
Datum
01-08-2013

PROJECTPLAN WATERWET (rijkswaterstaatswerken)

Datum
Nummer
Onderwerp

1 augustus 2013

Oeverwijziging Groene Poort Nieuwe
Waterweg

De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4, eerste
lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan Groene Poort tot wijziging
van de oever van de Nieuwe Waterweg vast te stellen en uit te voeren in
overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

i. Projectbeschrijving

De Groene Poort is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat (RWS),
Havenbedrijf Rotterdam (HbR), gemeente Rotterdam (GR) en het Wereidnatuuifonds
(WWF).
Met de aanleg van een 5 km lange vooroeververdediging (langsdam) en de
verondieping van 20 ha kribvakken langs de landtong Rozenburg, kan RWS
de ecologische waterkwaliteit verbeteren (KRW-maatregel), kunnen HbR en
GR de leefomgeving vergroenen en kan WWF het leefgebied voor de steur
verbeteren.
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Datum
01-08-2013

a 4
f

Huidige situatie Toekomstige situatie

De langsdam en de verondieping (zie tekening A,B,C,D) worden aangelegd
aan de zuid(linker)oever van de Nieuwe Waterweg (rivierkm 1019 — 1025).
Dat gebeurt met her te gebruiken bouwmaterialen (puin en grond) uit werken
van HbR, GR en RWS. De uitvoeringssnelheid is aanbodgestuurd. Dat wil
zeggen dat telkens een deel wordt aangelegd als er een geschikt werk van
HbR, GR of RWS wordt uitgevoerd. De projectlooptijd is 10 jaar.

De langsdam volgt ongeveer de NAP -2,5 m-dieptelijn. Daarmee is het luwe
water achter de dam voldoende diep voor vis bij laagwater en kan vanaf de
rivierkant met drijvend materieel worden gewerkt. De langsdam ligt ten
opzichte van de kribkoppen 25 m terug (oeverwaarts) waardoor de
scheepvaart er geen hinder van ondervindt. In elk kribvak komt in de
langsdam een opening zodat vis in en uit kan zwemmen. Het
intergetijdegebied ligt op een hoogte tussen gemiddeld laag water en
gemiddeld hoog water.

Hieronder is het project verder toegelicht aan de hand van 4 tekeningen.
Hierin zijn de ligging van de langsdammen zichtbaar (tekening A en B), een
dwarsdoorsnede (tekening C) en de openingen in de langsdam (tekening D).
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Tekening A) Ligging langsdammen
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Tekening B) Ligging langsdammen Datum
11-08-2013
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Tekening C) Dwarsdoorsnede Datum
01-08-2013
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Tekening D) Opening in langsdammen Datum
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2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet
gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste, in samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit

van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Datum
01-08-2013

a. voorkomino en waar nodio beoerkina overstrominoen. wateroverlast en
waterschaarste

Overstromingen
De vooroeververdediging en de verondieping liggen in een stroomluwe zone
(ondiep en tussen de kribben) van de rivier, waardoor ze nauwelijks effect
hebben op de stromings-, erosie- en sedimentatiepatronen ter plaatse van de
vaargeul. Er worden geen morfologische effecten ter plaatse van de vaargeul
verwacht.
De maatgevende omstandigheden worden op deze locatie grotendeels
bepaald door een situatie waarbij de Maeslantkering gesloten is. Omdat de
verondieping onder gemiddeld hoogwater (GHW) blijft, treedt geen significant
verlies van berging op. De veiligheid tegen hoogwater wordt daarmee niet
ongunstig belnvloed.

