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Bestortingsmaatregelen Spijkenisserbrug. In dit projectplan wordt de maatregel
beschreven en de wijze van uitvoering.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van injrasnuctuur en Milieu

besluit

Datum

Nummer

Onderwerp

0 1 DEC, 2016
RWS-2016/49747 I

Projectplan Waterwet Bestortingswerkzaamheden
Spijkenisserbrug. Zaaknummer RWSZ2016-00017754

De minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid,
van de Waterwet, het onderhavige projectplan Bestortingswerkzaamheden
Spijkenisserbrug vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het
bepaalde in dit projectplan. De eerste fase van dit project is reeds uitgevoerd
zoals beschreven in dit projectplan.

Inhoudsopgave

1.
2.
3.
4.

Projectbeschrijving
Toetsing Waterwet
Wijze van uitvoering
Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken
van de nadelige gevolgen
Procedure

1. Projectbeschrijving

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.
Op 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.

Doelstelling project
De doelstelling van het project Bestortingswerkzaamheden Spijkenisserbrug
betreft het stabiliseren van de brugpijlers van de Spijkenisserbrug door de steile
hellingen van de aanwezige erosiekuilen in de richting van de brugpijlers aan te
vullen tot een stabiel talud van 1:3.

In de Oude Maas zijn stroomafwaarts van de Spijkenisserbrug erosiekuilen
aanwezig (ter hoogte van kilometerraai 1002 en 1003). Deze kuilen hebben een
steile, instabiele aanzet en worden jaarlijks nog steeds geleidelijk dieper met
0,7 meter per jaar. In de afgelopen periode van maart 2015 tot januari 2016 is de
bodem ter plaatse met ruwweg 2 meter verder uitgesleten.
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D 4 DEC. 2016
De erosiekuilen liggen op beperkte afstand van de brugpijlers en vormen daarmee Nummer
een risico voor de stabiliteit van de Spijkenisserbrug, waardoor de werking van de EWS.IEIE/4g1411

hefbrug in gevaar komt.

Momenteel wordt er een pilot uitgevoerd naar meerdere erosiekuilen
in de Oude Maas. Binnen deze pilot wordt gekeken naar de verschillende
mogelijkheden om de erosiekuilen op te vullen en te stabiliseren.
Naar verwachting wordt deze pilot echter pas vanaf eind 2016 uitgevoerd.
Voor deze pilot zal t.z.t. een separaat Projectplan worden opgesteld.

Vanuit veiligheidsoverwegingen heeft Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
besloten om al eerder een tijdelijke maatregel te treffen om de stabiliteit van de
brugpijlers van de Spijkenisserbrug te waarborgen in de vorm van het bestorten
van de erosiekuilen ten noorden van de Spijkenisserbrug met staalslakken en
breuksteen tussen een diepte van circa 15 meter -NAP en 22 a 24 meter -NAP.
Het betreft de kuil(en) III uit bovengenoemde pilot. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd in mei en juni 2016. Het betreft een tijdelijk maatregel, gepland is dat
de kuilen in het kader van de pilot met zand uit de verdieping Nieuwe Waterweg
worden opgevuld en daarna met breuksteen afgestort.

Plangebied
De aanstortingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden bij de Spijkenisserbrug,
een verkeersbrug over de Oude Maas tussen Spijkenisse (gemeente Nissewaard)
en Hoogvliet (gemeente Rotterdam). De brug overspant de Oude Maas ter hoogte
van kilometerraai 1002.750. Het plangebied is gelegen binnen het beheergebied
van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Het Havenbedrijf Rotterdam is het
bevoegd gezag van de Spijkenisserbrug voor het uitgeven van een Bericht aan de
Scheepvaart (BAS). In figuur 1 is de Spijkenisserbrug te zien.

Flgunr I Spliaenlsseabrug
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De stortlocaties betreffen drie vakken met een huidige diepte van 22 a 24 meter
welke zijn weergegeven in figuur 2. In deze drie stortvakken bevinden zich de
erosiekuilen die een risico vormen voor de stabiliteit van de brugpijlers.

