maatregelen om de negatie-.e effecten van de Noord-Iocatie op te 

lossen. 

Jaar/ijkse kosten beheer en onderhoud 

De jaarlijkse kosten \OCr beheer en onderhoud worden in de Midden Noord lager ingeschat dan in de Noord

locatie. Dit kornt doordat in de Noord-Iocatie een groter oppervlak kanaalbodem en een grotere lengte kanaaloe

\ers moet worden onderhouden. Het \erschil in onderhoudskosten is in relatie tot de totale onderhoudskosten van 

de sluis en de kanalen marginaal. Er zijn geen compenserende maatregelen \Oorhanden om het \oerschil in onder

houdskosten te beperken. 

Stap 6 Voorkeursbeslissing Minister: MIRT2 besluit 
In december 2010 hebben bestuurders van Rijkswaterstaat Oost Nederland, de provincies Gel
derland en Ov erijssel en de regio Stedendriehoek hun steun geuit v oor de realisatie van een 
tweede sluis van 125 m bij 12,5 m met een aflaaddiepte van 3,5 m, gelegen direct ten noorden 
vande huidige sluiskolk . Op basis vande nadere analyse is ook de Gemeente Lochem (in fe
bruari 2011) akkoord gegaan met het uitwerken van de plannen v oor een sluis op locatie Noord. 

In f ebruari 2012 heeft de minister v an I nf rastructuur en Milieu het Voorkeursalternatief locatie 
Noord formeel bekrachtigd met een MIRT 2 besluit 18 waarin bovengenoemde dimensies en 10-
catie zijn vastgelegd. 

18 Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de \Oorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal, d.d. 27 

februari 2012, betreffende: Voorkeursbeslissing Sluis Eefde en Beatril5luizen 
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8ij/age 2 : 8eschrijving varianten uit dit MER 

Bijlage 2: Beschrijving varianten uit dit MER 

Voor het ontwerp van de tweede Sluis Eef de zijn drie varianten in het MER beoordeeld. 

• Variant 1: Sober en doelmatig schutten 
• Variant 2: Scheepvaart centraal 
• Variant 3: De ansicht van Eef de 

Uitgangspunt v oor de variant Sober en doelmatig schutten is het bieden van een oplossend 
vermogen (doelstelling) waarbij aileen die zaken zijn opgenomen die minimaal noodzakelijk zijn 
om de wachttijdproblematiek op te lossen en die voldoet aan de minimumeisen die Rijkswater
staat stell. 

Bij de twee varianten Scheepv aart Centraal en de Ansicht van Eef de wordt bewust gekozen 
v oor extra elementen die een breder spectrum beslaan dan aileen het bieden van een oplos
send vermogen. I n variant Scheepv aart Centraal wordt geanticipeerd op de toekomst v oor de 
scheepvaart. Variant Ansicht van Eefdespeelt in op de omgevingskansen, die bijdragen aan 
het versterken van de attractiv iteit van Eef de en de regio om te wonen, natuur en landschap te 
beleven en te recreeren . 

De drie verschillende inpassingsvarianten zijn in een intensief ontwerponderzoek in nauwe sa
menwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, belanghebbenden, o.a. verenigd in Highport Eef
de en met architectenbureau Bierman Henket ontwikkeld. H ierv oor zijn diverse ontwerpsessies 
gehouden in kleiner comite, maar ook klankbordgroepbijeenkomsten (KBG). Voor aile deelas
pecten zijn met behulp van schetsen en 3D programma's de eisen en wensen en mogelijkhe
den verkend. Samen met de eisen v anuit wettelijke kaders zijn deze eisen en wensen v astg e
legd in een programma van eisen en wensen. De schetsen zijn gebundeld in het Ambitiedocu
ment Ruimtelijke Kwaliteit. I n de beschrijv ing van de varianten in nay olgende paragraf en wordt 
ook verwezen naar dit ambitiedocument. 
De v arianten zijn verbeeld in een kaartbeeld en zijn beschreven aan de hand van negentien 
inrichtingsaspecten/-elementen. In de volgende paragrafen worden de drie varianten toege
licht. 

B 2.1 Variant 1: Sober en doelmatig schutten 
In deze variant worden keuzes primair onderbouwd uit technisch en financieel oogpunt. Vanuit 
het financiele oogpunt wordt gestreefd naar zo laag mogelijke investeringskosten, tenzij dit leidt 
tot uitzonderlijk hoge onderhoudskosten. Daarnaast wordt gestreefd naar een zo duurzaam 
mogelijk sluiscomplex door slim toepassen van materialen en het beperken van de energie
vraag. 

