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Geachte

Hierbij zend ik u een kopie van het door mij vastgestelde projectplan Waterwet
voor het aanvullen en afdekken van een erosiekuil en taluds in de Oude Maas
ter plaatse van de Spijkenisserbrug. In dit projectplan wordt de maatregel
beschreven en de wijze van uitvoering.

De bijgevoegde kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor nadere informatie over het project kunt u contact opnemen met
van mijn dienst, bereikbaar onder het in het briefhoofd

aangegeven telefoonnummer.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
directeur Netwerkmanagement
Riikswaterstaat WesLj5jederland Zuid
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u een kopie van het door mij vastgestelde projectplan Waterwet
voor het aanvullen en afdekken van een erosiekuil en taluds in de Oude Maas
ter plaatse van de Spijkenisserbrug. In dit projectplan wordt de maatregel
beschreven en de wijze van uitvoering.

De bijgevoegde kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor nadere informatie over het project kunt u contact opnemen met
van mijn dienst, bereikbaar onder het in het briefhoofd

aangegeven telefoonnummer.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u een kopie van het door mij vastgestelde projectplan Waterwet
voor het aanvullen en afdekken van een erosiekuil en taluds in de Oude Maas
ter plaatse van de Spijkenisserbrug. In dit projectplan wordt de maatregel
beschreven en de wijze van uitvoering.

De bijgevoegde kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor nadere informatie over het project kunt u contact opnemen met
van mijn dienst, bereikbaar onder het in het briefhoofd

aangegeven telefoonnummer.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
directeur Netwerkmanagement
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u een kopie van het door mij vastgestelde projectplan Waterwet
voor het aanvullen en afdekken van een erosiekuil en taluds in de Oude Maas
ter plaatse van de Spijkenisserbrug. In dit projectplan wordt de maatregel
beschreven en de wijze van uitvoering.

De bijgevoegde kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor nadere informatie over het project kunt u contact opnemen met
van mijn dienst, bereikbaar onder het in het briefhoofd
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Rijkswaterstaat
Minisrene van injrastrucruur en Warersraal

besluit

Datum

Nummer

PROIECTPLAN WATERWET (rijkswaterstaatswerken)

28 NOV. 2017
RWS-2017/45574 I

Onderwerp Het aanvullen en afdekken van de erosiekuil en taluds in
de Oude Maas ter plaatse van de Spijkenisserbrug.
Zaaknummer RWSZ2017-00017806

De minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4,
eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor afdekking van een
erosiekuil in het kader van de pilot verondieping erosiekuilen Oude Maas vast te
stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

INHOUDSOPGAVE

1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
Projectbeschrijving
Toetsing Waterwet
Wijze van uitvoering
Procedure

1. Inleiding

Dit is het projectplan Waterwet voor het uitvoeren van de afdekking van een
verondiepte erosiekuil op de Oude Maas. Deze activiteit vormt onderdeel van de
pilot verondieping erosiekuilen op de Oude Maas. In de pilot is aan deze kuil het
nummer III toegekend, in dit document zal dan ook gesproken worden van
kuil III. Bij de pilot worden erosiekuilen op verschillende manieren gevuld en/of
afgedekt. Het doel van deze pilot is te leren van de ervaringen bij deze
ontgrondingskuilen. Rijkswaterstaat wil daarmee de volgende twee beheervragen
kunnen beantwoorden:
1. Hoe kunnen kuilen effectief, duurzaam (langdurig) en met minimale

neveneffecten worden aangevuld en eventueel afgedekt met een stabiele laag?
2. Hoe kan het voor stort beschikbare sediment geschikt worden gemaakt voor

deze toepassing7

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging
van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een
daartoe door hem vast te stellen projectplan.

Dp grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een
beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt
uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op
het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van
het werk.
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In dit projectplan wordt de maatregel en de wijze van uitvoering van het
aanbrengen van een afdeklaag op de verondiepte erosiekuil beschreven. Aan de
hand van de doelen uit de Waterwet wordt beschreven welke voorzieningen/
maatregelen waar getroffen zullen worden om nadelige gevolgen van het project
ongedaan te maken of te beperken.