Datum

0 f DEC. 2016
Nummer
RWS 1016/49747 I

Figuur 1 Ugg ing etortlotatiee

Koppeling met m.e.r.-beoordeling
In categorie D3.1 van het Besluit m.e.r. Is gesteld dat de activiteit 'De aanleg,
wijziging of uitbreiding van een binnenvaarweg'.e.r.-beoordelingsplichtig is in
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een binnenvaarweg die kan
worden bevaren door schepen met een laadvermogen van 900 ton of meer of een
oppervlakte van 25 ha of meer heeft. Het planvoornemen betreft geen wijziging
van een binnenvaarweg. De werkzaamheden betreffen onderhoud om het
bodemprofiel van de Oude Maas te herstellen. De vaargeul wordt hierdoor hersteld
maar niet gewijzigd. Voorliggend projectplan Waterwet is dan ook niet
m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.i 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.
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a. voorkomino en waar nodio beoerkino overstrominoen. wateroverlast en
waterschaarste

0 1 9EC. 2016
Nummer
RWS-2016/49747 I

De werkzaamheden waren nodig om de stabiliteit van de Spijkenisserbrug te
garanderen. De bodemhoogte van de Oude Maas is na uitvoering van het project
hoger dan in de situatie voor uitvoering. In de situatie voor uitvoering was
immers sprake van erosiekuilen. Omdat de bodem slechts in beperkte mate is
opgehoogd door het bestorten van de 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 planrealisatie geen significante invloed heeft op (de kans op)
overstromingen. Ook heeft planrealisatie geen effecten op grondwaterstanden of
op waterkerende objecten. Planrealisatie zal dan ook niet leiden tot effecten in
relatie tot overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

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

Voor wateren in beheer bij het Rijk, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu

op 25 november 2015 het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
(BPRW) 2016-2021 vastgesteld. Om de doelen uit de Waterwet te bereiken en om
te onderzoeken of de geplande ingrepen geen schade opleveren voor de
chemische en ecologische toestand, is ecologisch onderzoek uitgevoerd voor het
planvoornemen. De resultaten van deze onderzoeken worden onderstaand
beschreven. Het uitvoeren van een BPRW-toets was voor voorliggend plan niet
noodzakelijk omdat de valhoogte van het te storten materiaal beperkt werd
waardoor de hoeveelheid vrijkomend zwevend materiaal beperkt was
(zie ook paragraaf 3 Wijze van uitvoering).

De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten.
In het plangebied kunnen verschillende beschermde soorten voor komen.
De soorten waarvan het leefgebied zich in het diepe water van de Oude Maas
bevindt konden door planrealisatie worden belnvloed. Het gaat om de soorten
houting, rivierprik en steur. Deze soorten gebruiken het plangebied als
dooitrekgebied en zijn in staat om van de werkzaamheden weg te zwemmen.
Het gebied was ook tijdens de werkzaamheden voor vis te passeren, zeker omdat
deze soo*en met name 's nachts trekken en de werkzaamheden gedurende de
dag plaatsvinden. Effecten op deze soorten waren dan ook uit te sluiten wanneer
gewerkt wordt met een (ecologisch) werkprotocol.

Soorten die wel in de Oude Maas voor kunnen komen maar niet in het diepe water
van de vaargeul zullen door planrealisatie niet beinvloed zijn. Hierbij kan gedacht
worden aan soorten die In het ondiepe water langs de oevers voor komen zoals de
beekprik, gestippelde alver en grote- en kleine modderkruiper. Ook kan het zijn
dat in het gebied bevers voor komen. Deze soort is echter in staat om weg te
zwemmen van de werkzaamheden. Effecten van planrealisatie op deze soorten is
dan ook uit te sluiten.
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Daarnaast kunnen op de oevers diverse beschermde soorten voor komen.
Deze soorten zullen door planrealisatie niet beinvloed worden omdat de schepen
waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd uit de oevers blijven.
Dit betekent dat voor de soortgroepen zoogdieren, reptielen en amfibieen,
vaatplanten, kevers, dagvlinders en libellen geen effecten optreden.