Variant Sober en Doelmatig Schutten is aan de hand van de belangrijkste uitgangspunten 
(combinatie van eisen en wensen) beschreven. De elementen zijn tevens opgenomen in het 
kaartbeeld in f iguur B 2.1. 
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Bijlage 2 : Beschrijving varianten uit dit MER (Vervolg 2) 

Legenda 
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FiguurB2. 1 Ver.beefding van variant 1.- Sober en doe!rrntig schutten 
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Bijlage 2 .' Beschrijving varianten uit dit MER (Vervolg 3) 

1. Aan le van eenextra sluiskolk 
De nieuwe tweede sluiskolk krijgt een afmeting van 12,5 m x 125 m en is geschikt voor CEMT 
klasse Va schepen met een af laaddiepte van 3,50 m. H iermee wordt aan de doelstelling van de 
scheepv aart v oldaan. De af stand tussen de as van huidige kolk en de as van de nieuwe kolk is 
ontworpen op circa 33 meter. Het nieuwe middeneiland krijgt daarmee een breedte van circa 22 
meter. 

2. Aanle voorhavens met behoud van de bestaande hoeveelheid wach t laatsen . 
I n v oorhav ens aan de IJsselzijde en Kanaalzijde worden de v olgende aantallen en ty pen 
wachtplaatsen gerealiseerd. 

Voorhaven /Jsse/zijde 
Noordzijde kanaal: 1 maal een opstelplaats beroepsvaart met een lengte van 125 meteren een 
uitiooplengte van 275 meter. 

Zuidzijde kanaal: 1 maal een bestaande gecombineerde opstelplaats ten behoeve van be
roepsv aart en kegelschip, met een lengte van 125 meter en 1 maal een bestaande lig
plaats/overnachtingsplaats v oor beroepsv aart, met een lengte van 125 meter. 

Voorhaven Kanaa/zijde 
Noordzijde kanaal: 1 maal een opstelplaats beroepsvaart met een lengte van 125 meter met 
een uitlooplengte van 275 meter met hierin een opstelplaats v oor een kegelschip met een len g
te van 125 meter. 

Zuidzijde kanaal: 1 maal een bestaande opstelplaats voorberoepsvaart meteen lengte van 125 
meter. 

3. Aan le voorzieningen voor recreatievaartvol ens RVW 2011 
In voorhavens aan de IJsselzijde en Kanaalzijde worden het volgende aantal en ty pe wacht
plaatsen gerealiseerd. 

Voorhaven /Jsse/zijde 
Zuidzijde kanaal: 1 maal een wachtplaats v oor recreatiev aart, met een lengte van 15 meter op 
minimaal 20 meter af stand van de opstelplaats v oor het kegelschip. 

Voorhaven Kanaa/zijde 
Zuidzijde kanaal: 1 maal een wachtplaats v oor recreatiev aart, met een lengte van 15 meter. 

4. Brug over de nieuwe sluiskolk 
De brug overde nieuwe sluiskolkwordt een vastebrug met de onderkant op NAP + 13,100 m. 
De brug ligt op korte afstand van bestaande brug en is circa 50 centimeter hoger. De helling 
van de Kapperallee tussen nieuwe brug en de kern van Eefde wordt iets steiler v oor langzaam 
verkeer. Voor dalende fietsers wordt hier een veilige oplossing in de inrichting van de weg ge
troffen en voor stijgend verkeer zal de helling zodanig zijn dat deze comfortabel is te fietsen. 

5. Voorsluis 
De voorslUls zal behouden bllJven, met een Inkassmg voor het opstellen van klasse Va sche
pen, die moeten wachten op een beschikbare sluis. 

6. Bedienin s ebouw 
Het huidige bedieningsgebouw blijft behouden, er v indt geen uitbreiding plaats . Het bedienings
gebouw moet worden uitgebreid v oor bediening van de tweede kolk en bediening op af stand. 
Ook dient het bedieningsgebouw uitgebreid te worden met een nieuwe technische ruimte voor 
de tweede kolk . 

7. Optimaliseren van de veili heidssituatie rondom de bestaande en nieuwe sluiskolk 

19 Inkassing: dwarshal.en aansluitend of naast het huidig e kanaal 
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Bij/age 2 : Beschrijving varianten uit dit MER (Vervo/g 4) 

De sluisdeuren en kolken moeten veilig bediend kunnen worden, daarom is een veiligheidszone 
rondom de kolken aangemerkt die niet toegankelijk is v oor derden. Anderzijds v indt Rijkswate r
staat het heel belangrijk dat kijkers veilig en goed zicht kunnen hebben op het sluiscomplex en 
dat het sluiscomplex een open karakter houdt en niet te veel afgeschermd wordt met hekwer
ken. 

8. In assen van een ui tki"k unt 
Om een specifiek punt te creeren op het sluiscomplex waar mensen v eilig en met goed zicht 
naar het schutten kunnen kijken, wordt een uitkijkpunt direct aan de noordzijde (Eefse kant) van 
de nieuwe sluiskolk ingepast. Op deze manier krijgen de toeschouwers van de sluis een echte 
plek en mensen worden tegelijkertijd weggehouden van het sluishoofd. Zo kan ook de veiligheid 
op de Kapperallee worden vergroot. 