Wateroverlast en waterschaarste
De maatregel heeft geen invloed op de waterpeilen in de Nieuwe Waterweg.
Omdat de verondieping beneden GHW blijft, komt er ook geen verandering in
de grondwaterstand in de aangrenzende landtong. Er wordt daarom geen
wateroverlast of -schaarste in het aangrenzende gebied (de landtong)
verwacht.

b. beschermino en verbeterino van de chemische en ecolooische kwaliteit van
watersvstemen

Chemische kwaliteit
Het hergebruik van bouwmaterialen kan invloed op de chemische
waterkwaliteit hebben. In de Groene Poort worden grond, beton (met
wapening) en puin hergebruikt. Om een negatieve invloed te voorkomen
wordt bij de verondieping (hergebruik van grond) gewerkt volgens de regels
van het Besluit bodemkwaliteit wat inhoudt dat de kwaliteit van de
waterbodem niet mag afnemen.
Het hergebruik van beton met wapening valt ook onder dit besluit. Voor het
toepassen van bouwstoffen geldt dat bij een bouwstof een milieuhygienische
verklaring aanwezig moet zijn waaruit blijkt dat deze geschikt is voor
toepassen in oppervlaktewater. Puin dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden
wordt gezien als zijnde bewerkt en zal daarom vooraf gekeurd moeten
worden.
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Ecologische kwaliteit
Het getijdenareaal langs de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas is in het
algemeen door bedijking, inpolderingen en baggerdepots sterk afgenomen.
Het macroleven op de smalle getijdenoevers heeft, door de matig beschermde
getijdenzone, veel te lijden van de sterke golfslag die door de
(zee)scheepvaart wordt veroorzaakt. Door afslag is de oeverzone verkleind.

Datum
01-08-2013

De uitbreiding van intergetijdegebied en kreken zorgt voor uitbreiding van
leefgebied voor macrofauna, macrofyten en bijbehorende
visgemeenschappen. Omdat ook de oppervlakte luw water toeneemt, is er
meer schuil- en foerageerplek voor macrofauna en vissen en meer ruimte
voor paai- en opgroeimogelijkheden.

Verzilting
Zout water is zwaarder dan zoet water. Vanaf zee dringt daarom langs de
bodem een zouttong landinwaarts. Bij droge perioden met een lage
rivierafvoer kan dat problemen veroorzaken bij zoetwaterinnamepunten.
Menging van het onderste zoute water en het bovenste zoete water heeft een
remmende werking op de zoutindringing.
De kribvakken in de Waterweg zijn hier relatief ondiep (max NAP -3,5 m). De
zouttong dringt hoofdzakelijk door via de hoofdstroom (het diepere deel en de
vaargeul NAP -16 m). Daarom hebben ingrepen in de kribvakken nauwelijks
invloed op de verzilting. Omdat met de teruggelegen langsdam de kribkoppen
nog blijven uitsteken in de rivier, blijft de turbulentie die hiermee wordt
opgewekt ook bestaan. De verzilting wordt met de herinrichting van de
kribvakken dus niet ongunstig beinvloed.

c. vervullina van de maatschaooeliike functies van het watersvsteem

Scheepvaart
Het Havenbedrijf is van rijkswege gedelegeerd nautisch beheerder op dit
vaarwegtraject. Omdat de Groene Poort in de kribvakken wordt uitgevoerd en
de hoogteligging (tot GHW) beperkt blijft, is er na aanleg geen invloed op de
vaarwegmarkering en op het zichtveld van schepen. Verder betnvloedt de
ingreep niet de bestaande vaarroute en het recreatieve vaargebruik. De
aanlegplaats bij Deltalinqs (km 1020,5) wordt ongemoeid gelaten.
De aan te leggen langsdam ligt ongeveer 25 m terug ten opzichte van de
kribkoppen. Er is nog voldoende diepte voor de vooroever (rivierkant) om er
met drijvend materieel bij te kunnen komen of tijdelijk af te meren. De
overlast voor de scheepvaart tijdens de aanleg zal daarom tot een minimum
beperkt blijven.

Overige functies
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende
gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van
het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer-
en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Uitgangspunt van het BPRW
is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan
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wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon ilt gezond
water op orde zijn. De toetsing aan de basisfuncties is in de vorige paragrafen
al beschreven. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en
zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen
voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die
voortvloeien uit Europese verplichtingen. De functies natuur, drinkwater,
visserij en zwemwater zijn niet van toepassing op het projectgebied.

Datum
01-08-2013

Conclusie toetsino doelstellinoen Waterwet

Gezien bovenstaande beoordelingen is de uitvoering van de in dit projectplan
opgenomen ingreep in overeenstemming met de doelstellingen van de
Waterwet.