0 8 NOV, 2017
Nnmmar
RWS-2027/45574 1

2. Projectbeschrijving

2.1 Aanleiding
Door dagelijks getij schuren Oude Maas, Spui, Dordtsche Kil en Noord uit.
Vanwege de heterogene ondergrond gebeurt dit zeer ongelijkmatig.
In rivierstukken met klei en veen houdt de bodem (al of niet tijdelijk) stand,
waardoor in stukken met erodeerbare zandlagen juist erosiekuilen van 10 tot 20 m
diep ontstaan. De prognose is dat veen- en/of kleilagen verder afbrokkelen of bij
dunne lagen zullen doorbreken. Dat betekent dat nieuwe ontgrondingskuilen
kunnen ontwikkelen en/of erosie in bestaande kuilen kan worden versneld als deze
aan elkaar groeien.

De diepe kuilen doorsnijden dus pakketten met erodeerbaar, vaak losgepakt zand.
Dit kan aanleiding geven tot snelle en grote vervormingen van het bodemprofiel
(zettingsvloeiingen). Als een groot deel van het omliggende grondmassief in de
kuil verdwijnt kan uiteindelijk de stabiliteit van infrastructuur (brugpijlers, oevers,
keringen, leidingstraten) worden bedreigd.

2.2 Doel van de pilot
Het beheer van een rivierbodem is in de meeste gevallen reactief (corrigerend)
door middel van normalisatie (aanleg van rivierwerken) en/of door sediment
management (baggeren en/of storten). In de pilot wordt onderzocht hoe de
rivierbodem preventief kan worden beheerd om toekomstig falen van functies,
schade en/of grote onderhoudsinspanningen te voorkomen. Vanuit deze,
rivierkundige overwegingen zijn een zestal zeer verschillende locaties
geselecteerd die als pilot kunnen dienen voor kennisontwikkeling van preventief
beheer van de rivierbodem. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om het
sediment dat beschikbaar komt uit de vaarwegverruiming in de Nieuwe Waterweg
in het preventief rivierbodembeheer een nuttige herbestemming te geven.

2.3 Opties beheer waterbodem
Beheersing van de in par. 2.1 beschreven risico's betekent voor wat betreft het
beheer van de rivierbodem voorzien in:
I) voldoende stabiel fundament in lokale, potentieel instabiele profielen en/of;
II) voldoende sediment in eroderende trajecten.
Het eerste houdt in het verminderen van te grote lokale bodemhoogteverschillen
(steile onderwaterhellingen) door het aanbrengen van materie die blijft liggen. Dit
speelt bij overgangen tussen stabiele (harde) en dynamische bodem. Dus rondom
bodemverdedigingen van oevers, pijlers, tunnels, kabels en leidingen etc., maar
ook bij de natuurlijke harde klei-/ veenranden van kuilen in een zandbodem.
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Het tweede betekent voorzien in de zandhonger van over meerdere decennia
eroderende trajecten. In de Oude Maas is dat met name het traject tussen
Hartelkanaal en Spui. Die trend kan worden verminderd door in overdiepten van
een deeltraject, de rivierbodem in een regelmaat van enkele jaren met een
dunne, uniforme stortlaag te verhogen. Onder invloed van stroming kan het
sediment zich vervolgens geleidelijk over de Oude Maas verspreiden. Zo'
stortlaag zou genoeg moeten zijn om b.v. ter plekke van het stortgebied een
gemiddelde erosietrend van 10 jaar te compenseren, zonder te leiden tot
significant meer onderhoud van vaargeul en havens.

~VNOV ZO@
Nummer
RWS-2017/45524 I

2.4 Omschrijving activiteit
Dit projectplan heeft betrekking op het afdekken van een verondiepte erosiekuil
en het afdekken van de aangrenzende taluds aan West- en Oostzijde. Dit plan
gaat in op het afdekken de bodem, ter verduidelijking wordt in deze paragraaf
echter aangegeven welke stap er nodig is om tot een goede afdekking te komen
en wat de achtergrond hiervan is.

Het opvullen van de erosiekuil is een compensatiemaatregel voor de extra
bodemdaling van het project 'Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek'.
Dit opvullen kan beschouwd worden als regulier onderhoud, immers de bodem
wordt teruggebracht op het oorspronkelijke onderhoudsniveau.
Het afdekken van deze erosiekuil en de taluds betreft een ander type
werkzaamheden waarvoor een projectplan Waterwet benodigd is. Deze afdekking
is noodzakelijk omdat anders het opvullen teniet wordt gedaan, door de
optredende erosie. Op de kuil wordt een zinkstuk en een laag stortsteen
aangebracht; op de taluds wordt een laag stortsteen aangebracht.
De maatregel in z'n totaliteit draagt tevens bij aan de verbetering van de
stabiliteit van de Spijkenisserbrug en daarnaast een versterking van de taluds,
waarmee het probleem van een afgekeurde primaire waterkering wordt opgelost.