0 1 DEC, 2016
Nummer
nws-2016/49747 1

Ten aanzien van de algehele wettelijke zorgplicht en de Gedragscode Flora- en
Faunawet van Rijkswaterstaat is door Bureau Waardenburg bv een ecologisch
werkprotocol opgesteld (zie bijlage 1) waarin mitigerende maatregelen zijn
beschreven welke getroffen moesten worden om negatieve effecten op soorten te
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Zowel onder als boven water is er geen sprake van verstoring door geluid, dan wel
trillingen. Dit valt weg tegen het achtergrond geluid of heeft geen effect op de
(eventueel) voorkomende vissen (Teunis fk Wielakker, 2016).
Door de werkzaamheden uit te voeren conform het ecologisch werkprotocol is
hiermee voldaan aan alle wet- en regelgeving op het gebied van ecologie.
Conform de Gedragscode is het protocol getoetst door de (senior) medewerkster
natuur van Rijkwaterstaat.

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Oude Maas.
Door Bureau Waardenburg is daarom in 2016 een voortoets uitgevoerd (bijlage 2)
om te bepalen of door planrealisatie effecten te verwachten waren op dit
Natura 2000-gebied. Uit deze voortoets blijkt dat voor zowel habitattypen als
habitatrichtlijnsoorten geen significante effecten te verwachten waren door de
werkzaamheden.

De invloed van vrijkomende stoffen (uitloging of uitspoeling) van staalslakken in
het water is, in geval van niet stagnante, grote oppervlaktewateren zoals
de Oude Maas, nihil. Uit onderzoeken bij toepassing van staalslakken in de
Oosterschelde is vastgesteld dat de uitloging van stoffen uit de staalslakken
ruim onder de toegestane maximale emissiewaarden van het Bbk blijft.
Hiermee staat vast dat het gebruik van staalslakken niet leidt tot onaanvaardbare
ecotoxicologische effecten op natuurwaarden. In haar uitspraak 201402194/1/R2
heeft de Raad van State het gebruik van staalslakken als stortmiddel toelaatbaar
geacht.

Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is dan ook niet
nodig voor planrealisatie. Dit is bevestigd door de heer Paul Kelderman van
Economische Zaken in zijn bestuurlijke oordeel e-mail van 21 april 2016
(bijlage 3).

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

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

geplande KRW-maatregelen.
~ De ingreep vindt plaats op grotere diepte (NAP -22 a 24 meter en

NAP -1S meter) en buiten het Ecologisch Relevante Areaal voor vis,
macrofauna, waterplanten en oeverplanten.
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c. vervullino van de maatschaooeliike functies van het watersvsteem

In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW 2015)
maakt het plangebied deel uit van het waterlichaam Oude Maas. Uit dit plan blijkt
welke gebruiksfuncties voor de Oude Maas ter hoogte van het plangebied gelden.
Dit zijn de volgende gebruiksfuncties:
~ Natuur: in verband met de aanwezigheid van het Natura 2000-gebied

Oude Maas.
~ Drinkwater: het plangebied maakt onderdeel uit van een voorzieningsgebied

vanuit oppervlaktewater.
~ Overige gebruiksfuncties: visserij, kabels en leidingen, koel- en proceswater,

landbouw, waterrecreatie.
Daarnaast speelt de Oude Maas een belangrijke rol voor de scheepvaart.

Datum

0 1 DEC,?D16
Nummer
RWS-2016/49747 I

Scheeovaart:
De Oude Maas is een grote scheepvaartcorridor die belangrijke economische en
recreatieve centra verbindt.
Per jaar is er sprake van circa 130.000 scheepvaartbewegingen. Dit aantal is
verdeeld in 60.000 bewegingen landinwaarts en 70.000 bewegingen
richting de Rotterdamse haven.