3. Wijze van uitvoering

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.

De uitvoeringswijze staat niet bij voorbaat vast omdat de toeleverende
werken niet bij voorbaat bekend zijn en de aannemer zelf een
uitvoeringsmethode voorstelt bij Design i2t Construct-aanbestedingen. Wel
duidelijk is dat het aantal mogelijke uitvoeringsmethoden beperkt is: 1. Alles
kan vanaf het water worden aangevoerd en verwerkt met drijvend materieel.
2. Alles kan vanaf het land met vrachtwagens worden aangevoerd en na
overslag met drijvend materieel worden verwerkt. 3. Een combinatie van
beide.
De vooroeververdediging dient als bescherming voor de verondieping en
wordt dus tegelijkertijd of eerder aangelegd dan de verondieping.

Bij aanvoer en verwerking over water (bakken kranen, transportbanden,
ankerpontons) wordt met de scheepvaartveiligheid rekening gehouden. De
langsdam/vooroeververdediging ligt ten opzichte van de kribkoppen 25 m
landwaarts. Er is dus ruimte voor afmeren en werken zodat het
scheepvaartverkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Bij aanvoer met vrachtwagens over land wordt bij de overslag naar drijvend
materieel ook rekening gehouden met de verkeersveiligheid van het fietspad
(op de onderhoudsweg) en de bereikbaarheid van de onderhoudsweg.

In de jaren 70 is in de Nieuwe Waterweg op veel plaatsen de teen van het
oevertalud versterkt met staal- en loodslakken. Ze zijn tussen gemiddeld
hoog en laag water aangebracht. Recent is voor een taludverbetering aan de
noordoever een milieuhygienisch onderzoek gedaan naar de toestand van de
slakken (In-situ partijkeuring Lood- en staaisiakken, Siachthuisweg omgeving
Maesiantkering; MH Poiyconsuitants & Engineers; 2012). Het resultaat laat zien
dat, na 40 jaar, nauwelijks nog uitloging plaatsvindt. Geconcludeerd wordt
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dat de slakken niet behoeven te worden afgevoerd. Voorwaarde is wel dat ze
niet worden opgenomen en/of worden bewerkt.
Omdat de slakken aan de zuidoever in dezelfde periode op dezelfde hoogte
zijn aangebracht, wordt aangenomen dat hiervoor dezelfde uitkomsten
gelden. Voor de aanleg van het intergetijdegebied wordt tot aan de oeverlijn
verondiept tot Gemiddeld Hoog Water (GHW). De slakken worden dan
afgedekt met een laag grond. Een aandachtspunt bij de uitvoering is dat de
slakken niet worden geroerd.

Datum
01-00-2013

a. Planologische inpassing
De Groene Poort ligt aan de zuidkant van de Nieuwe Waterweg tussen Rozenburg en
de stormvioedkering (rivierkm 1019-1025). Aan de oostkant (in de bocht bij
Rozenburg) is het bestemmingsplan 'Bebouwde kom Rozenburg'010 van toepassing
en voor het westelijk deel het bestemmingsplan 'Landtong'. De voorgenomen
activiteit past binnen de twee geldende bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan Bebouwde kom Rozenburg
I-let bestemmingsplan 'Bebouwde kom Rozenburg'010 d.d. 3 december
2009 kent de bestemming water-waterweg, en in mindere mate de
bestemming groen en de dubbelbestemming waterstaat-waterkering toe aan
de planlocatie. De maatregelen vallen binnen de bestemming water-
waterweg, artikel 18 van het bestemmingsplan.
Water-waterweg artikel 18
De voor water-waterweg aangewezen gronden zijn ingevolge artikel 18.1
bestemd voor waterwegen met daarbij behorende taluds, oevers en
onderhoudspaden, kunstwerken en kademuren. De voorgenomen langsdam
van de maatregel past binnen de beperkingen van het bestemmingsplan.
Ingevolge artikel 18.3 is het verboden om zonder omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een werk oppervlaktewater te dempen, oevers te
vergraven en water te verleggen.
(htto://www.rotterdam.nl/bestemminasolan rozenbura).
Omdat geen oevers worden vergraven en geen water wordt gedempt, is een
vergunning niet aan de orde.