9. Landschap en structuren 
De inpassing van de nieuwe sluis zal het bestaande landschap met (boom)structuren aantas
ten. In deze variant wordt het landschap en structuren op minimale wijze hersteld. Dit betekent 
dat de bomenrijen opnieuw worden geplant en een nieuw bos wordt geplant naast de kolk. De 
v olwassen bomen zullen plaats maken v oor jonge aanplant, die zeker 20 tot 25 jaar nodig heeft 
om totwasdom tekomen. Ditbos zal netals het bestaande bos worden voorzien vaneen bo
men- en struikenlaag. De rand van de bestaande bosschage bij de Eef se beek moet worden 
verwijderd. De rand van de bosschage wordt opnieuw aangeplant, zodat het bos beschermd is 
tegen windworp. De recreatieve halfv erharde routes worden weer opnieuw aangebracht. 

10. Natuur 
De bomenrijen I bosschages aan de noordzijde van de huidige sluiskolk moeten worden gekapt 
om de aanleg van de tweede sluiskolk mogelijk te maken. Met het kappen van deze bomen 
verdwijnt belangrijke natuurwaarde met o.a. de habitat van roeken. De verplichte compense
rende en mitigerende maatregelen met betrekking tot natuur worden getroffen. Dit betekent dat 
de roekenkolonie zal worden verplaatst. 

11. Grondbalans 
Er wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans . In ieder geval zoveel mogelijk grondafzet 
(na)bij het sluiscomplex. Een deel van de v rijkomende grond kan goed gebruikt worden bij het 
aanbrengen van de nieuwe dijken (natuurlijk talud). Deze dijken worden extra breed, zodat in de 
extra zone bam en geplant kunnen worden. 

12. Duurzaamheid 
Duurzaamheid wordt breed ingezet en naast besparing van energie en materialen wordt ook 
ruimte gegeven v oar het creeren van div ersiteit in de (Ieef)omgev ing. De duurzaamheidaspec
ten die in deze variant worden toegepast hebben een terugverdientijd van 5 jaar. In deze variant 
wordt gestreefd naar energiezuinige en gebruiksv riendelijke buitenverlichting en er wordt een 
energiebesparing voorzien van 20% tot 30% ten opzichte van een traditioneel gebouwde sluis. 
Dit is mogelijk met de bestaande technieken. De specifieke haalbaarheid hierv an wordt in een 
later stadium onderzocht. Ten aanzien van de duurzaamheidaspecten gericht op diversiteit 
wordt in de variant aandacht gegeven aan een goede landschappelijke inpassing, het creeren 
van gebruiksgemak v oor recreatiev aart, het v ersterken van de recreatieve en monumentale 
waarde en de betekenis van het sluiscom plex v oar Eef de. In een latere f ase wordt nader onde r
zoek verricht , in samenspraak met (markt)partijen en omgev ingspartijen, naar de mogelijkheden 
tot ruimtelijke inpassing, recreatie, priv aat/publieke samenwerking en energieopwekking. 

13. Extra Scheepvaartvoorzieningen 
De scheepv aartv oorzieningen op het sluiscomplex dienen in een later stadium uitgewerkt te 
worden. Te denken valt aan de verplichte afvalverzameling. 

14. Herinrichten Ka perallee 
De Kapperallee zal tussen bestaande brug over de sluis tot aan de brug over de Eef se beek 
een nieuwe weginrichting krijgen . 
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Bij/age 2 .' Beschrijving varianten uit dit MER (Vervo/g 5) 

15. Aanle recreatieve routes over 10 Ilan s het slu iscomplex 
Op het sluiscomplex zijn recreatieve koppelingen gemaakt met de bestaande wandel -/f iets- en 
autoroutes die gelegen zijn rondom het sluiscomplex . 

16. Herinrichten bestaande Middeneiland en dittoe ankeJi'k maken voor recreanten 
Het bestaande middeneiland krijgt geen andere dan de huidige bestemming. 

17. Faciliteren van educatie-I informatieactiviteiten 0 het sluiscomplex 
In deze variant wordt geen inv ulling gegeven aan f aciliteiten betreff ende educatie en jnt orma tie
activ iteiten. 

18. Aanl eg extra parkeervoorzieningen (voor auto 's, fietsenstallin gen) 
In deze variant wordt geen inv ulling gegeven aan extra parkeerv oorzieningen, omdat er geen 
nieuwe f uncties worden v oorzien die meer bezoekers trekken dan in de huidige situatie. 

19. Faciliteren van kleinschali e recreatievoorzienin g 
In deze v ariant wordt geen inv ulling gegeven aan het faciliteren van kleinschalige recreatievoor
zieningen. 

B 2.2 Variant 2: Scheepvaart centraal 
I n de variant Scheepv aart Centraal is ingezet op het v oorzien in extra elementen, v oorzieningen 
en maatregelen die bijdragen aan een v ersterking van de economische impuls op het gebied 
van (beroeps )scheepv aart . lijdens het ontwerpen heeft de nadruk gelegen op de laagste I e-
v enscy cluskosten (v olgens de LCC-benadering2o

) . 

De landschappelijke inpassing in deze variant v olgt v oor een zeer groot deel de inpassing die is 
beschreven bij variant 1 Sober en Doelmatig Schutten Bij variant 2 wordt echter voorzien in ex
tra wachtplaatsen v oor de scheepv aart , waarmee aan de be ide uiteinden van de kolk een groter 
gebied wordt ontgraven. Hierdoor zal de waterlijn opschuiven en zullen er meer bomenlaan en 
bosrand gekapt moeten worden. Deze structuren worden uiteraard gecompenseerd. 

Variant 2. Scheepvaart Centraal is daarmee v oor een groot deel gestoeld op de uitgangspunten 
van variant 1 Sober en Doelmatig Schutten, maar biedt meer ruimte v oor het f unctioneren en de 
toekomstige behoefte en groei van de scheepvaart. Variant 2 is hieronder beschreven aan de 
hand van de belangrijkste verschillen ten opzichte van variant 1. De elementen zijn tev ens op
genom en in het kaartbeeld in figuur B 2.2. 

20 LCC: Lifec~le costing is een methodiek I.()()r het in kaart brengen van de financiEiJe kosten en baten van een product 
of dienst die in-.esteringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten' onderling -.ergelijkbaar maakt . 
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Bij/age 2 .' Beschrijving varianten uit dit MER (Vervo/g 6) 
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Bij/age 2 : Beschrijving varianten uit dit MER (Vervo/g 7) 

Legenda 
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FiguurB 2.2 Verbeelding van variant 2 Scheepvaat Cenfraci 
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Bijlage 2 " Beschrijving varianten uit dit MER (Vervolg 8) 

2. Aanl e voorhavens met behoud van de bestaande hoeveelheid wach tp laatsen 
In de v oorhav ens aan de IJsselzijde en Kanaalzijde wordt v oorzien in extra wachtplaatsen v oor 
schepen. Het gaat om de volgende aantallen en typen. 

Voorhaven I Jsselzijde: 
Noordzijde kanaal: Idem als in variant Sober en Doelmatig Schutten + een extra opstelplaats 
ten behoeve van beroepsv aart met een lengte van 125 meter. 
Zuidzijde kanaal: Idem als in variant Sober en Doelmatig Schutten. 

Voorhaven Kanaalzijde 
Noordzijde kanaal: Idem als in variant Sober en Doelmatig Schutten + een extra opstelplaats 
ten behoeve van beroepsv aart met een lengte van 125 meter. 
Zuidzijde kanaal: Idem als in variant Sober en Doelmatig Schutten. 

6. Bedienin s ebouw 
In deze variant wordt rekening gehouden met nieuwbouw van het bedieningsgebouw. De 
nieuwbouw kan plaatsv inden naast de huidige locatie van het bedieningsgebouw of aan de 
noordzijde van de tweede kolk. De keuze v oor de locatie moet in een latere f ase nog worden 
onderzocht. In het nieuwe bedieningsgebouw is ook een ontv angstruimte v oor bezoekers van 
de duurzame sluis voorzien . Door middel van slim ontwerp en materiaalkeuze kan het bedie
ningsgebouw in de toekomst worden uitgebreid of verkleind. 

9. Landschap en structuren 
Het herontwikkelen van het landschap, met bomen en bosschages en structuren zal op een 
zelfde wijze plaatsvinden als bij variant 1. Dit betekent herstel op minimale wijze. In deze variant 
zullen echter meer bestaande bosschages moeten worden verwijderd bij de monding van de 
Eef se Beek in verband met extra ontgrav ingen ten behoeve van de extra wachtp laatsen. Deze 
bosschages worden eveneens teruggeplant. 

12. Duurzaamheid 
In deze variant worden de duurzaam heidambities hoger gesteld dan in variant 1. Aanv ullend op 
de elementen uit variant 1 worden er extra duurzaamheidselementen opgenomen die de wen
sen van de scheepvaart v erv ullen (zie punt 13). Het bedieningsgebouw wordt nieuw gebouwd 
als energieneutraal gebouw: een flexibele indeling, aanpasbaar aan veranderende inzichten en 
behoeftes ten aanzien van de werkplek, met voldoende ruimte. Ook worden flexibele voorzie
ningen v oor bedieningstechnieken op en rond de werkplek v oorzien. 

13. Extra scheepvaartvoorzieningen 
Er wordt in deze variant naast de twee extra wachtplaatsen v oor beroepsv aart ook v oorzien in 
een mogelijkheid om auto's te lossen aan de IJsselzijde. Daarnaast worden walvoorzieningen 
zoals een ledigpunt huishoudelijk afv alwater aangelegd, als ook worden de kades op de koppen 
van het bestaande middeneiland optimaal ingericht v oar scheepv aart. 

B 2.3 Variant 3: De ansicht van Eefde 
I n De Ansicht van Eefde, de derde en laatste variant, is specif iek aandacht besteed aan een 
optimale inpassing van de tweede sluiskalk in haar omgev ing. Die onderdelen zijn meegeno
men die bijdragen aan de attractiv iteit van de regio en het dorp om te wanen, het beleven van 
de natuur het recreeren op land en op water. Ontwikkelingen en nieuwe functies worden toege
laten, met respect v oor de kern Eefde en haar omgev ing, het landschap en de ecologie. Deze 
variant houdt rekening met de wensen die door de bewoners, bezoekers, recreanten en andere 
belanghebbenden zijn ingebracht om met de bouw van de tweede sluiskolk fysiek en sociaal 
meerwaarde te creeren. lijdens het ontwerpen ligt de nadruk op de laagste kosten volgens de 
LCC benadering. 

De landschappelijke inpassing is in deze variantgeoptimaliseerd. De compensatie volgtvoor 
een zeer groat deel de inpassing die is beschreven bij variant 1, maar er wordt op bepaalde 
plekken meer bos geplant en er worden dubbele bomenrijen aangeplant. Daarnaast is er een 
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Bij/ege 2 : Beschrijving varianten uit dit MER (Vervolg 9) 

groat gebled beschikbaar aan de noordzijde van het Sluiscomplex v oar herinrichting en andere 
mogelijke functies (gearceerd gebied in figuur B 2,1). Het initiatief v oor deze functies zal vanuit 
de omgeving moeten komen. Daarnaast zijn er diversegebouwen op het terrein die m0I;Jelijk 
een educatieve functie kunnen krijgen. 

De opperv lakte v an het gebled dat heringericht gaat worden is ruim grater dan bij variant 1 en 
kan naargelang aanvullende functies worden toegevoegd groeien tot hetgehele gearceerde 
gebled. 

Variant 3 is in het v erv olg beschrev en aan de hand van de belangrijkste v erschillen ten opzichte 
van variant 1. De elementenzijn tevens opgenomen in het kaartbeeld van figuur 8. 2.3 . 
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Bijlage 2 : Beschrijving varianten uit dit MER (Vervolg 11) 
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Figuur B 2.3 Verbeelding van variant 3 Ansbht van Eefde 
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6. Bedienin s ebouw 
In deze v ariant v indt nieuwbouw van het bedieningsgebouw plaats . De nieuwbouw kan plaats
v inden naast de huidige locatie van het bedieningsgebouw of aan de noordzijde van de tweede 
kolk. Er is voorzien in een eventuele combinatie met uitkijkplatform, om veilig naar het schutten 
te kijken (zie punt 8). 

8. In assen van een uitki"k unt 
Het inpassen van een nieuw uitkijkpunt direct aan de noordzijde (Eefse Kant) van de nieuwe 
sluiskolk is opgenomen in deze variant. Eventueel kan er een combinatie gemaakt worden 
waarin de f unctie wordt ondergebracht in het nieuwe bedieningsgebouw (als dit aan de noord
zijde komt). Dit dient in een latere fase in samenwerking met de omgeving verder onderzocht te 
worden. 

9. Landschap en structuren 
Er wordt in deze variant 3 sterk ingezet op het herstel van het landschap en de structuren die 
aangetast worden met de bouw van de tweede sluiskolk. Dit betekent dat de bomenrijen op
nieuw worden geplant en een nieuw bosschage wordt geplant naast de kolk. Dit bosje zal net 
als het bestaande bosje worden v oorzien van een bomen- en struikenlaag. Echter in deze vari
ant worden extra bomenrijen geplaatst. H ierv oor is ook een extra brede dijk nodig. De rand van 
de bestaande bosschage bij de Eefse beek moet worden verwijderd. De rand van de bosscha
ge wordt opnieuw aangeplant, zodat het bosje beschermd is tegen windworp. Ook hier zal jon
ge aanplant geplant worden, wat jaren nodig heeft om tot wasdom te komen , maar mogelijk 
kunnen ook oudere bomen worden geplant. De recreatieve routes worden daarnaast verst erkt 
door aanleg van wandel- en f ietsrautes langs het kanaal. Daarnaast zijn er v ele mogelijkheden 
voor herinrichting van het recreatieve landschap tussen het kanaal en de Eefse beek . De inpas
sing, samenwerking en financieringsvorm moeten in een latere fase nader onderzocht worden. 

11. Grondbalans 
In deze v ariant zijn met de herinrichting van de zone tussen het kanaal en de Eef se beek (zie 
punt 9), v ele mogelijkheden v oor het benutten van (af gegrav en) grand, naast de reeds eerder 
benoemde extra brede dijken ten behoeve van de bomenrijen. 

12. Duurzaamheid 
In variant 3 wordt hoog ingezet op duurzaamheidambities . Er wordt gerekend met duurzaam
heidsmaatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar. De belangrijkste aanv ullende duu r
zaamheidsmaatregelen in variant 3 zijn: het toepassen van een koppeling tussen de sluiskol
ken. Hiermee kan een waterbesparing van 30-50% bereikt worden en een kleine maar substan
tiele energiebesparing v oor het terugpompen van water in droge periodes. Daarnaast wordt er 
ruimte gereserv eerd op het m iddeneiland v oor zonnepanelen ten behoeve van de doelstelling 
om energieneutraal te zijn. 

Daarnaast wordt in deze variant extra inv ulling gegeven aan de ambities om meer ruimtelijke 
div ersiteit op en random het sluiscomplex te creeren. Er wordt ruimte gecreeerd om de recrea
tieve waarde van het com plex te versterken, met name door meer ruimte te maken v oor recre a
tieve rautes en verblijf. Erwordt rekening gehouden met toekomstig medegebruik vooreduca
tieve f uncties op het sluiscomplex door bestaande gebouwen geschikt te maken v oor deze 
f uncties. Het sluiscomplex trekt in de huidige situatie ook al v eel bezoekers en ge'interessee r
den en hiermee kunnen zij v olwaardig ge'inf ormeerd worden over het reilen en zeilen op het 
sluiscomplex . Daarnaast wordt ook de landschappelijke kwaliteit random het sluiscomplex extra 
v ersterkt door de bomenstructuren extra aan te zetten met een dubbele bomenrijen . Bovendien 
is deze variant kansrijk om een gesloten grondbalans te realiseren. De hoev eelheden, de loca
tie en de ruimtelijke inpassing moeten in een latere f ase worden bestudeerd. 

14. Herinrichten Ka perallee 
De Kapperallee wordt heringericht. H et wegpraf iel van de Kapperallee ter plaatse van de s luis 
wordt zodanig aangepast dat snelverkeer te gast is bij de f ietsers en voetgangers: fietsers en 
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Bij/age 2 : Beschrijving varianten uit dit MER (Vervo/g 13) 

voetgangers krijgen meer ruimte. Het ontwerp en de kosten hiervoor dienen in een latere fase 
met de beheerder van de weg nader te worden onderzocht . 

15. Aanl e recreatieve routes over J 0 Jlangs het sluiscom lex. 
In deze variant wordt in het gebied aan de noordzijde van het sluiscomplex, aan de Eefse kant, 
ruimte geboden v oor het uitbreiden van recreatieve routes doorm iddel van het realiseren van 
verbindingen met de bestaande wandel-, f iets- en autoroutes. 

16. Herinrichten bestaande Middeneiland en toeg ankelij k maken voor recreanten . 
Het middeneiland is toegankelijkheid gemaakt met uitzondering van de zones die vanuit veilig
heidsoogpunt niet toegankelijk mogen worden. Daarnaast wordt het middeneiland verbeterd. 
Het is van belang te noemen dat de invulling van het bestaande middeneiland sterk afhankelijk 
is van de definitieve locatie van het nieuwe bedieningsgebouw. Met de omgev ing dient afge
stemd te worden welke locatie v oor een nieuw bedieningsgebouw op het meeste dra agv lak kan 
rekenen. 

17. Faciliteren van educatie-J informatieactiviteiten 0 het sluiscomplex 
In deze variant wordt hergebruik van gebouwen als mogelijkheid gezien om educatie en infor
matieactiv iteiten op het sluiscomplex in de toekomst te fac iliteren. Om dit mogelijk te maken 
kunnen twee gebouwen worden herbestemd. Het gaat om het herbestemmen van de oude 
sluiswachterswoning (KLPD) en het dieselgemaal. 

18. Aanl eg extra arkeervoorzienin en voor auto's, fietsensta"in en . 
Parkeerv oorzieningen v oor auto's en f ietsers zijn v oorzien rondom het toekomstig bedienings
gebouw luitkijkpunt. De hoev eelheid parkeerplaatsen wordt bepaald op het moment dat bekend 
is welke functies daadwerkelijk een plaats gaan krijgen op het sluiscomplex. 

19. Faciliteren van kleinschali e recreatievoorzienin g . 
Er zijn diverse kleinschalige recreatiev e mogelijkheden die een plek kunnen kriJgen. In het bij
zonder door het hergebruik van een aantal gebouwen in het sluiscom plex. Het huidige beste m
mingsplan v oorziet niet in deze functie-uitbreid ing. 
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1 novem!}er 2012 Datum 
Betreft Beoordeling vergl,lnningplicht Nb-wet 1998; capaC:iteltsultbreidlng Sluis 

Eefde 

Gead'lte heer De Ruig, 

8ij uw brief van 20 augustus 2012 (kenmerk: RWS/DON-2012/6126) verzoekt u 
mij om te beoorc:lelen of \loor het project 'capacireitsl.litbreiding Siuls Eefde' een 
vergunning op grood van de Natuurbeschermlngswet 1998 (hiema: Nb-wet 1998) 
nodlg Is. Om tot die beoordellng te komen he eft: u bij uw brief het document 
'Voortoets effec:ten uitbrelding capac:itelt Siuls Eefde' (Grontmij, 16 april 2012) 
gevoegd. 

Het project 
In het kort heeft: het project betrekklng op de aanl@g en Inpasslng van een tweede 
sluis. Het project dlent veoral om de hl,Jldlge Vl'ad'lttUden van de scheepvaart te 
verkorte., • 
Het sluizenc:omple)( ligt op c:a 2,5 kilometer arstaod van het Natura 2000-gebjed 
Uiterwaarden IJssel. Het project hllngt MUW samen met de tweede (ase van de 
verrulming van de Twentekanalen, Hlervoor worden op dit moment aparte 
planstudles uitgevoerd. 

BeltoegdheJd 
De voorgenomen ac:tiviteit va It onder onder artikel 2, S(Jb 'p', van het Besluit 
vergunningen Nb-wet 1998 (h ema : het BesllJlt) (Staatsblad 2005, nr. 594; 
gewijzlgd per 1 oktober 2010, Stb. 2010, nr . 231), luldend: 'sctlvltelten ten 
aanzJen van hoofdw~en, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als bedoeld 
n artlkell van de Tracewet, prlmaire waterkerlngen als bedoeld In artlkel l.l , 

eerste lid, van de waterwet die in beheer zijn biJ het Rijk'. 

Op grend van dit besluit, in samenhang met aJtikel 16, lid 6 van de Nb-wet 199B 
en het Bes\uit mandaat, volmadlt en machtlglng voor het directoraat-generaal 
voor Natuor en Regl0 vein het Ministerle van Economlsc:he laken, Landbouw en 
lnnovatle 2012 (Stcrt. 2012, nr. 157,4 januarl 2012) jo. het Be.sluit mandaat, 
volmacht en machtiging van ELM 2012 (Stcrt 2011, nr 22847, 19 december 
2011), Is de dlrecteur of een MT·lld van de dlrectie R.egio en RuimteJljke Economte 
van het ministerie van EL&I of diens rechtsopvolger namens de st\IatsseaetIJrls 
van EL8U, gemac:htigd inzake besluitvorming over vergunningaanvragel1 op grond 
van artikel 19d van de Nb-wet 1998 . 
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Bij/age 4 : Effectbeoorde/ing verp/aatsing waterkering 

Bijlage 4: Effectbeoordeling verplaatsing waterkering 

B 4.1 Inleiding 
I ngev olge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, geschiedt de aanleg of wijziging van een wa
terstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te 
stelien projectplan. Om de uitbreiding van Sluis Eef de mogelijk te maken moet een waterkering 
worden gewijzigd, waarv oor een projectplan moet worden opgesteld. Het betreffende project
plan is in het Besluit m.e.r. opgenomen als m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit (activ iteit D 3.1). 
De m.e.r.-beoordeling werkt volgens het 'nee, tenzij' principe. Een (project-)m.e.r.-procedure is 
niet nodig, tenzij er dwingende redenen zijn waarom het bevoegd gezag dit wei wenselijk acht. 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure v oor de uitbreiding van Sluis Eefde is reeds 
een plan-MER opgesteld. Omdat hierin aile eff ecten worden beschreven die samenhangen met 
de uitbreiding van de sluis en daarmee de aanpassing van de waterkering, wordt in het kader 
van de m.e.r.-beoordeling voor het project plan naar dit MER verwezen. 

In deze bijlage worden de effectbeschrijv ingen die samenhangen met de wijziging van de 
waterkering samengevat. Dit gebeurt ten opzichte van het referentieontwerp zoals dat in 
hoofdstuk 8 van v oorliggend MER is beschreven. Deze zal ook de basis v ormen v oor het 
projectplan, waarvoor de m.e.r.-beoordeling wordt uitgevoerd. 

B 4.2 Effectbeoordeling wijziging waterkering 
De waterkering wordt ter plaatse van de sluis aan de noordzijde ten opzichte van het midden 
van het kanaal verder naar het noorden geplaatst . Dit levert meer ruimte op in de vaarweg, wat 
de verkeersveiligheid ten goede komt. Over de huidige waterkering loopt ten westen van de 
sluiskolk geen weg of fiets-/voetpad. Aan de noordoostzijde van de sluiskolk ligt het Kanaal
pad, welke toegankelijk is v oor auto en fietsverkeer. Deze zal door de wijziging van de waterk e
ring worden verplaatst. Dit levert derhalve geen effect op. 

De v erschuiv ing van de waterkering maakt het mogelijk dat schepen hemelsbreed dichter bij de 
bebouwing van Eefde komen te liggen. Uit geluidberekening blijkt dat enkele woningen een 
toename van geluidbelasting krijgen van maximaal 1 dB(A). Doordat er meer schepen langs de 
noordzijde zullen varen, neemt de geluidbelasting op enkele woningen aan de zuidzijde van het 
sluiscomplex beperkt (maximaal 1 dB(A)) af. Het aantal woningen waar de geluidbelasting be
perkt toeneemt is groter dan waar het afneemt. Een toename van maximaal 1 dB(A) is niet 
hoorbaar, het eff ect is daardoor beperkt negatief. 
Ten aanzien van de luchtkwaliteit geldt het zelfde principe als v oor de geluidbelasting. Verschil 
is dat door een aantal andere ontwikkelingen in het sluiscomplex de luchtkwaliteit beperkt ver
betert. Ook de lichthinder richting woningen bij de bebouwing van Eefde wordt mogelijk be
perkt groter doordat schepen dichterbij komen te liggen. Dit komt mede doordat er bomen ge
kapt moeten worden v~~r de uitbreiding van de sluis. Doordat er herplant plaatsv indt van groen, 
zal een dee I van de lichthinder worden af geschermd. 
Door de v erschuiv ing van de waterkering v erandert de bevaarbaarheidsklasse (externe veil ig
heid) niet. Dit betekent dat er geen verandering optreedt in het plaatsgebonden risico en 
groeps ris ico. 
Door de verschuiving van dewaterkering moeten drie woningen aan het Kanaalpad worden 
geamoveerd. De waterlijn en bijbehorende oev erconstructie komen dusdanig naar het noorden 
toe dat behoud van deze woningen niet mogelijk is, mede ook omdat er ruimte nodig is om de 
sluis en de nieuwe waterkering te kunnen maken. 

De v erschuiv ing van de waterkering lev ert een negatief eff ect op enkele beschermde soorten 
(natuur) op. Daar staat tegenover dat het landschap herstelt zal worden en er maatregelen 
worden genom en om enkele soorten te m itigeren (o.a. de v erplaatsing van een roekenkolonie). 
Daarom is het effect van de wijziging aan de waterkering beperkt negatief. De verplaatsing van 
de waterkering heeft een beperkt negatief effect op het landschap . Er worden bomen gekapt, 
maar deze worden gecompenseerd. Hier zal echter enige tijd overheen gaan. Ten aanzien van 
cultuurhistorie en archeologie zijn er geen effecten te verwachten . 
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De wijziging aan de waterkering levert geen effect op ten aanzien van de bodemkwaliteit. Wei 
dient er een grote hoeveelheid grond te worden verzet. Hiervoorkan echter grond worden 
gebruikt dat v rij komt bij de werkzaamheden v oor het sluiscomplex . 
Er zullen geen effecten optreden ten aanzien van de waterkwaliteit. Ook ten aanzien van het 
oppervlaktewater zullen door de wijziging van de waterkering geen effecten optreden, mede 
doordat in het referentieontwerp geen wijzigingen optreden aan de monding van de Eefse Beek. 
De nieuw aan te leggen/verleggen keringen zullen voldoen aan de geldende normen. Het over
strominggevaar wordt dus niet beInv loed. Er is ook onderzocht wat de gev olgen zijn op de 
grondwaterstand in de directe omgeving. Hoewel het invloedsgebied tot enkele honderden 
meters uitstrekt, worden de eff ecten v erkleind door de aanwezigheid van watergangen zoals de 
Eefse Beek en het Afleidingskanaal. De effecten worden als niet significant beschouwd. 

B 4.3 Conclusie 
Op basis van deze eff ectbeoordeling wordt geconcludeerd dat de locatie, noch de omgev ing, 
noch de wijziging aan de waterkering aanleiding geeft om de (milieu-)effecten in een (nieuwe) 
uitgebreide milieueffectrapportage af te wegen. In het algemeen zijn de effecten die optreden 
door de wijziging van de waterkering beperkt en zijn er maatregelen in het referentieontwerp 
doorgev oerd om deze v erder te beperken/neutraliseren. De meeste effecten kunnen niet los 
worden gezien van de eff ecten die optreden door de uitbreiding van het sluiscom plex. Deze zijn 
reeds afdoende in voorliggend MER beschreven . 
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