De werkzaamheden zijn afgestemd met het Havenbedrijf Rotterdam.
Zij hebben een Bericht aan de scheepvaart uitgevaardigd waarin de
werkzaamheden zijn aangekondigd.

Tijdens de uitvoeringsperiode hadden de werkzaamheden in beperkte mate effect
op de scheepvaart over de Oude Maas. Het werk is vanuit het water uitgevoerd,
maar de werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de scheepvaart zo min
mogelijk werd gehinderd door de uitvoeringswerkzaamheden. De hinder voor de
scheepvaart is beperkt door het treffen van verkeersvoorzieningen.
Zo zijn schepen in de nabijheid van het plangebied tijdens de werkzaamheden
door de verkeerspost op de hoogte gebracht van onverwachte manoeuvres
(zoals keren). Er bleef altijd een doorvaartopening ter plaatse van de
Spijkenisserbrug. Ook zijn de start en het einde van de werkzaamheden
gecommuniceerd met de verkeerspost.

Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de werkzaamheden aan de
Hartelkering. Tijdens de periode van groot onderhoud zijn de hefdelen op een bok
gehesen en over het water onder de Spijkenisserbrug afgevoerd.
Door de opdrachtnemers is afgesproken met het havenbedrijf dat
de werkzaamheden aan de Hartelkering geen vertraging mogen ondervinden
van de werkzaamheden aan de Spijkenisserbrug. Wanneer de onderdelen
van de Hartelkering de brug passeerden werd ruimte vrijgemaakt om het overige
scheepvaartverkeer niet te hinderen.

Er dient echter te allen tijde gewerkt te worden binnen de bepalingen uit de
Scheepvaaitverkeerswet en het Binnenvaa*politiereglement.
Deze tijdelijke (mogelijke) overlast werd aanvaard, omdat de stabiliteit van de
Spijkenisserbrug van groter belang wordt geacht.

Na planrealisatie is geen sprake van effecten op de scheepvaart.
Planrealisatie leidt niet tot wijzigingen in de waterstanden op de Oude Maas en
leidt ook niet tot wijzigingen in dwarsstromingen.
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Datum

0 f DEC. 2016
De scheepvaart werd door het planvoomemen slechts beperkt en tijdelijk negatief Nummer
beinvloed. RWS-2016/49747 1

~Nur:
Tijdelijk was mogelijk sprake van negatieve effecten op beschermde soorten.
Deze effecten zijn zoveel mogelijk beperkt door te werken met een ecologisch
werkprotocol (zie ook onder punt b). De voortoets heeR uitgewezen dat er geen
sprake is van significante effecten op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.
Voor de werkzaamheden is een ecologisch werkprotocol opgesteld waardoor met
vrijstelling voor een ontheffing van de Flora- en Faunawet gewerkt kon worden.

Drinkwater:
Planrealisatie heeft geen significante effecten op zowel de kwantiteit als de
kwaliteit van het water van de Oude Maas. Effecten op drinkwatervoorzieningen
werden dan ook niet verwacht.

Overioe oebruiksfuncties:
~ Vissers ondervonden mogelijk tijdelijk hinder gedurende de

uitvoeringswerkzaamheden. Na planrealisatie is geen sprake van effecten.
~ In het werkgebied liggen enkel een kabel van KPN en een kabel van TenneT,

die allebei niet meer in gebruik zijn en waar tijdens de werkzaamheden dus
geen rekening mee gehouden hoefde te worden.

~ Effecten op koel- en proceswater en de landbouw waren niet te verwachten
omdat geen sprake is van effecten op de waterkwantiteit en -kwaliteit.
Ook werden de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd.