Bestemmingsplan Landtong
Het vigerende bestemmingsplan Landtong 2'erziening, vastgesteld op 22
februari 1995 kent de bestemming water toe aan het westelijke deel van de
planlocatie van de maatregel. In artikel 14 is de bestemming water
omschreven. De gronden aangewezen met de bestemming water zijn
bestemd voor waterlopen ten dienste van de waterhuishouding en het
scheepvaartverkeer. Op de gronden met deze bestemming zijn duikers en
andere waterstaatkundige werken toegestaan. De voorgenomen maatregelen
passen binnen de beperkingen van het bestemmingsplan. Een
aanlegvergunning is dus niet aan de orde.

b. Andere noodzakelijke vergunningen, andere relevante besluiten of
meldingsplichtige handelingen
De gemeente Rotterdam heeft de te realiseren langsdam aangemerkt als een
bouwwerk. Ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor het realiseren van bouwwerken
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een omgevingsvergunning benodigd. De gemeente Rotterdam is bevoegd
gezag. De proceduretijd bedraagt 8 weken met een bezwaartermijn van 6
weken. Er moet dus een omgevingsvergunning bouwen worden aangevraagd
Sloopwerkzaamheden zijn niet aan de orde.

Datum
01-08-2013

Het oostelijk deel van de planlocatie grenst aan dijkring Rozenburg, het
beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta. Een watervergunning
voor werkzaamheden nabij de beschermingszone van de waterkering is niet
aan de orde omdat (net) buiten het grensgebied wordt gewerkt. De
vooroeververdediging en verondieping hebben een gunstige invloed op de
veiligheid, omdat zo het voorland de golfoploop tegen de dijk beperkt.

Ingevolge de provinciale milieuverordening en de bijbehorende kaarten valt
het plangebied niet in een milieubeschermingsgebied voor grondwater. Een
vergunning op basis van de provinciale milieuverordening is hiermee niet aan
de orde.

Het (her)gebruik van bouwstoffen is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit.
I-let hergebruik van beton met wapening valt hier ook onder. Voor het
toepassen van bouwstoffen geldt dat bij een bouwstof een milieuhygienische
verklaring aanwezig moet zijn waaruit blijkt dat deze geschikt is voor
toepassen in oppervlaktewater. Puin dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden
wordt gezien als zijnde bewerkt en zal daarom vooraf gekeurd moeten
worden. Er wordt alleen gekeurd puin gebruikt dat geschikt is voor toepassen
in oppervlaktewater, zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. De
kwaliteitsgegevens zullen tijdens uitvoering van dit project op het werk
aanwezig zijn en, na uitvoering, worden overgedragen aan de beheerder,
zijnde Rijkswaterstaat West Nederland Zuid.
Voor bouwstoffen geldt geen meldingsplicht in het kader van het Bbk.
Uitzondering is hergebruik zonder eigendomsoverdracht. Er wordt geen
hergebruik zonder eigendomsoverdracht voorzien in dit werk.

Landtong Rozenburg is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied en/of
Beschermd Natuurmonument. Een aanpassing van de EHS is niet voorzien.
Op locatie zijn diverse soorten flora en fauna aanwezig. Naar de aanwezigheid
van beschermde soorten flora en fauna is een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat vleermuizen en broedvogels aanwezig zijn in het plangebied. Het
optreden van negatieve effecten op de beschermde soorten tijdens de
werkzaamheden zijn te mitigeren door het toepassen van de gedragscode
Flora- en faunawet Rijkswaterstaat van 19 juli 2010. Door te werken conform
de gedragscode worden negatieve effecten voorkomen en is een
ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet niet nodig.
Het nemen van mitigerende maatregelen conform de Gedragscode Flora- en
faunawet Rijkswaterstaat moet ervoor zorgen dat negatieve effecten worden
uitgesloten. Indien de onderstaande mitigerende maatregelen worden
getroffen, is een ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet niet aan de orde:
- Werkzaamheden niet uitvoeren tussen zonsondergang en zonsopgang in de
nabijheid van foerageergebieden van vleermuizen.
- Werkzaamheden niet uitvoeren binnen de kwetsbare periode van
broedvogels.

Pagma ll van 14



Uitvoering
Ingevolge artikel 4.5.1, eerste lid, van de APV van de gemeente Rotterdam is
het niet toegestaan om geluidsapparaten en/of handelingen te verrichten
waarvan omwonenden of de directe omgeving hinder ondervinden. Het
college heeft de mogelijkheid om hier ontheffing voor te verlenen. Een APV
ontheffing geluid kent een proceduretijd van 8 weken met een
bezwaartermijn van 6 weken.

Datum
01-00-2013

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is het noodzakelijk een melding
in te dienen bij toepassing van grond binnen het plangebied. De melding
moet worden ingediend bij het Ministerie van I8tM (AgenstschapNL). Een
melding Bbk bij AgenstschapNL dient 5 dagen voor de uitvoering van de
werkzaamheden gedaan te worden.

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 kan een
verkeersbesluit vereist zijn. Een verkeersbesluit is noodzakelijk indien
tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen langer dan 4 maanden. Een
tijdelijke afsluiting van het fietspad of de openbare weg kan aan de orde zijn.
Een verkeersbesluit wordt genomen door de wegbeheerder. Een
verkeersbesluit kent een proceduretijd van 8 weken en een bezwaartermijn
van 6 weken.

Ingevolge artikel 2, twintigste lid, van bijlage II bij het Besluit
omgevingsrecht (Bor) is een omgevingsvergunning niet nodig voor: een
bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere
hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of
sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw,
mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die
activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.
Voor het realiseren van bouwwerken op een bouwterrein, in de nabijheid van
het werk, is derhalve geen omgevingsvergunning vereist.

c. globale planning
De tijd waarin het werk wordt uitgevoerd, hangt af van het aanbod van het te
gebruiken (sloop)beton en grond van Havenbedrijf Rotterdam en de
gemeente Rotterdam. De uitvoering is aanbodgestuurd.
Er wordt een gefaseerde aanleg voorzien, waarbij afhankelijk van het aanbod
een of meer kribvakken (in totaal 10) worden afgesloten en verondiept.
Er zijn geen ervaringsgegevens met deze innovatieve werkwijze. Er wordt in
eerste instantie uitgegaan van een uitvoeringstijd van 10 jaar. Gegeven de
einddatum voor de Kaderrichtlijn Water van 2027 kan daar nog 4 jaar
bijkomen.
jaarlijks wordt de voortgang geevalueerd en kan aanpassing van de planning
plaatsvinden.

d. calamiteiten of ongewoon voorval
Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte
van het voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige
gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van alle
ongewone voorvallen en calamiteiten.
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4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen

Datum
01-08-2013

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de
rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek
om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.
Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer
schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan
een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet
of niet voldoende anderszins is verzekerd.
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten aanzien
van bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.

5. Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels in de
Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is
genoemd in de bijlage bij artikel 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de
bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van
toepassing zijn.

Contactpersoon uitvoering werken
~projectleider.

Rijkswaterstaat
Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
De Directeur Netwerken ilt Ontwikkelingen,
Rijkswaterstaat, Dienst WNZ
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MEDEDELINGEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een persoon wiens
belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit
projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu,
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

Datum
01-08-2013

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift
verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien met
een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden
overgeslagen en zend ik het bezwaarschrift onverwijld door aan de
bevoegde rechter.

Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van
artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar
de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit
besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn
tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector
bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarin u woonachtig of
gevestigd bent. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is
eveneens een griffierecht verschuldigd.

Ik verzoek u om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening toe te zenden aan Rijkswaterstaat Zuid-Holland
op bovenvermeld adres.

afschriftlijst
Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

Port of Rotterdam
t.a.v.
Postbus 6622
3002AP Rotterdam

Dportofrotterdam.com

Gemeente Rotterdam
t.a.v.
Postbus 70012
3000KP Rotterdam

@rotterdam.nl

Ark Natuurontwikkeiing
t.a.v.
Postbus 21
6997 ZG Hoog Keppel

@ark.eu
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