3. 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.

a. voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroveriast en
waterschaarste

De werkzaamheden zijn gericht op het op de "oorspronkelijke" hoogte
terugbrengen van de rivierbodem en het verzorgen van een aansluiting richting de
oevers.
De werkzaamheden zijn nodig om de stabiliteit van de Spijkenisserbrug en de
oevers/dijken te garanderen. Het op deze wijze aanpassen van de rivierbodem
heeft geen effect hebben op de waterkwantiteit.
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Omdat de bodem slechts in beperkte mate wordt opgehoogd door het bestorten
van de verondiepte erosiekuilen zijn effecten op het bergend en stroomvoerend
vermogen van de Oude Maas nihil. De afvoercapaciteit van de Oude Maas wordt
door de werkzaamheden niet beinvloed. Effecten op de maatgevende
hoogwaterstanden van de Oude Maas worden dan ook niet verwacht waardoor
plan-realisatie geen significante Invloed heeft op (de kans op) overstromingen.
Ook heeR planrealisatie geen effecten op grondwaterstanden en een positief effect
op de primaire kering welke westelijk van het projectgebied ligt. Momenteel is de
primaire kering afgekeurd op zettingsvloei. Door de geplande werkzaamheden
wordt dit risico weggenomen, Planrealisatie zal dan ook niet leiden tot effecten in
relatie tot overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

VF Nov. 2077
Nummer
RWS-2017/45574 1

Conclusie
Het afdekken van de verondiepte erosiekuil voldoet aan de aspecten "beperking
van overstromingen, wateroverlasten waterschaarste" uit de Waterwet.

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen

Chemische kwaliteit en Ecolooische kwaliteit
Bureau Waardenburg heeft voor alle erosiekuilen behorende bij de pilot
onderzocht of de ingreep effecten kan hebben op beschermde soorten planten en
dieren, beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en de KRW-doelen.
Hieronder een weergave van de conclusies uit het rapport 'Natuurtoets
bestortingen erosiekuilen Oude Maas'Waardenburg, 2016) voor wat betreft
kuil III.

Natura 2000-gebieden
Significant negatieve effecten als gevolg van het vullen van erosiekuil III op
instandhoudingsdoelen voor habitattypen en soorten van de Natura 2000-gebied
de Oude Maas zijn op voorhand uitgesloten.

Habitatverhes en versnippering
De erosiekuilen inclusief oevers bevinden zich buiten het Natura 2000-gebied
Oude Maas. Bij het bestorten van erosiekuilen met zand en het bedekken van de
zandlaag met een zinkstuk zal er dus geen oppervlak van de oever van het
Natura 2000-gebied verloren gaan.

Flora- en faunawet
~ Effecten op planten, als de spindotter zijn voor erosiekuil III niet op voorhand

uitgesloten. De oeverzone is geschikt als standplaats. Een veldbezoek
voorafgaand aan de werkzaamheden zal moeten uitwijzen of de planten wel of
niet groeien op de aangewezen stortlocatie. Indien hier beschermde soorten
groeien, zal er een ontheffing FF worden aangevraagd.

~ Op voorhand kan worden uitgesloten dat eventuele verstoring door het vullen
van de kuilen en vervangen van de oever effect heeft op verblijfplaatsen van
vleermuizen en jaarrond beschermde broedvogels. Bij de werkzaamheden
worden immers geen bomen gekapt, waar zich mogelijke nestplaatsen
bevinden.
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Ook zal het gebied als jachtterrein niet aangetast worden, aangezien er
overdag gewerkt wordt en maar een zeer beperkt deel van de oever aangetast
wordt;

~ Voor de algemene broedvogels geldt dat verstoring van broedplekken bij
Erosiekuii III voorkomen moet worden. Daarom moet er buiten het
broedseizoen gewerkt worden. Het broedseizoen van de vogels loopt gemiddeld
van halverwege maart tot half augustus maar moet niet als zodanig strikt
worden geinterpreteerd. Het is mogelijk dat individuen eerder of later ook
broeden.
Controle op broedende vogels in het plangebied is noodzakelijk voorafgaand en
tijdens de werkzaamheden.