~ Er werden geen recreatieve voorzieningen gerealiseerd in het projectgebied.
Tijdelijk ondervonden recreanten (met name recreatievaart) mogelijk in
beperkte mate hinder van de uitvoeringswerkzaamheden.

Conclusie toetsino doelstellinoen Waterwet:
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen van de
Waterwet.

3. Wijze van uitvoering

Bij de uitvoering is voldaan aan de zorgplicht zoals beschreven in artikel 6.15 van
het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling.

Beschrijving wijze van uitvoering
Nadat duidelijk was geworden dat de erosiekuilen opschoven in de richting van de
pijlers van de brug is besloten om de afdeling GPO van Rijkswaterstaat een
onderzoek te laten uitvoeren. Hieruit is naar voren gekomen wat functioneel nodig
is om de erosie in de richting van de pijlers te stoppen. Het advies van de afdeling
GPO is vertaald door de opdrachtnemer naar een werkplan en een
uitvoeringswijze die recht doen aan de aandachtspunten die in het advies naar
voren komen. Op hoofdlijnen gaat het om het stabiliseren van de taluds van de
erosiekuilen aansluitend aan de pijlers van de brug. Hiertoe worden in de vakken
zoals aangegeven in figuur 2 de taluds aansluitend aan de pijlers aangevuld tot
een talud van 113 om de uitgesleten taluds te stabiliseren.
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Voor de stortvakken 2 en 3 (randpljlers) geldt dat de erosiekuilen in twee fases
zijn aangevuld. Eerst zijn de kuilen aangevuld met staalslakken tot er een talud
van 1:3 bereikt werd. In de tweede fase is over het gehele stortvak een 0,6 meter
dikke deklaag aangebracht, bestaande uit dezelfde gradatie staalslakken.
Bij stortvak 1 (middenpijler) is de stroomsnelheid dermate hoog dat zonder
aanvullende maatregelen de staalslakken niet zouden blijven liggen.
Om deze reden gold voor stortvak 1, naast de hiervoor beschreven fases, nog
een derde fase. In fase drie is een laag breuk/stortsteen'angebracht van
0,70 meter dik van 16 meter onder NAP tot de bovenkant van de erosiekuil.
De afdeklaag van staalslakken is hier gereduceerd tot 0,40 meter, in plaats van
0,60 meter. Het principe van de bestorting is in figuur 4 weergegeven voor
stortvak 1. Dit principe geldt ook voor de stortvakken 2 en 3 (met uitzondering
van het afdekken, fase 3). Deze fase is met een groene arcering aangeduid
in figuur 4)

01 DEC. 2016
Nummer
RWS-2016/49747 I
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Figuur 4 Seoturting In atortvek I

Bij aanvang van het bestorten van de erosiekullen zijn eerst de actuele
peilgegevens in de baggercomputers van het bestortingsmaterieel gezet.
Op de baggercomputers zijn de te bestorten locaties en hoogtes weergegeven in
kleuren. Op deze manier werd het bestortingsvlak zichtbaar gemaakt voor de
bemanning van het bestortingsvaa*uig. Om het bestortingsproces zo
gecontroleerd mogelijk te laten verlopen was het bestortingsmaterieel uitgerust
met apparatuur voor de bepaling van positie ten opzichte van het te bestorten
vak.

De bestortingswerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een kraanschip
met een draadkraan en een beunschip. De kraan stortte het materiaal met kleine
hoeveelheden onder water zodat de valhoogte (circa 2 meter) werd beperkt.
Het talud werd van onder naar boven in kleine hoeveelheden aangevuld.

Aanvoer van de staalslakken (40-200 mm) en breuk/stortsteen (40-200 kg)
geschiedde over water. Er zijn twee methodes om het materiaal aan te brengen.

'e termen breuksteen en stortsteen worden door elkaar gebruikt en zijn synoniem
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Bij de eerste methode laadt het kraanschip het materiaal over in eigen beun en
vaart vervolgens naar een van de stortvakken om het materiaal te storten.
De tweede methode is om het materiaal rechtstreeks vanuit de aanvoerschip aan
te brengen. Het stortsteen kwam rechtstreeks per schip. De staalslakken werden
overgedragen bij de meerpalen van A-lanes naar het kraanschip met beun.

Datum

0 I DEC. 2016
Nummer
RWS-2016/49747 I

In verband met veiligheid, doorvaart en doorlooptijd is gekozen voor het
toepassen van spudpalen. De spudpalen zijn, in verband met de stabiliteit van de
bodem, boven aan het talud gezet.

De bestortingswerkzaamheden zijn gemonitord door het uitvoeren van peilingen.
Deze peilingen werden geiipdatet in de baggercomputer waardoor inzichtelijk
werd op welke plekken en hoeveel er nog bestort moest worden.
Nadat de uitvulling en afdekking van staalslakken gestort was, is
een controlepeiling uitgevoerd. Deze peiling moet aantonen of de staalslakken op
de juiste manier zijn aangebracht. Nadat ook het breuk/stortsteen was
aangebracht, volgde er een uitpeiling. Deze peiling moet weergeven dat ook het
breuk/stortsteen in de juiste dikte en helling aan zijn gebracht.
Door de uitgevoerde nul-peiling met de controlepeiling te vergelijken, kan een
dwarsprofiel bepaald worden waarin de aanvulling is te zien en dus te controleren.

Planologische inpassing
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied waar
het project is uitgevoerd de beheersverordening 'Haven-Noord'n
de bestemmingsplannen 'Hoogvliet Maasranden'n 'Hoogvliet Noordwest'an
toepassing. De uitgevoerde activiteiten passen binnen de geldende
beheersverordening en bestemmingsplannen.

Andere noodzakelijke vergunningen, relevante besluiten of
meldingsplichtige handelingen
Uitgangspunt was dat de werken zullen worden uitgevoerd binnen de vigerende
wet- en regelgeving. Hiervoor zijn de vereiste vergunningen en ontheffingen
aangevraagd. De benodigde vergunningen en ontheffingen waren:
~ Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement: te verlenen door

Havenbedrijf Rotterdam.
Tevens is nagegaan of de volgende meldingen van toepassing waren:

~ Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (BLBI) : er was geen melding BLBI
noodzakelijk omdat het het toepassen van inert materiaal betreft
(artikel 3.13 lid 1).

~ Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk):er was geen Melding Bbk noodzakelijk
omdat er sprake is van nieuw bouwmateriaal dat is voorzien van een
milieuhygienische verklaring waardoor volstaan kon worden met een melding
bij het loket van ILT dat de werkzaamheden zijn begonnen.

Een natuurbeschermingswetvergunning en ontheffing op grond van
de Flora- en Faunawet van het Ministerie van Economische Zaken, waren niet van
toepassing. Uit de uitgevoerde voortoets blijkt dat voor zowel habitattypen als
habitatrichtlijnen geen significante effecten te verwachten waren door de
werkzaamheden.
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0 1 DEC. 2016
Daarnaast is gewerkt met een ecologisch werkprotocol waardoor een ontheffing tremmer

op basis van de Flora- en Faunawet niet aan de orde was, aangezien aantoonbaar
werd gewerkt volgens de gedragscode.

Globale planning
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode mei-juni 2016.

Beheer en onderhoud
De vaarweg dient onderhouden te worden om de bevaarbaarheid te garanderen.
Ook dient de stabiliteit van de Spijkenisserbrug gegarandeerd te zijn.
Rijkswaterstaat voert daarom eens per jaar een bodempeiling uit.

Overige uitvoeringsaspecten

Vooronderzoek conventionele explosieven
Door de gespecialiseerde aannemer ReasEuro is detectieonderzoek uitgevoerd
naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven (CE) ter plaatse
van de werkzaamheden. Het werkterrein van de opdrachtnemer, voor de
stabilisatie van de taluds van de erosiekuilen, is hiervoor als onderzoeksgebied
gehanteerd.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het werkgebied van de
opdrachtnemer onverdacht is voor aanwezigheid van CE's. Wel zijn een aantal
mogelijke vondsten gedaan, welke zich buiten het werkgebied van de
opdrachtnemer bevinden. Vooralsnog is besloten deze vondsten te laten liggen.
Op basis van het CE onderzoek is een advies gegeven aan de uitvoerende
aannemer over de werkwijze voor de uitvoering waardoor het gebied als
niet verdacht kon worden aangemerkt.

Flgnor 5 Onderxoeksgeeled conventionele explosieven
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Kabels en leidingen
In het werkgebied bevindt zich een een loze kabel van KPN waar geen rekening
mee hoefde te worden gehouden. Ditzelfde geldt voor een kabel van TenneT
net buiten het werkgebied. Deze kabels zijn wel toegevoegd aan de ondergrond
van de werktuigen.

Datum

0 1 DEC. 2076
Nummer
RWS-2016/49747 I

Minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden is een KLIC-melding
gedaan en zijn kabels en leidingen in beeld gebracht. De aanwezige kabels en
leidingen zijn in de ondergrond van de survey gezet waardoor kabels en leidingen
te allen tijde zichtbaar zijn op alle werk- en surveyvaartuigen.

Grondbaians
In het plangebied kwamen geen bouwstoffen, afvalstoffen of baggerspecie vrij.
Wel is materiaal van elders naar het plangebied aangevoerd om de kuilen te
vullen. In totaal was 14.465 ton Ld-staalslakken (40 -200 mm)
(leverancier Roxx International B.V. wingebied Duisburg) en 1.688 ton breuksteen
(40/200 kg) (Leverancier Roxx International B.V., wingebied Marchin/Cuvelier)
nodig om de stoitlocaties te vullen.

Calamiteiten of ongewoon voorval
Om de veiligheid van de omgeving en de werknemers gedurende de
werkzaamheden te waarborgen is er een integraal veiligheidsplan opgesteld.
Daarnaast zijn werknemers tijdens het eerste uitvoeringsoverleg ingelicht over de
specifieke werkzaamheden en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico's.
In navolging van bovengenoemde voorlichting is ledere werknemer voor aanvang
van de werkzaamheden mondeling voorgelicht over de inhoud van het integraal
veiligheidsplan.

Bij calamiteiten stelt Rijkswaterstaat alle direct 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.

In het door de aannemer opgestelde calamiteitenplan staan verschillende
scenario's uitgewerkt hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe men met
calamiteiten om moet gaan. Het plan geeft de procedures en afspraken
voor calamiteitensituaties weer.

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

Artikel 5.4 tweede lid van de Waterwet geeR aan dat het projectplan in moet gaan
op de voorzieningen of (compenserende) maatregelen die worden getroffen voor
het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen voor doelstellingen of
normen die gelden voor het watersysteembeheer (artikel 2.1 Waterwet).
Ook dient te worden ingegaan op het ongedaan maken of beperken van nadelige
gevolgen voor belangen van derden (zorgvuldige afweging van belangen).
Het betreft voorzieningen of maatregelen die niet in het kader van andere
besluiten (bijv. Nbw-vergunning of verkeersbesluit) worden getroffen.
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Hoogwaterveiligheid
Effecten op de waterstanden in de Oude Maas zijn niet te verwachten.
Dit geldt zowel gedurende de uitvoeringsperiode als na planrealisatie.
Mitigerende- en compenserende maatregelen zijn daarom niet aan de orde.

01 DEC. 2016
Nummer
RWS.2016/49747 1

Scheepvaart
Tijdelijk was sprake van effecten op de scheepvaart In verband met de
aanwezigheid van materieel in de vaargeul van de Oude Maas. Er dient echter te
allen tijde gewerkt te worden binnen de bepalingen uit de Scheepvaaitverkeerswet
en het Binnenvaartpolitiereglement. Deze tijdelijke (mogelijke) overlast werd
aanvaard, omdat het uiteindelijke effect van de maatregelen van groter belang is
in verband met de stabiliteit van de Spijkenisserbrug.

De werkzaamheden zijn vanaf het water uitgevoerd. Tijdens de uitvoeringsperiode
is tijdelijk hinder opgetreden door een beperkte bevaarbaarheid.
Rijkswaterstaat heeft de scheepvaart via reguliere kanalen geinformeerd.
De uitvoering heeft geen effect gehad op de stromingen in de Oude Maas.

Andere effecten voor de scheepvaart waren niet te verwachten.
Mitigerende- en compenserende maatregelen waren daarom niet aan de orde.

Gebruikers in de omgeving
De werkzaamheden zijn uitgevoerd met materieel dat geluid produceert.
Deze bronnen waren echter zeer tijdelijk in het plangebied aanwezig.
Bovendien zijn de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd in de dagperiode
om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren.
Significante hinder voor omwonenden is niet opgetreden

Er is niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. De toegankelijkheid van het gebied is
gedurende de werkzaamheden beperkt, ter voorkoming van risico's voor derden.
Daarnaast waren er geen bijzondere risico'.

Nadeelcompensatie
Voor eventueel financieel nadeei dat onverhoopt is ontstaan 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 a*ikel 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.

01 DEC. 2016
Nummer
RWS-2016/49747 1

Het projectplan op grond van artikel S.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.
Na vaststelling wordt het besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Contactpersoon uitvoering werken

Contactpersoon Rijkswaterstaat

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat ~W

- ederland Zuid

Bijlage 1: Ecologisch werkprotocol, Bureau Waardenburg bv,
kenmerk 16-124/1602351/DilWi, d.d. 30-03-2016.

Bijlage 2: Voortoets bestorting erosiekuilen Spijkenisserbrug in de Oude Maas,
Bureau Waardenburg bv, Rapportnummer: 16-043, d.d. 24-03-2016.

Bijlage 3: Verklaring EZ geen vergunning Nbwet.
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MEDEDELINGEN

BEZWAARCLAUSULEI

Datum

01 DEC. 2016
Nummar
RWS-2016/49747 I

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.

Bent u het niet eens met dit besluitP
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 heeft 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 hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Ter attentie van de afdeling Werkenpakket
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

In 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 bgjR 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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Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

Datum

0 [ DEC. 2016
Nummer
Rws-1016/45747 I

Havenbedrijf Rotterdam
Postbus 6622
3002 AP ROTTERDAM

Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA SPIJKENISSE

Inspectie Leefomgeving en Transport
T.a.v.
per e-mail: ilent.nl

Inspectie Leefomgeving en Transport
T.a.v.
Per e-mail: il ent.nl

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
T.a.v. (ook hard copy)
per e-mail: ~rw nl

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
T.a.v.
per e-mail: rws. nl
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekendmaking
z

Naam en adres van andraenteever

hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
West Nederland Zuid
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

Tekst voor advertentie

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

De Waterwet (Wtw)

Besluit inzake het vaststellen van het projectplan Waterwet
Bestortingswerkzaamheden Spijkenisserbrug

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeR 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 bestorten van erosiekuilen ten noorden van de
Spijkenisserbrug.

Terinzagelegging
Het projectplan met bijbehorende stukken liggen vanaf 9 december 2016 tot en met 19
januari 2017 ter inzage bij Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, afdeling Vergunningen, 8'"
verdieping, Boompjes 200 te Rotterdam, op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur,
telefoon: 06- en 06

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.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu 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 verzoekschriR woonachtig dan wel gevestigd is.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, tel : 06- en 06

De minister van Infrastructuur en Milieu,



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Vervolg Bekendmaking

Nssfn sn edels rel oplaerntaellsr

BLAD 2

Tekst voor advertentie

namens deze,
directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid


