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De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid,
van de Waterwet, het onderhavige projectplan 'Verruiming zoekgebied
zandwinning Marker Wadden'ast te stellen en uit te voeren in overeenstemming
met het bepaalde in dit projectplan. Het onderhavige projectplan betreft een
wijziging van het vigerende projectplan 'eerste fase Marker Wadden'an 5 juni
2015 met kenmerk MD-AF20 140227/ES/MW.

Datum
16 november 2017

1. projectbeschrijving

Marker Wadden is een project dat een substantiele kwaliteitsverbetering van het
ecosysteem in een deel van het Markermeer beoogt door middel van bovenwater-
en onderwatermaatregelen. Het zichtbare deel wordt In de vorm van meerdere
natuureilanden uitgevoerd, bestaande uit grotendeels plas-dras moeras en ondiep
water. Het totaal wordt beschermd door randen waar natuurlijke processen als
erosie en sedimentatie ruimte krijgen, maar waarbij de beschermende werking
zodanig is, dat onder maatgevende omstandigheden het achterliggende gebied
voor het overgrote deel behouden blijft.

Er wordt een slibgeulenstelsel gegraven in combinatie met diepe zandwinputten.
Het materiaal dat hieruit vrijkomt, wordt gebruikt voor het maken van de
natuureilanden. De zandwinputten en slibgeulen immobiliseren een deel van het
aanwezige mobiele slib. Door het creeren van golfluwte bezinkt mobiel slib ook in
het gebied tussen het eiland en de Houtribdijk. Met de diepe zandwinputten en
slibgeulen en ondiepe, natuurlijke moeras- en oeverzones ontstaat goed
functionerend habitat in de vorm van paaigronden, mosselbanken en
waterplantenvelden,

In 2016 is begonnen met de aanleg van de eerste eilanden van het project. De
fondsenwerving voor de realisatie en uitbreiding van Marker Wadden verloopt
voorspoedig waardoor uitbreiding van de vergunningen noodzakelijk is. Tot nu toe
is gebruik gemaakt van slibgeulen en zandwinputten aan de westzijde van de
eilandengroep. Ten behoeve van de het toekomstige zoekgebied zal de
zandwinning op termijn moeten worden uitgebreid en verplaatst naar
zoekgebieden ten oosten van de (geplande) eilanden. De afstand tussen de
huidige locatie voor zandwinning en de nog aan te leggen eilanden is te groot
voor een efficiente aanleg. Voor toekomstige ontwikkelingen blijkt dat
zandwinning gewenst is binnen een smal deel binnen de ruimte van het
bestemmingplan waarbinnen eilanden mogen worden aangelegd en een strook
oostelijk daarvan (zie figuur 1). De strook waarbinnen zandwinning gewenst is
valt buiten het zoekgebied zoals in de vigerende vergunningen Is opgenomen. Met

RWS INFORMATIE
Pagina 1 van 15
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Figuur 2 Huidige en voorgenomen zoek/oraties zandwinning

Omvang en locatie bovenwaterfandschap
De locatie van het bovenwaterlandschap is planologisch begrensd in het
'bestemmingsplan Marker Wadden'an de gemeente Lelystad (2013) en dient
gelegen te zijn in het polygoon binnen de volgende rijksdriehoekcoordinaten, zie
figuur 3. In bijlage 1 is deze figuur tevens opgenomen. Momenteel zijn de eerste
eilanden gereed of worden binnenkort afgerond. Onderstaand figuur 2 geeft een
indruk van de huidige situatie, de eerder opgenomen figuur 1 geeR een visuele
weergave van de eindfase.

Figuur 2 Aanleg van de Marker Wadden november 2026. bron: Naiuurmonumenten
RWS 2NFORNAT26
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Figuur 3 Ligging van het plangebied Marker Wadden met vigerend (zwart gearceerd) en
nieuw zoekgebied (rood gearceerd). Sron: Royal Haskoning0HV, 201 7.

Tabel Z Cobrdinaten van de huidig vergunde ruimteljike begrenzing van boven- en
onderwateriandschap eerst fase Marker Wadden

Binnengrens zoekgebied
zandwinning

X-co5rdinaat Y-coardinaat

Buitengrens zoekgebied
zandwinning

X-coordinaat Y-coordinaat

A 152798
8 150431
C 155267
D 155941
6 155656
F 153678

512868
513089
511890
510136
5083305
509713

1 156180
2 151809
3 150046
4 150130
5 151701
6 155041
7 156987
8 158030
9 159553
10 159209

516063
515718
514086
510259
507405
505356
505557
507913
509296
511242

2.2 Omvang en locatie onderwaterlandschap
De huidige zoeklocatie voor zandwinningsgebieden ligt rondom de locatie voor de
Marker Wadden zoals vastgelegd in het bestemmingsplan (gele 'itroen', zie
figuur 3). De zoeklocaties voor de geplande eilanden vallen deels buiten het
vergunde zoekgebied, maar binnen het in het bestemmingsplan vastgelegde
gebied voor de Marker Wadden. De voorgenomen wijziging zal, zoals in figuur 3
aangegeven, met een deel van het Marker Wadden gebied (de "citroen") als
zoeklocatie voor zandwinning worden uitgebreid. Hierdoor zal het totale
zoekgebied toenemen van circa 5.400 hectare naar circa 6.600 hectare. En
daarmee een verruiming van het zoekgebied van circa 1.200 hectare betreffen.
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In figuur 1 en 3 zijn de zoekgebieden voor de oostzijde weergegeven. Tevens is in
figuur 1 de locatie van de huidige slibgeul en zandwinput aangegeven. De
verruiming van de zoeklocaties voor zandwinning is bedoeld voor de eilanden D2,
El en E2 en eventuele verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Het
toekomstige zoekgebied loopt gelijk met een verwachte stroming langs de
geplande eilanden en tussen eventueel toekomstige uitbreiding. Daarmee zal de
zandwinning bij kunnen dragen aan het invangen van slib en zo bijdragen aan de
multifunctionele doelstelling.

Rijkswaterstaat
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De totale omvang van de zandwinputten bedraagt maximaal 120 hectare, waarbij
de maximale omvang van een put niet meer is dan 100 hectare. De maximale
opleverdiepte van een zandwinput is N.A.P. -40 meter. De teen van het talud van
een zandwinput is minstens 550 meter gelegen van een (primaire of secundaire)
waterkering. Hiermee wordt voldaan aan de eis uit de Beleidsregels
ontgrondingen in rijkswateren, welke een minimale afstand van 535 meter
aangeeft. Deze afstand is berekend op basis van het hoogteverschil tussen de
teen van de kering onderwater en de bodem van de put maal 10 plus de afstand
van de beschermingszonde van de kering; dit komt overeen met - 4 meter NAP
minus — 40 meter NAP = 36 meter, 36 meter maal 10 is 360 meter plus de
beschermingszone van 175 meter is totaal 535 meter.

De totale omvang van de slibgeulen bedraagt maximaal 500 hectare waarvan 300
hectare een diepte tot -26 NAP zal hebben en 200 hectare een diepte tot -12 NAP.

De maximale breedte van de slibgeulen is 500 meter, de maximale lengte 3000
meter.

In totaal zal 47 miljoen m'and en holoceen materiaal (ca. 23,5 Mm'and en
23,5 Mm holoceen materiaal) worden gewonnen uit de wingebieden voor het
vullen van de compartimenten. Dit is circa 7 miljoen meer dan was voorzien
tijdens het vaststellen van de project-MER. Ter verduidelijking geeft tabel 2 een
overzicht van de wijzigingen weer.

Tabel 2 overzicht wijzigingen ten opzichte van vergunde situatie

Aantal winputten
Totale oppervlakte
(ha) zoekgebied
Totale oppervlakte
winputten (ha)
Totale oppervlakte
slibgeulen (ha)

Totale
hoeveelheden (m')
maximaal

Vergunde situatie
6
5.400

120 tot -40m tov NAP

500 tot -12m tov NAP

Afgerond:
20 min m'and en 20 min m'oloceen
(uitgangspunt projectMER), totaal 40
min m'rond

Gewenste situatie
6
6.600

120 tot -40m (roerdiepte
-50m NAP)

500 waarvan:
200 tot -12m tov NAP

300 tot -26m tov NAP

Afgerond:
23,5 min mt zand en 23,5
min m'oloceen; totaal
47 miljoen m'rond

25 min m'and en 25 min mt holoceen
(uitgangspunt Passende Beoordeling
max bandbreedte); totaal 50 miljoen m'rond
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2.3 Werkzaamheden
Momenteel wordt gewerkt aan het eiland A Jk B, de eilanden C, Dl en D3 volgen
later dit jaar (2017). De zandbehoefte hiervoor komt uit een reeds vergunde put
en slibgeul (zie figuur 1). De verruiming van de zoeklocatie aan het oostelijk deel
zal zand leveren voor de geplande eilanden D2, El en E2.

De werkzaamheden voor zandwinning worden op dit moment uitgevoerd met den
baggerschip, maar winning met twee baggerschepen tegelijk vanuit twee putten
behoort ook tot de mogelijkheden. De ligging van de putten is gelegen nabij de
aan te leggen eilanden. De in de oorspronkelijke situatie voorziene oostelijke put
voor de versterking van de Houtribdijk is komen te vervallen. De wijze van
uitvoering wordt bepaald door de aannemer.

RIJkswaterstaat
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2. Toetsing Waterwet

Dit projectplan betreft een wijziging ten opzichte van het vigerende projectplan
Waterwet 'eerste fase Marker Wadden'an 5 juni 2015 met kenmerk MD-AF20
140227/ES/MW. In het kader van deze wijziging zijn de potentiele effecten kwali-
tatief beoordeeld in een m.e.r.-beoordeling (opgenomen in bijlage 2) en een pas-
sende beoordeling (opgenomen in bijlage 3). Op basis van deze documenten blijkt
dat veel effecten van de verruiming van het zoekgebied ongewijzigd blijven ten
opzichte van het vigerende projectplan en dat deze effecten slechts een beperkte
invloed hebben op de verschillende milieuthema's.

Rlihmuaterataat
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In dit hoofdstuk zijn ten behoeve van de leesbaarheid de hoofdconclusies uit het
vigerende projectplan Waterwet opgenomen en aangevuld met de conclusies uit
de m.e.r.-beoordeling en de passende beoordeling. Daarnaast wordt dieper inge-
gaan op de aspecten met effecten die wel verschillen ten opzichte van het vige-
rende projectplan waterwet. Zie ook het vigerend projectplan Waterwet 'eerste
fase Marker Wadden'an 5 juni 2015 met kenmerk MD-AF20 140227/ES/MW.

2.1 Voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
De natuureilanden, zandwinputten en slibgeulen hebben een zeer beperkte
negatieve invloed op de bergingscapaciteit en grondwateroverlast. Wettelijke
normen, grenswaarden, toetscriteria of beleidsdoelstellingen worden echter niet
overschreden. De kans op verhoging van de faalmechanismen op de dijken is niet
significant. Deze uitkomsten blijven verruiming van het zoekgebied voor
zandwinning grotendeels ongewijzigd of worden kleiner In vergelijking met de
huidige situatie.

2.1.1 Cumulatie met de Houtribdijk
De in het project-MER beschouwde "worst case" scenario waarbij het oostelijk deel
van de Houtribdijk met zand wordt versterkt gaat niet door. Hierdoor vindt er niet
gelijktijdig met de Marker Wadden zandwinning plaats.

2.1.2 Stijghoogte
De stijghoogte Is mede afhankelijk van het oppervlak schone bodem. Dit
oppervlak neemt in de gewijzigde situatie niet toe, waardoor er geen aanvullende
effecten zullen zijn op de stijghoogte.

Bij verruiming van het zoekgebied voor zandwinning zal de stijghoogte voor de
dijken in Flevoland minder groot zijn dan voor situatie zoals onderzocht in het
project-MER, dit omdat in het project-MER van 12 december 2014 uit is gegaan
van de locatie verder weg van Lelystad is en geen extra winput voor versterking
van de Houtribdijk komt. Deze situatie was wel meegenomen in het project-MER.
De situatie blijft gelijk voor de dijken in Noord Holland.

2.1.3 Grondwaterstand
De verruiming van het zoekgebled voor zandwinning is niet van invloed op de
grondwaterstand. Het voorgestelde zoekgebied ligt westelijker dan de in het pro-
ject-MER onderzochte "worst case" scenario. Bij verruiming van het zoekgebied
voor zandwinning zijn de effecten op grondwater eerder kleiner.

2.1 4 Kwel
De hoeveelheid kwel neemt af bij de verruiming van het zoekgebied voor zand-
winning, omdat het onderzochte "worst case" scenario met een oostelijke winput
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voor de Houtribdijk niet langer relevant is. Het voorgestelde zoekgebied ligt daar-
naast ook westelijker dan het onderzochte "worst case" scenario.

Rijkswaterstaat
Grote Projecten en
Onderhoud

2.1.5 Beheer en Onderhoud
Beheer en onderhoud van de aangelegde en aan te leggen eilanden neemt niet toe
door de verruiming van het zoekgebied. Geulen en winputten worden op ruime
afstand van de eilanden geplaatst waardoor deze geen invloed hebben op de
stabiliteit van de eilanden en er geen extra beheer en onderhoud optreedt.
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2.2 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
kwali teit van watersystemen
De natuureilanden, zandwinputten en slibgeulen hebben een verwaarloosbaar
effect op de chemische kwaliteit en een positief effect op de ecologische kwaliteit
van het watersysteem. Deze uitkomsten blijven verruiming van het zoekgebied
voor zandwinning grotendeels ongewijzigd.

2.2.1 Chemische kwaliteit
De chemische kwaliteit voldoet aan alle van toepassing zijnde voorwaarden zoals
genoemd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, bijlage I tot en
met III Milieukwaliteitsnormen voor de goede chemische toestand van
oppervlaktewaterlichamen (prioritaire stoffen) en het 'Brondocument
Waterlichaam Markermeer', doelen en maatregelen rijkswateren Ministerie van
IenM, Rijkswaterstaat, 2009 Herziende versie, 2012.

De chemische kwaliteit blijft grotendeels ongewijzigd in bij verruiming van het
zoekgebied voor zandwinning. Door de verruiming van het zoekgebied voor
zandwinning komt de winput meer in de luwte te liggen. Hierdoor kan de
slibinvang in de put nog iets toenemen, omdat de bezinking van slib minder wordt
belemmerd door de werking van de wind. De diepere slibgeul zal leiden tot een
iets grotere stroomvertraging en daarmee in potentie ook de invang van slib

2.2.2 Ecologische kwaliteit
Het Markermeer voldoet in de huidige situatie niet aan de Goede Chemische
Toestand. Voor de ecologische toestand scoort het Markermeer matig voor alle
kwaliteitselementen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vaste peil, steile
oevers, grote troebelheid, overbevissing, en weinig oever- en waterplanten.

Marker Wadden verhoogt de ecologische kwaliteit. De effecten op de ecologische
kwaliteit blijven ongewijzigd bij verruiming van het zoekgebied voor zandwinning.
De effecten treden op andere locaties op, maar per saldo blijven de effecten gelijk.

2.3 Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem
De natuureilanden, zandwinputten en slibgeulen hebben geen negatieve gevolgen
voor de vervulling van de (overige) maatschappelijke functies van het
watersysteem markermeer. Deze situatie blijft ongewijzigd bij verruiming van het
zoekgebied voor zandwinning.

2.4 Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet
De uitvoering van Marker Wadden is in overeenstemming met de doelstellingen
van de Waterwet. Marker Wadden is niet in strijd met het voorkomen (en waar
nodig beperken) van overstromingen en heeft een aanvaardbare of
verwaarloosbare toename van de grondwaterstand en kwelflux bij de
landbouwgronden in Flevoland. Het project draagt bij aan de verbetering van de
ecologische kwaliteit van watersystemen en heeft geen negatieve gevolgen voor
de chemische kwaliteit of het vervullen van de maatschappelijke functies van het
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watersysteem.

Deze conclusie blijft ongewijzigd bij verruiming van het zoekgebied voor
zandwinning,

2.5 Marker Wadden Eerste Fase in relatie tot nieuw in te voeren
peilbeheer conform Nationaal Waterplan

Nieuw peilbeheer tot 2050
In de vorige paragrafen werd het project getoetst tegen het vigerende
toetsingskader, gebaseerd op het vigerend peilbesluit uit 1992. Recent Is echter
ook de deltabeslissing Ijsselmeergebied tot stand gekomen in Deltaprogramma
2015, en ls in vervolg daarop het Nationaal Waterplan tussentijds gewijzigd
(Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan, december 2014). Daarin is
voor het Markermeer vastgelegd dat dat het zomerpeil zal moeten fluctueren
tussen de -10 cm en -30 cm NAP (huidig is -20). Het peil in het voorjaar is gesteld
op -10 cm NAP en kan in de loop van de zomer uitzakken naar -30 cm NAP. Zo
ontstaat een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het peil in de zomer kan
fluctueren, afhankelijk van de neerslag prognoses en de zoetwaterbehoeite. Het
winterpeil zal gelijk blijven aan het huidige gemiddelde winterpeil (-25 cm NAP).
Ingaande 2015 worden een peilbesluit en een uitvoeringsbesluit opgesteld en
uiteindelijk in 2018 vastgesteld. Momenteel wordt voor het peilbesluit een MER
opgesteld, naar verwachting zullen de peilwijzigingen zoals opgenomen in het
Nationaal waterplan gehandhaafd blijven in het nieuwe peilbesluit. Uiterlijk 2021
wordt het nieuwe peilbeheer ingevoerd.

Rijkswaterstaat
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De beschreven peilwijziging heeft naar verwachting een licht positief effect op de
bestaande natuurwaarden. Naar het oordeel van de initiatiefnemer geldt dat ook
voor Marker Wadden. Een peil dat in de loop van de zomer uitzakt is immers
natuurlijker dan een vast peil.

Marker Wadden fase I is voldoende robuust om de peilverhoging aan te kunnen.
Voor de verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt deze situatie
niet.
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3. Wijze van uitvoering

Dit projectplan betrelt een wijziging ten opzichte van het vigerende projectplan
Waterwet 'eerste fase Marker Wadden'. In dit hoofdstuk is ten behoeve van de
leesbaarheid alleen de belangrijkste informatie uit het vigerende projectplan
Waterwet opgenomen en aangevuld met de voor deze wijzing relevante
informatie. Zie voor meer informatie het vigerend projectplan Waterwet 'eerste
fase Marker Wadden'an 5 juni 2015 met kenmerk MD-AF20 140227/ES/MW.
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3.1 Planologische inpassing
Op 3 december 2013 is op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor het
projectgebied het bestemmingsplan 'Marker Wadden'astgesteld. Het
bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om boven- en onderwater
maatregelen te realiseren. Het bestemmingsplan geeft hierbij een zoekgebied van
1.800 hectare waarbinnen de 1.000 hectare bovenwaterlandschap gebouwd kan
worden.

3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten
Voor het in het project-MER onderzochte scenario zijn reeds vergunningen
verleend en besluiten genomen. Voor verruiming van het zoekgebied voor
zandwinlocaties moeten wijzigingen of nieuwe vergunningen worden aangevraagd.
Het gaat hierbij om de volgende vergunningen en besluiten:
~ Wijziging vergunning Ontgrondingenwet;
~ Wabo Gemeente Lelystad "Afwijking bestemmingplan";
~ Vergunning Wet natuurbescherming;
~ M.e.r.-beoordeling en besluit;
~ Overige vergunningen te verkrijgen door de aannemer.

Wijziging vergunning Ontgrondingenwet
Door het voorspoedig verlopen van de fondsenwerving voor de realisatie en
uitbreiding van Marker Wadden is verruiming van het zoekgebied en de
hoeveelheid te winnen bodemmateriaal nodig. Doordat deze verruiming boven de
vergunde hoeveelheid te winnen bodemmateriaal en het oppervlak aan
zoekgebied uitkomt, wordt er een wijziging van de vergunning in het kader van de
Ontgrondingenwet aangevraagd.

Afwijking van het bestemmingsplan:
Door de verruiming van het zoekgebied voor zandwinning moet van het
bestemmingplan worden afgeweken. Het gebied binnen de citroen heeft nu de
bestemming "natuur" deze bestemming moet (deels) worden aangepast om
zandwinning mogelijk te maken. Dit gebeurt middels een afwijking van het
bestemmingsplan (Wabo).

Vergunning Wet natuurbescherming
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet
natuurbescherming is de bescherming van (Natura 2000-)gebieden, soorten en
houtopstanden geregeld. Voorheen waren gebieden beschermd via de
Natuurbeschermingswet 1998, soorten via de Flora- en faunawet en bomen via de
Boswet.

Omdat de huidige vergunning is verleend onder de Natuurbeschermingswet 1998,
is het niet mogelijk om hiervoor een wijziging aan te vragen. Er moet dus een
nieuwe vergunning worden aangevraagd in het kader van de Wet natuur-
bescherming. Aangezien het project Marker Wadden in het Natura2000-gebied
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'Markermeer ik l)meer'igt en significante effecten niet op voorhand zijn uit te
sluiten, is het uitvoeren van een passende beoordeling conform artikel 2.7, 2.8 en
2.9 van de Wet Natuurbescherming nodig. In 2014 is voor de vergunningaanvraag
voor de Natuurbeschermingswet reeds een passende beoordeling uitgevoerd. Deze
beoordeling uit 2014 vormt de basis voor de huidige passende beoordeling waarbij
tevens wordt gekeken of er sprake zal zijn van aanvullende effecten door de
verruiming van het zoekgebied voor zandwinning.

Mer-beoordeling
Op de voorbereiding van de wijziging "verruiming van zoekgebied voor
zandwinning" van de benodigde vergunningen is afdeling 3.4 van de Awb van
toepassing. Dat betekent dat door de verschillende bevoegde gezagen in het kader
van de voorbereiding van deze besluiten een m.e.r. beoordelingsbesluit moet
worden genomen conform 7.17 Wm.
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Op grond van artikel 2, leden 3 en 4 van het Besluit m.e.r. is categorie D29.2 van
de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (verder Besluit m.e.r.) op deze
(gewijzigde) activiteit van toepassing en geldt er een m.e.r.-beoordelingsplicht.

Voor de activiteit verruiming zoekgebied zandwinning Marker Wadden is op basis
van de m.e.r.-beoordeling het besluit genomen dat voor de activiteit verruiming
zoekgebied zandwinning Marker Wadden geen milieueffectrapport opgesteld dient
te worden (20 juni 2017, kenmerk RWS-2017/24023)

Overige vergunningen te verkrijgen door de aannemer
Tot slot is de aannemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
(werk)vergunningen en meldingen. Hierbij kan gedacht worden aan:
~ Melding(en) Besluit lozen buiten inrichtingen (Inspectie Leefomgeving en

Transport) ;
~ Melding(en) Besluit Bodemkwaliteit (Inspectie Leefomgeving en Transport);
~ Verkeersbesluit(en) (Rijkswaterstaat Midden-Nederland) ;
~ Toestemming(en) Binnenvaartpolitiereglement (Rijkswaterstaat Midden-

Nederland).

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat is in haar rol van water- en vaarwegbeheerder van de rijkswateren
opdrachtgever voor en financier van 'eigen'erken. Dit geldt ook voor het project
'Marker Wadden'. Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk voor de vergunningverlening en
handhaving van deze werken.

Voor het projectplan Waterwet heeft dit als consequentie dat Rijkswaterstaat
Midden-Nederland het bevoegd gezag is; zij stelt het ontwerp projectplan
Waterwet vast. De Inspectie Leefomgeving en Transport beoordeelt de
handhaafbaarheld van het projectplan.

Deze situatie wijzigt niet voor de aanvraag van een wijziging van de verleende
vergunningen voor de verruiming van het zoekgebied voor zandwinning.

Coordinatie
Tegelijkertijd met het vaststellen van het projectplan Waterwet wordt een
vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet en een vergunning in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd. Ook een afwijkingsvergunning
bestemmingsplan (Wabo). Vanwege de samenhang die deze besluiten en
vergunningen met elkaar hebben, heeft Rijkswaterstaat, conform artikel 10a,
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eerste lid van de Ontgrondingenwet om coordinatie verzocht. De Inspectie
Leefomgeving en Transport (bevoegd gezag voor de vergunning in het kader van
de Ontgrondingenwet) treedt op als het coordinerend bevoegd gezag. Voor de
verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt deze situatie niet.
Rijkswaterstaat heeft opnieuw om coordinatie verzocht.

Zorgplicht
Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals
beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de
Waterregeling. Voor de verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt
deze situatie niet.

Rijkswaterstaat
Grote projecten en
Onderhoud

oatum
16 november 2017

Nummer
RWS.2017/44616

3.3 Uitvoeringswijze
Momenteel is het ontwerp van de eerste 1.000 hectare bovenwaterlandschap
Marker Wadden nog niet volledig uitgekristalliseerd. De in het vigerende
projectplan Waterwet genoemde activiteiten blijven ongewijzigd bij de verruiming
van het zoekgebied voor zandwinning. Zie voor meer informatie het vigerend
projectplan Waterwet 'eerste fase Marker Wadden'.

3.4 Globale planning
In 2016 is door de aannemer gestart met de werkzaamheden voor fase 1.
Onderhavig verruiming betreft een uitbreiding van fase 1.De totale
uitvoeringsduur bedraagt circa 10 jaar, tot 2026. De exacte planning van de
uitvoeringswerkzaamheden wordt bekendgemaakt aan alle betrokkenen en
belanghebbenden.

3.5 Overige uitvoeringsaspecten
De verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt niets aan de overige
uitvoeringsaspecten. Zie vigerend projectplan Waterwet 'eerste fase Marker
Wadden'.

Een uitzondering hierop vormt het aspect Archeologie. Op de bodem van het Mar-
kermeer kunnen wrakken, boten, maar ook vliegtuigen liggen. Door de diepere
windiepte bij de slibgeulen zal er ook in het pleistocene landschap gewerkt kunnen
worden, waar sprake kan zijn van resten van oude bewoning. Om met deze aspec-
ten rekening te houden zal voorafgaand aan de zandwinning een archeologisch
onderzoek uitgevoerd worden om de archeologische waarden ter plaatsen in kaart
te brengen. Indien zich de onderzochte plaats archeologische waarden bevinden
wordt er in overleg met het bevoegd gezag naar een passende oplossing gezocht.

3.6 Beheer
De verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt niets aan het beheer
van de marker Wadden. Zie vigerend projectplan Waterwet 'eerste fase Marker
Wadden'.

3.7 Calamiteiten of ongewoon voorval
De verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt niets aan de
procedures rondom calamiteiten of ongewone voorvallen. Zie vigerend projectplan
Waterwet 'eerste fase Marker Wadden'.

Scheepvaartveiligheid en calamiteitenzorg
De verruiming van het zoekgebied voor zandwinning wijzigt niets aan de
procedures rondom scheepvaartveiligheid en calamiteitenzorg. Zie vigerend
projectplan Waterwet 'eerste fase Marker Wadden'.
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4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het onge-
daan maken of beperken van de nadelige gevolgen

Rijkswaterstaat
Grote Projecten en
Onderhoud

Dit projectplan betreft een wijziging ten opzichte van het vigerende projectplan
Waterwet 'eerste fase Marker Wadden'an 5 juni 2015 met kenmerk MD-AF20
140227/ES/MW. De voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken
van nadelige gevolgen blijven gelijk ten opzichte van het vigerend projectplan
Waterwet. Daarom wordt hier niet verder ingegaan op deze voorzieningen. Zie
voor meer informatie het vigerend projectplan Waterwet 'eerste fase Marker
Wadden'.

Datum
16 november 2017

Nummer
RWS.2017/44816

5. Procedure

Vooroverleg
Bij het vooroverleg voor fase 1 waren de volgende instanties betrokken:
Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Lelystad, de omgevingsdienst Flevoland en
Gooi- en Vechtstreek, de provincie Flevoland. Voorts zijn stakeholders uit de
visserij-, natuur- en recreatiesector geconsulteerd. Voor de verruiming van het
zoekgebied zandwinning heeft dit niet plaatsgevonden omdat het kleine
wijzigingen betreft.

Bij het opstellen van deze wijziging van het projectplan is ook gebruik gemaakt
van de m.e.r.-beoordeling en passende beoordeling.

Gecoordineerde procedure van toepassing
De voorbereiding en bekendmaking van de besluiten ter uitvoering van
"verruiming zoekgebied Marker Wadden" worden gecobrdineerd. Deze coordinatie
vindt plaats op basis van artikel 10a, lid 1 van de Ontgrondingenwet.

Dit besluit staat niet op zichzelf maar gaat gezamenlijk in procedure:
~ Ontgrondingenvergunning, ministerie van Infrastructuur en Milieu;
~ Projectplan op grond van de Waterwet, ministerie van Infrastructuur en Milieu;
~ Vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming, provincie Flevoland;
~ Omgevingsvergunning afwijking van een bestemmingsplan ingevolge de

WABO, gemeente Lelystad

De cobrdinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten
voor het project tussen de betrokken bevoegde gezagsinstanties af te stemmen en
gelijktijdig te laten plaatshebben. De coordinatie heeft tot gevolg dat op deze
besluiten de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is.

Miiieueffectrapportage
Voor het wijzingen van het projectplan en de ontgrondingenvergunning ten
behoeve van "verruiming van het zoekgebied voor zandwinning voor de eerste
fase Marker Wadden", is een m.e.r.-beoordeling opgesteld. De m.e.r.-beoordeling
en besluit hierop wordt samen met de gecoordineerde ontwerpbesluiten ter Inzage
gelegd.

Crisis- en hersteiwet
Voorts is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw)
van toepassing op de betreffende besluiten vallend onder het project Marker
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Wadden. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het
beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn
kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Dit betekent dat het
indienen van een "pro forma" beroepschrift niet mogelijk is.

Zienswijzen
Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het projectplan is
daarom ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Rijkswaterstaat
Grote projecten en
Onderhoud

Datum
16 november 2017

Nummer
RWS-2017/44816

ONDERTEKENING

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
de directeur Bedrijfsvoering, Rijkswaterstaat Midden-Nederland
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MEDEDELINGEN

Binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd, te
weten van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari
2018, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist
in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Het instellen van beroep is mogelijk voor:
~ belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over de ontwerpbesluiten

naar voren hebben gebracht;
~ belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat

zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
~ belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten op-

zichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht in de besluiten, ook
wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Rijkswaterstaat
Grote Projecten en
Onderhoud

Datum
16 november 2017

Nummer
Rws.2017744016

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten :

~ uw naam en adres;
~ de dagtekening;
~ een omschrijving van het besluit/de besluiten waartegen het beroep ls

gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);
~ een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit/de be-

sluiten kunt verenigen.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen
met de van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud,
Technisch Manager, tel:
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Bijlagen
Bijlage 1: Ruimtelijke begrenzing boven- en onderwaterlandschap Marker Wadden
Bijlage 2: M.e.r.- beoordeling Marker Wadden — zoekgebied zandwinning, d.d. 30
mei 2017
Bijlage 3: Aanvulling Passende beoordeling ten behoeve van verplaatsing
zandwinlocaties Marker Wadden, d.d. 31 mei 2017

Rijkswaterstaat
Grote projecten en
Onderhoud

Datum
16 november 2017

Nummer
RWS-2017/44816
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