~ Noordse woelmuis en bevers zijn strikt beschermde zoogdieren waarvoor de
oevers van de Oude Maas een biotoop vormen. In het plangebied zijn echter
geen vaste beverburchten en verblijfplaatsen van de noordse woelmuis
aanwezig.
Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten;

~ Effecten op andere strikt beschermde soorten zijn ook uitgesloten.
Het plangebied heeft geen betekenis voor deze soorten.

6 NOV, 2017
Nummer
RWS-2017/45574 I

Verstoring door geluidseffecten
De bestortingen zullen bovenwater nauwelijks hoorbaar zijn. Het geluid zal
daarom wegvallen bij het reeds aanwezige achtergrondgeluid van de intensieve
beroepsscheepvaart (Teunis & Wielakker, 2016). Onder water zijn de bestortingen
wel hoorbaar voor benthos (dieren aan de bodem gebonden) en vissen.
Teunis & Wielakker (2016) concluderen echter in een eerdere natuurtoets naar
bestortingen met stortsteen en/of staalslakken in erosiekuilen bij de
Spijkenisserbrug dat er geen (blijvende) geluidseffecten te verwachten zijn. Zie in
bijlage 3 van de Natuurtoets een uitgebreide onderbouwing.

Nationaal Natuurnetwerk
Ten aanzien van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) zijn er geen effecten op de
wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied.

Kaderrichtlij n Water
~ De ingreep vindt plaats in het KRW-waterlichaam Oude Maas

(NL94 4, watertype R8, zoet getijdewater);
~ Er is geen sprake van ruimtelijke overlap van de ingreep op uitgevoerde of

geplande KRW-maatregelen;
~ De ingreep bij kuil III vindt deels plaatsvindt in het Ecologisch Relevante Areaal

voor vis, macrofauna, waterplanten en oeverplanten. De ingreep kan hiermee
effect hebben op het behalen van de KRW-doelen voor dit waterlichaam.
De ingreep beinvloedt hier echter minder dan 1% (de exacte percentages zijn
terug te vinden in de natuuitoets) van het Ecologisch Relevante Areaal vis,
macrofauna, waterplanten of oeverplanten, ook na cumulatie van het oppervlak
van de ingreep met andere reeds geplande / uitgevoerde ingrepen in hetzelfde
waterlichaam. De ingreep heeft hiermee netto geen significant effect op de
belangrijkste stuurparameters en daarmee de relevante biologische
kwaliteitselementen. Er zijn dan ook geen mitigerende maatregelen nodig voor
kuil I I I.
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Er is sprake van een grootschalige toepassing omdat er een volume van
tenminste 5.000 ma is en tevens wordt de minimale toepassingshoogte van
2 meter gehaald. Hierom wordt de ontvangende bodem niet onderzocht. Bovenop
deze toepassing wordt een leeflaag toegepast van tenminste 0,5 meter. In het
kader van de instandhoudingsverplichting wordt deze na aanleg gemonitord.
Op de toegepaste materialen wordt in paragraaf 4.6 ingegaan.

'2"8'ov. roe
Nummer
RWS-2017/45574 1

Conclusie
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een veldbezoek moeten worden
uitgevoerd om na te gaan of beschermde planten of broedende vogels in het
projectgebied aanwezig zijn. Zo nodig dient er een ontheffing van de Flora- en
Faunawet aangevraagd te worden. Er is een ecologisch werkprotocol opgesteld dat
door de aannemer gevolgd zal moeten worden. In veel gevallen kan voorkomen
worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende maatregelen er voor zorgen
dat de verblijfplaatsen van dieren steeds kunnen blijven functioneren.

Opgemerkt dient te worden dat vanaf 1 januari 2017 nieuwe natuurwetgeving van
kracht is. Landelijk is gekeken wat de consequenties voor Rijkswaterstaat zijn van
deze nieuwe wetgeving. De uitkomst is dat de meeste nieuw beschermde soorten
(zeer) zeldzaam zijn en leven in habitats die nauwelijks in het door RWS beheerde
areaal voorkomen. Hierdoor is de kans (zeer) gering dat RWS een dergelijke soort
In een aanlegproject of bij beheer en onderhoud tegenkomt. Daarnaast gaat het
om enkele soorten die reeds worden meegenomen in inventarisaties of die reeds
worden gemonitord. Dit betekent dat bij lopende projecten en beheer en
onderhoud naar verwachting slechts bij uitzondering (1) aanvullend
geinventariseerd dient te worden en (2) een aanvulling op de bestaande
ontheffing of aanvulling op het ecologisch werkprotocol (in het kader van de RWS
Gedragscode) benodigd is.

c. vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem

Oude Maas:
In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW, 2016-2021) zijn de
basisfuncties genoemd die altijd van toepassing zijn op Rijkswateren, dit betreft
de functies waterveiligheid, voldoende water, waterkwaliteit en scheepvaart.
De belangrijkste gebruiksfunctie van de Oude Maas is de beroepsvaart. Op de
Oude Maas is een aangewezen gebruiksfunctie, te weten een (nood-) innamepunt
voor drinkwater (Beerenplaat). Het betreft een noodinnamepunt, dat zelden wordt
gebruikt. De keuze van bouwstoffen houdt hier rekening mee zodat er geen
nadelige effecten op de drinkwaterkwaliteit ontstaan. Er zijn geen andere
aangewezen gebruiksfuncties zoals officiele zwemlocaties of schelpdierwateren.
Wel zijn enkele uiterwaarden van de Oude Maas aangewezen als
Natura 2000-gebied. Voor wat betreft overige gebruiksfuncties zijn er voor visserij
visvergunningen verleend en is er sprake van recreatie op en langs het water.
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Onderstaand is getoetst wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de
aanwezige (basis)functies in de Oude Maas.

Nummer
RWS-2017/45574 I

Scheeovaa*
Door de Oude Maas lopen grote scheepvaartverbindingen. Tijdens de
uitvoeringsperiode hebben de werkzaamheden een tijdelijk effect op de
scheepvaart over de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg. Middels markeringen /
boeien wordt de scheepvaartroute iets aangepast. Voor kuil III zal tijdens de
uitvoering afstemming met het scheepvaartverkeer en Scheepvaartbegeleiding
benodigd zijn. In de eindsituatie is er geen nadelig effect.

~Visseri'ijdens
de werkzaamheden is er beperkt overlast voor de visserij. Bureau

Waardenburg heeft in haar natuuitoets gekeken naar het effect op vissen en
concludeert dat in de eindsituatie er geen nadelig effect is voor de vissen. Er vindt
dus geen verslechtering van de functie visserij plaats. De maatschappelijke functie
'visserij'ordt door het planvoornemen niet negatief beinvloed.

Recreatie
Tijdens de werkzaamheden is er beperkt overlast voor recreanten. In de
eindsituatie is er geen nadelig effect voor de recreatie. Er vindt geen
verslechtering van de recreatieve functie plaats. De maatschappelijke functie
'recreatie'ordt door het planvoornemen niet negatief beinvloed.

4. Wijze van uitvoering

4.1 Toelichting ontwerp erosiekuil

4.1.1 Locatie erosiekuil
Erosiekuil III is gelegen in de Oude Maas km 1002.8, ten noorden van de
Spijkenisserbrug.

4.1.2 Principeontwerp
De doorgaande ontgronding bedreigt de stabiliteit van de bodembescherming van de
brugpijlers, als ook de stabiliteit van de vooroever (kering Spijkenisse) en de
bodembescherming van de leiding van Gasunie. Stabilisatie van de bodem rondom
pijlers en oever is daarom nodig. Het kennisdoel is het bepalen van effectiviteit van
het opvullen van de erosiekuil met een losse stort als afdeklaag. Dit projectplan heeft
enkel betrekking op het aanbrengen van een afdeklaag met stortsteen.

Het principeontwerp bestaat uit het stabiliseren van oevers en constructie door
i) opvullen tot onderhoudsdiepte (NGD = NAP-10,2 m) — 5 m met zandig

materiaal; opvullen tot NAP-16 m;
ii) stabiel afdekken van vulling op NAP-16 m met zinkstuk en met stortsteen;
iii) opvullen van 1i4 aansluiting tot NAP-1 m tussen hersteld bodemprofiel en

oever met een filterlaag en stortsteen.
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4.1.3 Volumes en oppervlakten erosiekuil DI
De oppervlakte van het stortgebied van de kuil op 5 m onder de onderhoudsdiepte
bedraagt (NAP-16 m) 38,425 mz. De inhoud van de op te vullen kuil tot 5 m onder
de onderhoudsdiepte is 107,778 mI. De te storten hoeveelheid in de aangegeven
vlakken met de 1:4 aanvulling, aan beide oevers van de taluds tussen NAP-1 m en
NAP-16 m, vergt een volume van 38,851 m over een oppervlakte van 22,971 m'.

~77 nov. zo&z
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NB. de volumes en oppervlaktes worden voor start uitvoering geactualiseerd.

kuil 3

Wl

4«W 44
«I OW
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« IW
4 «owel» 44)« IW
~ » 4
~ 4» OW

Sodemhoogte in m t.o.v. NAP

Ruimte tussen bodemhoogte en onderhoudsdiepte -5 m

4.1.4 Theoretisch model
Theoretisch model (horizontaal opvullen van de kuil tot NAP-16 m en onder 1:4
aanvullen van de oevers tussen NAP-1 m en NAP-16 m) met drie karakteristieke
dwarsraaien.
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4.1.5 Dwarsprofielen erosiekuil III
De afdekking van de opgevulde kuil zal geschieden door middel van een zinkstuk
met stortsteen. De oevers worden aangevuld met stortsteen.

ES NOV, 2g/r
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4.2 Monitoring
Er wordt gemonitord of de aangepaste waterbodem zo is gemaakt dat deze blijft
liggen. In het ontwerp is middels berekeningen aantoonbaar gemaakt dat de
gekozen afdekking behouden blijft over tijd met de op de Oude Maas bekende
stroomsnelheden. Na de uitvoering wordt periodiek de diepte van de vaargeul
gemonitord. Deze monitoring vindt momenteel ook plaats in het kader van de
onderhoudsbaggerwerken op de Oude Maas. Ook wordt gemonitord ter verificatie
van de uitvoering (wordt het gevraagde opgeleverd). Dit behoort tot de
kwaliteitsborging van de contractbeheersing en wordt daarom niet verder
uitgewerkt in dit projectplan.

4.3 Planologische inpassing
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied waar het
project zal worden uitgevoerd meerdere bestemmingsplannen vastgesteld.
De voorgenomen activiteit past binnen de geldende bestemmingsplannen. Binnen
deze bestemmingsplannen kennen de locaties van de erosiekuilen de functies
water en/of waterstaatswerk. Deze functie zal na uitvoering van de
werkzaamheden gelijk blijven.

4.4 Andere noodzakelijke vergunningen, besluiten of meldingsplichten
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. Er zal ook voldaan worden aan de zorgplicht van artikel 2.1 Blbi bij
de uitvoering.
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2F Nov. 2011
Hieronder is een (niet limitatieve) opsomming gegeven van andere vergunningen, Nummer

besluiten of meldingen die op de pilot verondieping erosiekuilen van toepassing
zijn.

Besluit Activiteit / Doel Bevoegd
gezag

Proceduretijd

Ontheffing en Verkeersbesluit
Svw / Bpr / Babs

Melding Besluit art. 42 lid 1

Bodemkwaliteit

Blbi melding

Omgevingsvergunning werk
of werkzaamheden uitvoeren
inclusief:
- een verklaring van geen
bedenkingen voor de NB-wet

Aankondigen en beperken
van hinder op de vaarweg
tijdens de werkzaamheden
Toepassen van baggerspecie
welke vrijkomt bij de
Verdieping Nieuwe
Waterwegbouwstof binnen
projectgebied
Lozingen buiten inrichtingen
als gevolg van
baggerwerkzaamheden in de
Nieuwe Waterweg. Art. 3.17
Blbi lozingen tgv
baggerwerkzaamheden. Het
toepassen van grond of
bagger of bouwstoffen valt
onder het Bbk. Het
toepassen van nieuwe
bouwstoffen Is niet
meldingsplichtig. Hergebruik
van bouwstoffen zonder
eigendomsoverdracht is wel
meldingsplichtig onder het
B b I&.

Werkzaamheden uitvoeren
en in een gebied grenzend
aan een N2000-gebied

Havenbedrijf
Rotterdam

8+ 6 weken

Inspectie
Leefomgeving
en Transport

Minimaal 5
werkdagen voor
aanvang
werkzaamheden

Inspectie
I eefomgeving
en Transport

Blbi minimaal
4 weken voor
aanvang
werkzaamheden

Nissewaard 8 + 6 weken
(ook voor Hoek
van Holland)

Grondroerdersregeling
melding

Stortwerkzaamheden in
relatie tot KBL

Kadaster 1 dag

Ontheffing Flora en Fauna Werkzaamheden uitvoeren in RVO
het leefgebied van
beschermde soorten

13 + 7 weken
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4.5 Globale planning
De uitvoeringsperiode van het vullen en afdekken van de erosiekuil vindt voor
zover nu bekend plaats in kwartaal twee en drie van 2018. Het zand zal
beschikbaar worden gesteld uit de Verdieping van de Nieuwe Waterweg (VNWW).
Het opvullen van de kuil en taluds alsmede het afdekken zal door een andere
aannemer geschieden dan die van VNWW.

Yf Nov. 2017
Nnlnnlal'WS-2017/45574

I

4.6 Overige uitvoeringsaspecten
Van een deel van de kabels en leidingen is de exacte diepteligging onbekend.
Er wordt met de desbetreffende nutsbedrijven afgestemd wat de diepteliggingen
zijn zodat de impact van het vullen van de erosiekuil op de kabels en leidingen
duidelijk is.

Het betreft hier geen verspreiden van baggerspecie, de baggerspecie heeft immers
tot doel om de kuilen op te vullen en het stortsteen dient om de baggerspecie op
zijn plek te houden. In het kader van het besluit bodemkwaliteit kan de
baggerspecie beschouwd worden als een nuttige toepassing. Bij de stortstenen is
er sprake van een vrij toepasbare bouwstof die functioneel wordt toegepast.

Na afdekking van de kuilen zal minimaal jaarlijks monitoring van de bodemhoogte
plaatsvinden.

4.7 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.

4.8 Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen

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.
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5. Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels in de
Algemene wet bestuursrecht. Er is geen aanleiding tot het volgen van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.

"Z8 nov, apin
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Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, 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.

Over de maatregel is overleg geweest met Waterschap Hollandse Delta en de
Inspectie Leefomgeving en Transport.

Contactpersoon uitvoering werken

Contactpersoon Rijkswaterstaat
Omgevingsmana g er

Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM
T. 06 543 522 25

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,
directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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MEDEDELINGEN

Voor meer Informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit
met u doornemen.

Yf NOV. 2017
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Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. U bent belanghebbende als uw
belangen rechtstreeks bij het besluit zijn betrokken.

Wanneer u vragen heeR of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hierover contact
opnemen met de in deze brief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel kan bieden om tot een oplossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, de op schrift gestelde bezwaargronden te sturen naar
de minister van infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid, afdeling Werkenpakket, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

ln het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld:
uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);
de reden of redenen waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen
heeft voor uw belangen, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening
indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied
waar u woont te vragen het besluit te schorsen. De rechtbank zal u daarvoor wel
griffierecht in rekening brengen.
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Afschriftlijst

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

'f"O'ov, pop
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Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
(ook hard copy):

rws.nl

rws.nl

l@ rws.nl
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Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

De Waterwet (Wtw)

Besluit inzake het vaststellen van het projectplan Waterwet voor afdekking van een
erosiekuil bij de Spijkenisserbrug in het kader van de pilot verondieping erosiekuilen
Oude Maas.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het besluit genomen om op grond van
artikel 5.4 van de Waterwet het projectplan voor deze werkzaamheden in de gemeentes Rotterdam
en Nissewaard vast te stellen.

Inhoud Projectplan
In dit projectplan wordt de maatregel beschreven en de wijze van uitvoering.
De werkzaamheden behelzen het aanvullen en afdekken van de erosiekuil en taluds in de Oude
Maas ter plaatse van de Spijkenisserbrug.

Terinzagelegging
Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 december 2017 tot en met
17 januari 2018 ter inzage bij Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, afdeling Vergunningen, Bste
verdieping, Boompjes 200 te Rotterdam, op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur, telefoon: 06

of 06 e-mail:verounninoen.wnzCerws.nk

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking een bezwaarschrift indienen.
I-let bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en
worden gezonden naar de hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, ter
attentie van de afdeling Werkenpakket, Het adres van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is:
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Het maken van bezwaar schorst de werking
van het besluit tot vaststelling van het projectplan niet. Indien spoed dit vereist, kan na het maken
van bezwaar gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
verzoekschrift woonachtig dan wel gevestigd is.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over het project kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, tel: 06

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid




