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Situatietekening met dwarsprofielen Buitenhaven - Orsted v2.pdf

Beste Rob,
In de bijlage tref je, ter aanvulling, een nieuwe situatietekening op basis van het meest recente voorontwerp.
Op basis hiervan wijzigen ook aangevraagde aantallen:
Totale oppervlakte van de ontgronding is: Ca. 2.500m2, dit was Ca. 3800 m2
Totale hoeveelheid af te graven grond is: Ca. 12.000m3, dit was Ca. 22.500 m3
De afname in oppervlakte en volume is ontstaan doordat er voor een kortere kadeconstructie is gekozen na indiening van de aanvraag. Dit heeft consequenties gehad voor
de bijbehorende steigerconstructie en het te ontgronden oppervlak.
Kun jij aangeven of hiermee de aanvraag zo volledig is?

Gerjo Bommelje
Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
North Sea Port
Havennummer 1151
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen, Nederland
m. +31 6 828 549 19
t. +31 115 647 416
gerjo.bommelje@northseaport.nl
www.northseaport.com
Volg ons op:

[Paginanummer]
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provincie Zeeland
Aanvraag verlening ontgrondingsvergunning

1a. Gegevens aanvrager:
Naam en voorletters
aanvrager:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Naam en voorletters
tussenpersoon:

Bommeljé

G.

Schelpenpad
4530 AC
06-828 549 19
n.v.t.

M

Postbus 132
Terneuzen
0115 647416
n.v.t.
n.v.t
* doorstrepen wat niet van toepassing is

1b. Beroep aanvrager/soort bedrijf:
Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu, N.V. Zeeland Seaports

2a. Kadastrale gegevens te ontgronden percelen*.
Kad. Gemeente Sectie

VSG00

C

Nr.

Eigenaar

2412 N.V. Zeeland Seaports

adres

Postbus 132, 4530 AC, Terneuzen

2b. Eventuele pachters/gebruikers of andere zakelijk gerechtigden te ontgronden percelen*.
Perceelnr.

Naam

adres

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2c. Kadastrale gegevens van de direct aan het te ontgronden terrein grenzende percelen*.
Kad. gemeente

VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00

*
**

Sectie

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Nr.

2090
2101
2103
2154
2221
2222
2223
2235
2236
2413
2416
2422
2424
2428

Eigenaar

adres

Provincie Zeeland
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
Waterschap Scheldestromen Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen
Waterschap Scheldestromen Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132 4530 AC Terneuzen

bij meerdere percelen de gevraagde gegevens vermelden op een aparte bijlage.
doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

2d. Eventuele pachters/gebruikers of andere zakelijk gerechtigden van de direct aan het te
ontgronden terrein grenzende percelen
Kad. Gemeente

Sectie

VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00
VSG00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Nr.

2090
2101
2103
2154
2221
2222
2223
2235
2236
2413
2416
2422
2424
2428

Eigenaar

adres

n.v.t.
De Nederlandse Staat
n.v.t.
n.v.t.
Vesta Terminal Flushing B.V.
Vesta Terminal Flushing B.V.
n.v.t.
eeland Seaports
De Nederlandse Staat
De Nederlandse Staat
Finsa B.V.
Finsa B.V.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
Postbus 16700, 2500 BS 's-Gravenhage
n.v.t.
n.v.t.
Oosterhavenweg 14, 4382 NL Vlissingen
Oosterhavenweg 14, 4382 NL Vlissingen
n.v.t.
Postbus 16700, 2500 BS 's-Gravenhage
Postbus 16700, 2500 BS 's-Gravenhage
Westerhavenweg 12, 4382 NM Vlissingen
Westerhavenweg 12, 4382 NM Vlissingen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

3. Gegevens van het te ontgronden terrein
a) Huidige cultuurtoestand
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

 water

b) Samenstelling ondergrond tot ca. 1 m onder de grootste ontgrondingsdiepte:
 zand
4. Gegevens over de ontgronding
a) De gewenste maximum diepte van de ontgronding is:
7.60 m

N.A.P -

b) Totale oppervlakte van de ontgronding is:
c) Totale hoeveelheid af te graven grond is:

Ca. 3800 m
Ca. 22.500 m3

2

d) Zal de ontgraven grond door andere grond worden vervangen ? Nee
Zo ja,
-

hoeveel grond zal worden aangevoerd ? …………………….…………………………m
herkomst en samenstelling van de aan te voeren grond (indien reeds bekend
schone grondverklaring bijvoegen)

3

………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………
………
e) Terreinhoogte ná de ontgronding

N.A.P -7.60 m.

f) Bestemming van het terrein ná de ontgronding:

Haven

g) Geschatte duur van de ontgrondings- en afwerk-werkzaamheden:
2 maanden
Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden plaats vinden naar verwachting zal dit tussen 01-092018 en 01-07-2020 zijn,

*
**

bij meerdere percelen de gevraagde gegevens vermelden op een aparte bijlage.
doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
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5. Nadere gegevens over de ontgronding
a)

De ontgronding zal worden uitgevoerd om de volgende reden/redenen:
Bewerkstelligen van de gewenste waterdiepte t.b.v. de oprichting en ingebruikname van de O&Mfaciliteit
door Orsted Wind Power Netherlands B.V. Orsted ontwikkelt op industrieterrein De ScheldeBuitenhaven een operations en maintenance inrichting. Deze inrichting zal worden gebruikt voor het
exploiteren en onderhouden van de offshore windparken Borssele 1 & 2. N.V. Zeeland Seaports is
eigenaar en beheerder van de gronden. Zie de bijlage bij deze aanvraag voor de volledige
projectbeschrijving

b) Wat is de bestemming van het afkomende materiaal ?
Vrijkomend materiaal zal worden weggebracht naar een erkende verwerker.
c) Op welke wijze zal de ontgronding worden uitgevoerd ?
(indien dit noodzakelijk wordt geacht kan een werkplan/tijdschema worden geëist)
Dit zal door een nog aan te wijzen aannemer nader bepaald worden.
d) Door wie zal de ontgronding worden uitgevoerd ?
Een aannemer in opdracht van N.V. Zeeland Seaports. Naam van de aannemer is nog niet bekent.

6. Mee te zenden bijlagen
Met deze aanvraag dient u de volgende bijlagen in enkelvoud mee te zenden:
A. Een tekening met kadastrale aanduiding van het te ontgronden perceel / de te ontgronden percelen en
de direct aangrenzende percelen. Het te ontgronden terrein aangeven in rood.
B. Een uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag betrekking heeft. (Bijlagen A
en B kunt u krijgen bij het Kadaster)
C. Een situatietekening waarop de afmetingen van de ontgronding zijn aangegeven alsmede de relevante
huidige hoogte(s) t.o.v. N.A.P. Ter verduidelijking dienen op of bij deze tekening enige dwarsprofielen te
worden bijgevoegd.
D. Een topografische kaart (1 :25.000) waarop het te ontgronden terrein duidelijk is aangegeven
E. Zes weken na publicatie wordt de vergunning rechtsgeldig en kan met ontgronden worden aangevangen,
tenzij beroep wordt aangetekend en schorsing is verkregen.
In bijzondere gevallen is het mogelijk reeds met de uitvoering van de ontgronding te beginnen als de
vergunning nog niet rechtsgeldig is. Hiertoe kunt u een machtiging aanvragen. Deze wordt alleen
verleend als ten minste sprake is van aantoonbare spoedeisendheid. Indien u meent voor een
machtiging is aanmerking te komen, kunt u een met redenen omkleed verzoek bij de toelichting (zie 7)
schrijven, of als aparte bijlage meezenden.

7. Toelichting
U kunt hier eventueel een toelichting geven op uw aanvraag, het resultaat vermelden van eventueel gevoerd
vooroverleg en/of eventueel om een machtiging verzoeken.
Op dinsdag 16 januari 2018 heeft er een vooroverleg plaatsgevonden, op locatie en bij de Gemeente Vlissingen,
met dhr. R. De Nooijer. Er is geconcludeerd dat de ontgrondingsopgave overzichtelijk is, wel dienen belangen
van betrokken partijen voldoende in acht genomen te worden. Er is afgesproken dat er als voorwaarde in een
eventuele vergunning wordt opgenomen dat er een waterbodemonderzoek uitgevoerd dient te zijn om eventuele
vervuiling inzichtelijk te hebben voordat de ontgrondingen plaats zullen vinden. Ten slotte is geconcludeerd dat
de thema’s archeologie en natuur voldoende geborgd zijn. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

*
**

bij meerdere percelen de gevraagde gegevens vermelden op een aparte bijlage.
doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

3

Ondertekening
Naam en handtekening aanvrager:

G. Bommeljé,
…………………………..

*
**

Plaats:

Terneuzen
…………………………..

bij meerdere percelen de gevraagde gegevens vermelden op een aparte bijlage.
doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Datum:

29-01-2018
………………………….

4

Instemmingsverklaring eigenaar (voorzover niet tevens aanvrager)
Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het te ontgronden terrein, dient/dienen de eigena(ar)(ren) door medeondertekening van dit verzoek aan te geven dat ingestemd wordt met de aanvraag.
Naam:

Handtekening eigena(a)r(en):

Plaats:

Datum:

…………………….

…………………………………… ………………………...

…………….

…………………….

…………………………………… ………………………...

…………….

…………………….

…………………………………… ………………………...

…………….

Indieningsadres:
RUD Zeeland
Stadhuisplein 1, Terneuzen
Postbus 35,
4530 AA Terneuzen
e-mail: post@rud-zeeland.nl

Bijlagen in enkelvoud inzenden !!!

*
**

bij meerdere percelen de gevraagde gegevens vermelden op een aparte bijlage.
doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
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1
PROJECTBESCHRIJVING
1.1

Aanleiding

Orsted Windpower Netherlands B.V. (hierna: Orsted) is voornemens een Operations & Maintenance (O&M)inrichting in Vlissingen te realiseren op het industrieterrein De Schelde-Buitenhaven te Vlissingen. De
inrichting zal worden gebruikt voor het exploiteren en onderhouden van de offshore windparken Borssele 1
& 2. In navolgende afbeelding 1.1 is de O&M-inrichting weergegeven, in bijlage I is deze vergroot
ingevoegd.

Afbeelding 1.1 Ontwerp O&M-inrichting

De inrichting bestaat uit vier onderdelen (zie afbeelding 1.2):
1 afmeerfaciliteit: deze zal plaats bieden aan vier schepen;
2 kruising met primaire waterkering: er wordt een overgang gerealiseerd over de primaire waterkering;
3 gebouw, parkeerplaats, fietsenstalling en watercompensatie: het gebouw bevat kantoorfaciliteiten voor
ongeveer 30 personen, vergaderzalen, kleedkamers, een kantine en een magazijn. Rondom het gebouw
wordt een parkeerplaats gerealiseerd voor personeel en gasten en een laad/losplaats voor vrachtwagens
(zie afbeelding 1.1). Daarnaast wordt een fietsenstalling gerealiseerd (inclusief opstelling
noodstroomaggregaat) en is er een ruimte gereserveerd voor de benodigde watercompensatie van circa
160 m2;
4 wegen: het gebouw wordt gerealiseerd op percelen waar nu wegen liggen. Deze wegen worden
verwijderd, en er wordt één weg ingericht als hoofd rijweg met aan weerzijden op de weg
fietssuggestiestroken.
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Afbeelding 1.2 Overzicht projectonderdelen vestiging Orsted Buitenhaven Vlissingen (bron: google maps)

1.2

Procedure en bevoegd gezag

N.V. Zeeland Seaports (hierna ZSP) en Orsted hebben de gemeente Vlissingen verzocht de gecoördineerde
procedure op grond van de Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013 toe te passen.
Het college heeft hier op 23 januari 2018 mee ingestemd.
De gecoördineerde procedure houdt in dat de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die zijn
opgenomen in het coördinatiebesluit gelijktijdig plaatsvindt. De uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) wordt toegepast. Dit houdt in dat eerst
een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd. Een ieder wordt gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld
om zienswijzen in te dienen. Vervolgens worden de zienswijzen beantwoord en de definitieve besluiten
opgesteld. Deze besluiten liggen vervolgens gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen
rechtstreeks in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De vergunningen benodigd voor het aanleggen van de afmeerfaciliteit, de kruising met de primaire
waterkering, de oprichting van het gebouw en het verleggen van de weg worden gecoördineerd voorbereid.
Het betreft de volgende vergunningen:

Tabel 1.1 Benodigde vergunningen per onderdeel
Vergunning/toestemming
(aan te vragen door:)

Bevoegd gezag

omgevingsvergunning
afwijken bestemmingsplan

gemeente
Vlissingen

omgevingsvergunning
bouwen

gemeente
Vlissingen

melding Activiteitenbesluit
gemeente en Rijkswaterstaat

gemeente
Vlissingen en
Rijkswaterstaat
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1.
afmeerfaciliteit
(ZSP)

2.
waterkering
(ZSP)

3.
gebouw
(Orsted)

X

X

X

X

X

X

X

X

4.
wegen
(ZSP)

Vergunning/toestemming
(aan te vragen door:)

Bevoegd gezag

1.
afmeerfaciliteit
(ZSP)

APV veranderen/aanleggen
van een weg

gemeente
Vlissingen

watervergunning waterschap
- waterkering en
beschermingszones

waterschap
Scheldestromen

X

ontgrondingvergunning

provincie
Zeeland

X

2.
waterkering
(ZSP)

3.
gebouw
(Orsted)

4.
wegen
(ZSP)
X

X

X

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat geen ontheffing en/of vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming (soorten en gebieden) noodzakelijk is. De provincie Zeeland heeft hier per brief d.d.
8 december 2017 met kenmerk 17027637 mee ingestemd.
Het gebouw ligt in beschermingszone B. In overleg met het Waterschap Scheldestromen is overeengekomen
dat geen watervergunning nodig is voor de realisatie van het gebouw in beschermingszone B.

1.3

Grondeigendom

N.V. Zeeland Seaports is beheerder van de Buitenhaven en ter plaatse van de te realiseren afmeerfaciliteit
tevens eigenaar van de gronden. De gronden waarop het gebouw en de weg wordt gerealiseerd zijn in
eigendom bij de provincie Zeeland. De gronden worden op zeer korte termijn overgedragen aan N.V.
Zeeland Seaports. N.V. Zeeland Seaports is dan eigenaar en beheerder van de huidige infrastructuur.
Voor de vestiging van Orsted Wind Power Netherlands worden wegen verwijderd/verlegd. Deze wegen zijn
in eigendom en beheer van N.V. Zeeland Seaports. Deze vergunningaanvragen worden door N.V. Zeeland
Seaports ingediend.
Orsted Wind Power Netherlands B.V. zal de grond pachten. De watergebonden delen worden namens N.V.
zeeland Seaports gerealiseerd en tevens vindt beheer en onderhoud plaats voor N.V. Zeeland Seaports. De
vergunningaanvragen die betrekking hebben op dit deel worden op die reden door N.V. Zeeland Seaports
aangevraagd.
Ter plaatse van de kruising met de primaire waterkering worden gronden in eigendom van het waterschap
Scheldestromen gekruist. Het waterschap is meegenomen in deze ontwikkeling. De belangen en wensen van
het waterschap zijn meegenomen in het ontwerp.
Orsted is zelf verantwoordelijk voor de oprichting, beheer en onderhoud van het gebouw. Om die reden
worden de vergunningaanvragen benodigd voor de oprichting van het gebouw door Orsted Wind Power
Netherlands B.V. aangevraagd.

1.4

Planning van het project

Na vergunningverlening wordt zo snel mogelijk gestart met de bouw.
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2
2.1

TOELICHTING PROJECTONDERDELEN

Afmeerfaciliteit

De afmeerfaciliteit bestaat uit een kade en pontons in de Buitenhaven Vlissingen waar de vier CTV’s kunnen
afmeren. De gebruikte CTV's zijn 20 tot 30 meter lang en 6-9 meter breed met een diepgang van ongeveer
1 tot 2,5 meter. Voorbeelden van CTV-leveranciers zijn Windcat, Turbine Transfer en Njord Offshore. Een
tankinstallatie maakt deel uit van de afmeerfaciliteit, dit kan een vaste installatie of een mobiele installatie
worden. Beide hebben een inhoud van maximaal 30 m3. De tank wordt binnendijks geplaatst zie
situatietekening zoals toegevoegd aan de aanvraag.
Ontgronding
Ten behoeve van het realiseren van de gewenste waterdiepte wordt de waterbodem verdiept. De
baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.2

Kruising waterkering

De waterkering wordt gekruist middels een demontabele stalen brug. Hierbij wordt aan weerszijden een
onderhoudsruimte van minimaal één meter tot de waterkering vrijgehouden. De brug wordt gerealiseerd 10
centimeter boven de huidige waterkeringsconstructie.
In de situatietekening van de inrichting zoals toegevoegd als bijlage bij de aanvraag, is weergegeven hoe de
waterkering wordt gekruist.

2.3

Gebruik O&M-inrichting (gebouw)

Tijdens de O&M-fase zal de O&M-inrichting worden gebruikt door circa 50 personen om zich om te kleden
en voor te bereiden op de dag en door circa 30 Orsted-medewerkers voor:
- beheer, coördinatie en planning van offshore onderhoudsactiviteiten;
- voorbereiding op offshore-activiteiten (bijvoorbeeld het voorbereiden en verpakken van kleinere
gereedschappen en reserveonderdelen via handmatige hantering, trolley en vorkheftruck in het
magazijn. Het onderhoud van belangrijke componenten zoals bladen, torens of transformatoren zal niet
plaatsvinden in het magazijn);
- voorbereiding en laden van ’Crew Transport Vessels’1 (hierna: CTV) ('s avonds, 's nachts of 's morgens,
met een trolley, heftruck en elektrische kraan). Het gaat om klein materiaal voor onderhoud aan de
windturbines. De grotere onderdelen van windturbines (die niet op een pallet passen), worden vanuit een
andere plek naar de windturbines verscheept;
- kleine mechanische werken (binnen magazijn werkplaats);
- instappen van technici op de CTV en wegvaren;
- magazijnlogistiek (opslag van kleine apparatuur en reserveonderdelen, levering van vrachtwagens /
bestelauto's en laden/lossen door vrachtwagenkranen, meestal overdag en in zeldzame gevallen
's nachts);
- parkeren (voor Orsted personeel).

1

Crew Transport Vessels zijn schepen die personeel en materiaal voor het onderhoud van offshore windturbines vervoeren.
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De activiteiten vinden plaats van 06.00 uur tot 20.00 uur of van 07.00 uur tot 19.00 uur. Vrije toegang moet
ten alle tijden mogelijk zijn in geval van afwijkingen van de aangegeven tijden. Logistiek en leveringen zullen
meestal gedurende de dag plaatsvinden, maar toegang tot vrachtwagens 's nachts zal ook van tijd tot tijd
vereist zijn.
Het terrein wordt omheind met een hekwerk en voorzien van parkeerplaatsen, fietsenstalling, groen en een
watergang ten behoeve van de watercompensatie (compensatie voor de toename van verhard oppervlak).
Afwatering terrein
Voor de afwatering van het hemelwater afkomstig van het gebouw zijn er twee mogelijkheden:
1 infiltratiekratten (circa 200 m2);
2 lozing op oppervlaktewater door middel van een bufferput voorzien van een dubbele pompfase die het
water middels een onder- en bovengrondse leiding over de waterkering pompt.
Een leiding door de waterkering is niet toegestaan door het waterschap, waardoor de leiding over de
waterkering wordt gelegd.
Beide varianten zijn in de vergunningaanvragen meegenomen.
Lozing van het afvloeiend hemelwater op de riolering is niet mogelijk. Voor de afvoer van vuilwater wordt
wel aangesloten op de riolering ten westen van het gebouw.

2.4

Wegen

Het gebouw wordt gerealiseerd op percelen waar nu wegen liggen die in het beheer zijn van de provincie
Zeeland. Na overdracht van de grond aan N.V. Zeeland Seaports komen de wegen in beheer bij N.V. Zeeland
Seaports. Deze wegen worden verwijderd/verlegd en er wordt één weg ingericht als hoofd rijweg, waarop
tevens suggestiestroken voor fietsers worden aangebracht. Deze weg komt langs de spoorzone te liggen. Bij
het ontwerp van de weg is rekening gehouden met de boogstralen van exceptioneel vervoer. De weg is 6
meter breed en circa 300 meter lang.
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1

INLEIDING

DONG Energy is voornemens nieuwbouw te realiseren aan de Westerhavenweg in Vlissingen. Een nieuw pand wordt gebouwd, waarvoor tot een diepte
van 2 m-mv wordt ontgraven. Tevens worden funderingspalen aangebracht. Daarnaast worden een nieuwe weg, waterkering en steiger/ponton
aangelegd. Gezien deze grondroerende werkzaamheden is een NGE-bodemonderzoek noodzakelijk. De locaties van de werkzaamheden zijn in Figuur 1
weergegeven.

Figuur 1: Werkgebied Vlissingen Westerhavenweg.

In deze rapportage is het maatwerkadvies opgenomen voor de werkzaamheden aan de Westerhavenweg. Het NGE-Risicogebied wordt in de
gebiedsomschrijving in hoofdstuk 2 toegelicht. De invloed van de naoorlogse ontwikkelingen op de NGE-Risicogebieden zijn geanalyseerd in hoofdstuk 3,
de plannen en werkzaamheden worden nader omschreven in hoofdstuk 4. De specifieke risico’s in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden zijn
hoofdstuk 5 in kaart gebracht. In hoofdstuk 6 wordt het advies voor veilige uitvoering/vrijgave gegeven. De locatiespecifieke omstandigheden worden in
hoofdstuk 7 toegelicht.
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2

GEBIEDSOMSCHRIJVING

In onderstaande tabel zijn de voor het werkgebied relevante gegevens opgenomen.
Onderwerp
Horizontale
afbakening NGERisicogebied

Gegevens
Ter plaatse van het werkgebied zijn geen historische vooronderzoeken (HVO-NGE’s) conform de richtlijnen van het WSCS-OCE
(Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven, geldig sinds 2012) beschikbaar. Wel
zijn verschillende HVO-NGE’s uitgevoerd in de directe omgeving van het werkgebied. In 2015 heeft REASeuro een HVO-NGE uitgevoerd voor
het terrein van de nieuw te bouwen marinierskazerne ten oosten van de Buitenhaven. Daarnaast is in 2017 een HVO-NGE opgesteld voor een
deel van de kazerne ten westen van de Buitenhaven. 1 De in de voorgaande HVO-NGE’s onderzochte gebieden ten opzichte van het
werkgebied van het huidige onderzoek zijn weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: In het verleden uitgevoerde HVO-NGE’s t.o.v. het huidige onderzoek.
1

Kenmerken onderzoeken: REASeuro, Historisch Vooronderzoek Vlissingen Marinierskazerne versie 1.0 (21 oktober 2015) 72007/RO-150130 en REASeuro, Historisch Vooronderzoek NietGesprongen Explosieven Vlissingen Buitenhaven versie 1.0 (21 september 2017) 72853/RO-170202.
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Onderwerp

Gegevens
In beide HVO-NGE’s werd geconcludeerd dat ter plaatse van het werkgebied verschillende oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.
Walcheren was immers een Duitse vesting, waarmee de Scheldemonding geblokkeerd werd. Omdat Vlissingen de vrije doorvaart naar
Antwerpen blokkeerde, moest het gezuiverd worden van Duitse troepen en stellingen:
•
Vlissingen is gedurende de oorlog meermaals zwaar gebombardeerd. De hevigste bombardementen vonden plaats in oktober 1944,
ter voorbereiding op de geallieerde aanval op de stad. Meerdere malen werden tapijtbombardementen uitgevoerd door zware
bommenwerpers van de Britse luchtmacht. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden vele honderden bommen met kalibers
tussen 4 en 4.000 lbs afgeworpen op en nabij het werkgebied.
•
Voorafgaand aan de bevrijding van Vlissingen vonden tussen oktober en november 1944 zware artilleriebeschietingen plaats op en
rond de stad. 314 kanonnen van kalibers tussen 25-ponder en 240 mm beschoten Duitse posities vanaf Zeeuws-Vlaanderen.
•
Jachtbommenwerpers bestookten Duitse doelen in en rond Vlissingen, waaronder ook stellingen rond de Buitenhaven. Hierbij werden
naast afwerpmunitie ook raketten en boordgeschut gebruikt.
•
Op 3 en 4 november 1944 vonden hevige gevechten plaats rond de Buitenhaven. Geallieerde troepen waren de Schelde overgestoken
en geland in de Slijkhaven, vanwaar zij Vlissingen bevrijdden. De laatste Duitse weerstandsnesten lagen rond de Buitenhaven. Britse
troepen trokken van zuid naar noord langs de westzijde van de Buitenhaven op, en zuiverden de haven van ingegraven Duitse
troepen.
Naar aanleiding van deze gevechtshandelingen werd in beide eerder uitgevoerde HVO-NGE’s het gehele werkgebied afgebakend als NGERisicogebied, waarbinnen de volgende Niet Gesprongen Explosieven (NGE) kunnen zijn achtergebleven:
Soort
Geschutmunitie geallieerde artillerie: 25 lbs, 3,7 inch, 4,5 inch, 5,5
inch, 7,2 inch, 155 mm, 8 inch en 240 mm
Geschutmunitie Duitse PAK: 4,7 cm
Geschutmunitie boordgeschut: 20 mm
Geschutmunitie mortieren: 2 inch, 3 inch, 4,2 inch, 5 cm en 8 cm
Afwerpmunitie: 4, 25, 40, 250, 300, 500 lbs, 1000 lbs, 2000 en
4000 lbs
Raketten, 3 inch luchtgrond van 60 lbs
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Hoeveelheid
Eén tot enkelen

Verschijningsvorm
Verschoten

Eén tot enkelen
Enkelen tot
tientallen
Eén tot enkelen

Niet verschoten (gedumpt/achtergelaten)
Verschoten

Eén tot enkelen

Verschoten, niet verschoten
(gedumpt/achtergelaten)
Afgeworpen

Eén tot enkelen

Verschoten
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Onderwerp

Verticale afbakening
NGE-Risicogebied

Beleid gemeente
Vlissingen

3

Gegevens
Soort
Hand- en geweergranaten

Hoeveelheid
Eén tot enkelen

Munitie voor granaatwerpers

Eén tot enkelen

Klein kaliber munitie (KKM)

Enkele tot tientallen

Verschijningsvorm
Verschoten, niet verschoten
(gedumpt/achtergelaten)
Verschoten, niet verschoten
(gedumpt/achtergelaten)
Verschoten, niet verschoten
(gedumpt/achtergelaten)

De conclusies van de in het verleden uitgevoerde onderzoeken komen overeen. Gezien de locatie van deze reeds uitgevoerde HVO-NGE’s,
wordt geconcludeerd dat deze conclusies tevens van toepassing zijn voor het werkgebied van DONG Energy.
Nabij het werkgebied zijn geen sonderingsgegevens beschikbaar. De maximale penetratiediepte binnen het gebied is daarom niet exact vast te
stellen. Deze ligt theoretisch gezien rond het niveau van de eerste weerstand biedende laag (zandlaag). Deze diepte komt over het algemeen
overeen met de inheidiepte van heipalen in een bodem met een slappe opbouw. Aangenomen wordt daarom dat alle werkzaamheden tot de
maximale werkdiepte plaatsvinden in verdachte bodem. Dit kan met behulp van aanvullende sonderingen specifieker bepaald worden. De
bovengrens van de verticale afbakening wordt medebepaald door de naoorlogse werkzaamheden die in het volgende hoofdstuk
geïnventariseerd zijn.
De gemeente Vlissingen hanteert gemeentebreed beleid omtrent NGE-bodemonderzoeken. Voor meer informatie over dit beleid kan contact
worden opgenomen met de gemeente Vlissingen. 2

OMSCHRIJVING NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk worden de naoorlogse ontwikkeling binnen het werkgebied en het effect hiervan op de afbakening geanalyseerd. Tevens wordt verder
ingezoomd op de oorlogse situatie specifiek voor het werkgebied.
Onderwerp
Inventariseren
naoorlogse
werkzaamheden

2

Gegevens
In het werkgebied hebben sinds 1945 diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Door analyse van deze naoorlogse ontwikkelingen kan mogelijk
vastgesteld worden dat het risico binnen het werkgebied door naoorlogse werkzaamheden is weggenomen of dat sprake is van een
verminderd risico. Om dit vast te stellen, is onder andere een luchtfotoanalyse uitgevoerd. Luchtfoto’s uit de jaren 1944, 1959, 1981, 2005, 2009
en 2014 zijn met elkaar vergeleken. Op de volgende pagina’s zijn de analyseresultaten weergegeven, waarbij enkele gebruikte luchtfoto’s zijn
weergegeven.

Niet alle in het gemeentelijk beleid benoemde uitgangspunten worden door REASeuro onderschreven.
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Onderwerp

Gegevens

1933 (Bron: Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen)
Kaart van de Buitenhaven in 1933. De diepten zijn weergegeven t.o.v. het NAP.
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Onderwerp

Gegevens

Mei 1944 (Bron: Kadaster)
Voorafgaand aan de oorlogshandelingen is het werkgebied nog grotendeels in gebruik als rangeerterrein (1). Diverse schepen liggen
aangemeerd aan een aanmeervoorziening (2). De kade was verhard. Bebouwing was aanwezig langs de zuidrand van het werkgebied (3).
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Onderwerp

Gegevens

November 1944 (Bron: National Collection of Aerial Photography)
De foto is van enkele uren na de laatste oorlogshandelingen. Het rangeerterrein (1) is gehavend door de gevechten, evenals de
aanmeervoorziening (2) en de bebouwing aan de zuidzijde van het werkgebied (3). Kraters (4) van bombardementen, artilleriebeschietingen en
vernielingen zijn overal in en rond het werkgebied zichtbaar. De kade is hierdoor nagenoeg volledig ingestort.
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Onderwerp
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Gegevens
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Onderwerp

Gegevens

1944 (3x; Bron: Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen)
Het werkgebied kort na de bevrijding. De schade aan de kademuur zoals weergegeven in de bovenstaande luchtfoto is goed zichtbaar. Door
deze verwoesting is het werkgebied ernstig vervuild geraakt met ferromagnetisch materiaal.
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Onderwerp

Gegevens

1945 (Bron: Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen)
Binnen een jaar na de bevrijding zijn herstelwerkzaamheden in volle gang. De grootste kraters zijn gedicht (1). Oorlogsschade is nog overal
zichtbaar (2).
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Onderwerp

Gegevens

1959 (Bron: Kadaster)
Jaren na de Tweede Wereldoorlog en enkele jaren na de watersnoodramp is de wederopbouw in volle gang. De bebouwing (1 en 3) in het
werkgebied is deels gesloopt om plaats te maken voor een doorgaande weg. De kade(2) is verdwenen, in plaats hiervan is een glooiende oever
terug gebracht.
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Onderwerp

Gegevens

1965 (Bron: Zeeland Seaports)
Het laatste restant van de bebouwing dat tijdens de Tweede Wereldoorlog aanwezig was is gesloopt (1). De weg die in 1959 aanwezig was is
verwijderd; de locatie van het cunet is nog zichtbaar in het maaiveld (2). De kade (3) is volledig hersteld en voorzien van parkeervakken. De
kade is ten opzichte van 1959 grotendeels opgehoogd en loopt als glooiende oever schuin af richting de Buitenhaven. Naar verwachting is de
verdachte laag die vanuit de oorlog aanwezig is begraven onder het ophogingsmateriaal en de steenbestorting.
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Onderwerp

Gegevens

1981 (Bron: Kadaster)
Een parkeerplaats is aangelegd waar in 1959 nog bebouwing en een weg lag (1). Bebouwing die in 1965 aanwezig was is gesloopt (2) of deels
gesloopt (3).
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Onderwerp

Gegevens

1989 (Bron: Beeldbank Zeeland Seaports)
De voormalige parkeerplaats heeft plaatsgemaakt voor een fly-over (1) en een weg op dezelfde locatie als de eerdere doorgaande weg (2). De
parkeerplaatsen langs de oever zijn vervangen door een parallelweg (3).

72951/RO-170257 versie 4.0

Maatwerkadvies Westerhavenweg Vlissingen

Pagina 17 van 45

Onderwerp

Gegevens

2005 (Bron: Kadaster)
Een gebouwtje aan de noordzijde van het werkgebied is gesloopt (1). De groenstrook aan de westzijde van het werkgebied is geweken voor
een nieuwe weg (2). De parkeerplaatsen aan zuidzijde en op de kade zijn verwijderd (3 en 4). De kade is nog altijd in dezelfde staat.
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Onderwerp

Gegevens

2009 (Bron: Kadaster)
Het werkgebied is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2005, op de sloop van een klein gebouwtje (1) na.
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Onderwerp

Gegevens

2014 (Bron: ESRI)
Ten opzichte van de foto uit 2009 zijn geen grote veranderingen waarneembaar.
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Onderwerp

Gegevens
Baggerwerkzaamheden
Uit informatie van Zeeland Seaports blijkt dat in de Buitenhaven met enige regelmaat wordt gebaggerd. Bij deze werkzaamheden wordt
aangeslibd materiaal verwijderd, ter plaatste van het werkgebied vinden geen baggeractiviteiten plaats vanwege de aanwezigheid van
stortstenen en de aflopende oever.
Conclusie naoorlogse werkzaamheden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het werkgebied deels bebouwd. Een aanmeervoorziening was aanwezig, de kade was verhard. De
bebouwing, aanmeervoorziening, emplacement en de kade zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels vernietigd. In 1959 was de kade
grotendeels nog niet hersteld, een deel van de gebouwen is in de naoorlogse periode gesloopt. Het laatste restant van de oorlogse
bebouwing is tussen 1959 en 1981 gesloopt, en maakte plaats voor wegen en parkeerplaatsen. Een nieuwe kade is gebouwd ter plaatse van de
kade die in 1959 nog verwoest was. Tussen 1981 en heden zijn de parkeerplaatsen en wegen wederom verwijderd en vervangen door wegen.
•

•

•
•
•
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Op het terrein hebben sinds de oorlog meerdere oppervlakkige grondroeringen plaatsgevonden in de vorm van wegenbouw
(cunetten gegraven, wegen aangelegd etc.), hierdoor is de oorlogse bovenlaag in het gedeelte waar nieuwbouw en wegenbouw
plaatsvindt tot minimaal 0,5 m–mv volledig verwijderd;
Alle in de oorlog aanwezige bebouwing is sinds 1945 gesloopt;
De kade is naoorlogs niet hersteld, de door de vernielingen ontstane oever is aangevuld/geëgaliseerd en afgedekt met stortstenen;
Door de vernieling van de kade en in de haven gezonken schepen zijn vermoedelijk veel ferromagnetische anomalieën op de
waterbodem aanwezig;
De bodem ter plaatse van de oever bevat naar verwachting ook veel van deze anomalieën.
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4

OMSCHRIJVING PLANNEN/WERKZAAMHEDEN

Door de opdrachtgever is een beschrijving van de werkzaamheden aangeleverd. Deze is gebruikt om de grondroerende werkzaamheden te bepalen. In
onderstaande tabel is de locatie van de werkzaamheden weergegeven.
Onderwerp
Werkzaamheden

Gegevens
Aan de westzijde van de Westerhaven wordt een weg aangelegd, daarnaast wordt nieuwbouw gerealiseerd. Ten oosten van de nieuwbouw
wordt een waterkering aangelegd en een aanmeervoorziening gebouwd. In het kader van de nieuwbouw wordt het gebied tot 2 m–mv
afgegraven. Ook worden voor de nieuwbouw en de afmeervoorziening (funderings-)palen geplaatst. Bij deze werkzaamheden bestaat de
kans op toucheren of bewegen van NGE, ook worden door heien en het plaatsen van damwanden mogelijk versnellingen in de bodem
veroorzaakt die van invloed kunnen zijn op NGE. Ter voorbereiding van de werkzaamheden en het definitief ontwerp worden sonderingen
uitgevoerd.

Figuur 3: Overzicht werkzaamheden.
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5

NGE-RISICOANALYSE

In dit hoofdstuk wordt van de te verwachten aan te treffen NGE weergegeven voor welke effecten, die door de werkzaamheden veroorzaakt worden, zij
gevoelig kunnen zijn. Ook wordt ingegaan op de effecten die optreden bij een detonatie van een NGE.
5.1

KANS OP EEN DETONATIE

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kans op een detonatie van een NGE. Het bepalen van de kans op een detonatie is van belang om vast te stellen
welke werkzaamheden risicovol zijn.
5.1.1
Afwerpmunitie
De ontstekers op geallieerde afwerpmunitie zijn veelal mechanisch werkende ontstekers. Dit zijn ontstekers waarbij de uiteindelijke explosieketen wordt
ontstoken of ingeleid door een slagpin die in een slaghoedje slaat. De ontstekers op geallieerde afwerpmunitie zijn gevoelig voor trilling, toucheren en
beweging. Indien tijdens de werkzaamheden één van deze effecten optreedt, kan een detonatie worden veroorzaakt. De kans op een detonatie kan echter
niet worden gekwantificeerd.
5.1.2
Geschutmunitie
Geschutmunitie kan voorzien zijn van veel verschillende typen ontstekers, waaronder ontstekers met een voorgespannen slagpinveer. Hierdoor kunnen
deze NGE gevoelig zijn voor bewegen en trillingen.
Mogelijk zijn ook fosforhoudende NGE in het gebied achtergebleven. Indien de mantel van fosforgranaten is beschadigd, kan bij het ontgraven fosfor in
aanraking met zuurstof uit de buitenlucht komen. Hierdoor kan fosfor spontaan ontbranden.
5.1.3
Overige munitie
De overige munitie, die in gebied achtergebleven kan zijn, bestaat uit KKM, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers. Deze zijn gevoelig
voor toucheren.
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5.2

EFFECTEN VAN EEN DETONATIE

Bij een ongecontroleerde detonatie van een NGE komt een zeer grote hoeveelheid energie vrij. De vrijgekomen energie uit zich in een deel thermische
energie (temperatuurtoename) en een deel kinetische energie (scherfwerking, luchtdrukwerking en schokgolf). In de volgende paragrafen worden de
uitwerkingseffecten toegelicht.
5.2.1
Scherfwerking
Scherfwerking ontstaat doordat bij een detonatie de omhulling van de detonerende explosieve stof verscherft. De ontstane scherven worden door de
drukwerking met grote snelheid weggeblazen. Bij scherfwerking (fragmentatie) wordt onderscheid gemaakt in primaire scherven (scherven van het
explosief) en secundaire scherven (door de detonatie weggeslingerd puin, glasscherven, etc.).
Bij een detonatie liggen diverse infrastructuur en bebouwing binnen de zogenaamde schervengevarenzone. De schervengevarenzone is het gebied rond
de ligplaats van een NGE, waar bij een eventuele explosie gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven wordt
getroffen. De schervengevarenzone van een 4.000 lbs 3 vliegtuigbom bedraagt 3.050 m bij detonatie op het maaiveld.
5.2.2
Luchtdrukwerking
Luchtdrukwerking ontstaat doordat de springstof bij een detonatie in zeer korte tijd wordt omgezet in een groot volume gasvormige reactieproducten bij
extreem hoge druk. Bij de detonatie van 1 gram springstof ontstaat circa 1.000 liter aan gas. Luchtdruk kan een dodelijk effect op het menselijk lichaam
hebben en kan in de directe omgeving van het detonatiepunt constructies laten instorten en tot op grote afstand ruiten laten springen. Door
luchtdrukwerking treedt, afhankelijk van de diepteligging van het explosief, kratervorming aan het maaiveld op. Indien deze te diep ligt om een krater te
vormen, wordt door de luchtdruk het omringende bodemmateriaal samengedrukt. Hierdoor ontstaat een zogenaamd camouflet (gaszak). Door het
ontstaan van een camouflet veranderen de grondmechanische eigenschappen van het omringende bodemmateriaal. Het camouflet vult zich, afhankelijk
van de diepteligging en de grondwaterstand, met grondwater en kan na verloop van tijd instorten. Hierdoor kunnen bovenliggende en belendende
constructies instorten of beschadigen.
5.2.3
Schokgolf
Een schokgolf is een heftige versnelling die ontstaat bij een detonatie en die zich voortplant door de omringende materie (water en/of bodem). Hoe
groter de dichtheid van deze materie is, hoe verder de schokgolf zich zal voortplanten. Hierdoor kunnen tot op grote afstand leidingen, fundamenten, enz.
worden vernield of beschadigd.

3

Grootste kaliber dat kan zijn achtergebleven binnen het werkgebied.
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5.3

MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN OP NGE

5.4

RISICO’S WERKNEMERS EN OMGEVING

De effecten van de geplande werkzaamheden die invloed hebben op NGE zijn:
• Toucheren, trillen en/of bewegen
Dit effect kan optreden bij grondroerende werkzaamheden in gebieden waar een verhoogd risico op aanwezigheid van NGE geldt. Voor alle in
hoofdstuk 4 genoemde werkzaamheden geldt dat zij mogelijk effect kunnen hebben op aanwezige NGE.
• Zettingen en drukverhoging
Dit effect kan optreden bij het opbrengen of verplaatsen van grond, en het veroorzaken van sporen door inzet van zwaar grondverzetmaterieel.
Door de drukverhoging kan een ontstekingsinrichting van een NGE worden geactiveerd.

Vanwege de grote explosieve inhoud van de mogelijk achtergebleven NGE is het effect van een detonatie groot. Het effect van een detonatie is
afhankelijk van de diepte waarop de detonatie optreedt. Een detonatie kan fataal zijn voor het bij de werkzaamheden betrokken personeel. Tevens zal
schade ontstaan in de omgeving.
Letsel en schade door scherfwerking kan bij een detonatie dicht onder of op het maaiveld optreden tot ruim 3.050 m afstand van het explosiepunt.
Indien een detonatie optreedt op grotere diepte is sprake van een zekere gronddekking. Door de gronddekking neemt het effect van de scherfwerking af.
De afname is afhankelijk van de diepteligging en het kaliber van het NGE. Het effect van de schokgolf (aardschok) zal echter groter zijn. Dit effect wordt
beïnvloed door het aanwezige grondwater. Hierdoor bestaat de kans dat belendende kabels, leidingen en fundamenten beschadigd raken.
Gezien de gevolgen van een detonatie van een NGE is sprake van een ontoelaatbaar risico voor de veiligheid van medewerkers en de omgeving. Om dit
risico weg te nemen zijn maatregelen nodig.
5.5

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Het risico op een detonatie kan worden weggenomen door eventueel in het invloedgebied van de werkzaamheden achtergebleven NGE voor de start van
de uitvoering van de werkzaamheden door middel van detectie op te sporen. Indien een vermoedelijk NGE wordt gedetecteerd, dient dit verwijderd te
worden.
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6

ADVIES VOOR VEILIGE UITVOERING/VRIJGAVE

In het advies is omschreven in welke delen van het werkgebied sprake is van een verhoogd risico en welke maatregelen eventueel genomen dienen te
worden. Het advies is ingedeeld op basis van de geplande werkzaamheden.
6.1

NIEUWBOUW

Ontgraving ten behoeve van fundering:
Binnen dit gebied vindt tot 2,0 m–mv ontgraving plaats, hierbij is vanaf 0,5 m–mv begeleiding van de werkzaamheden door een OCE-team benodigd. Zij
geven hierbij steeds met behulp van actieve detectie een laag vrij van circa 0,3 m dikte. Deze kan vervolgens worden ontgraven, daarna wordt de
onderliggende laag van 0,3 m gedetecteerd en vrijgegeven. Dit proces herhaalt zich tot de gewenste diepte van de werkzaamheden is bereikt. Gezien de
verwachte verstoringen in het gebied is de inzet van een passief detectiesysteem niet mogelijk.
Aanbrengen fundering:
Voor het funderen van de nieuwbouw zijn diverse opties mogelijk. De volgende opties worden overwogen:
1. Funderen op prefab betonnen palen die middels heien/hoogfrequent trillen worden aangebracht;
2. Funderen op trillingvrije / in de grond gevormde paalsystemen (zoals Tubex palen);
3. Funderen op een funderingsplaat.
Onderstaand worden de drie opties toegelicht.
1.

Prefab betonnen palen
Indien gekozen wordt voor een fundering met prefab betonpalen worden deze door middel van heien of hoogfrequent trillen aangebracht tot in de
draagkrachtige laag. Bij het aanbrengen van de palen treden versnellingen in de bodem op. In Nederland wordt als algemeen geldend uitgangspunt
aangenomen dat versnellingen tot 10 m uit de bron van de versnelling kunnen leiden tot initiatie van een op een vliegtuigbom geplaatste ontsteker.
Dit betekent dat bij deze optie door middel van dieptedetectie een gebied dient te worden onderzocht tot 10 m uit de buitenste palen rij. Het
onderzoeken van een dergelijk groot gebied is relatief kostbaar. Bovendien is de kans op het detecteren van een object groter indien een groter
gebied wordt gedetecteerd. Dit is gezien de historie van het gebied (uitgebreide vernielingen) een factor om rekening mee te houden. Indien een
object wordt gedetecteerd dient dit benaderd te worden of dient alsnog binnen 10 m van dit object gekozen te worden voor een trillingvrij
paalsysteem. Voorafgaand aan het uitvoeren van dieptedetectie dient de bovenste 2-3 m vrij te zijn van explosieven. Dit in verband met de
verstorende werking van de sondeerwagen of chaindrive die wordt ingezet voor de dieptedetectie. Het voordeel van deze optie is dat het gebied
volledig vrij wordt gemaakt. Dit geeft flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen aan het gebouw. Het nadeel is gelegen in de hoge kosten en de
grotere kans op het detecteren van een object.
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2.

3.

Trillingvrije paalsystemen
Bij het toepassen van trillingvrije paalsystemen dient alleen het risico op toucheren van een NGE met een paal gemitigeerd te worden. Dit kan door op
de paallocaties dieptedetectie toe te passen. Hierbij worden de locaties van de palen onderzocht en vrijgegeven. Indien op de locatie van een paal
een object wordt gemeten kan het funderingsontwerp worden aangepast waardoor de paal kan worden verplaatst naar een vrije locatie, of als dit niet
mogelijk blijkt dient het object te worden benaderd. Voorafgaand aan het uitvoeren van dieptedetectie dient de bovenste 2-3 m vrij te zijn van
explosieven. Dit in verband met de verstorende werking van de sondeerwagen of chaindrive die wordt ingezet voor de dieptedetectie. Het voordeel
van deze optie is dat de kosten beperkt blijven en het risico op het detecteren van een object relatief klein is. Het nadeel is dat alleen de paallocaties
worden vrijgegeven. Dit geeft beperkingen ten aanzien van toekomstige aanpassingen aan het gebouw.
Funderingsplaat
In deze optie wordt grond ontgraven tot een nader te bepalen niveau. Op dit niveau wordt een betonnen plaat gestort waarop later het gebouw
wordt gerealiseerd. Het voordeel van deze optie is dat geen relatief dure dieptedetectie nodig is. Volstaan kan worden met laagsgewijze actieve
detectie van de te ontgraven laag (zie ontgraving ten behoeve van fundering). Het nadeel kan gelegen zijn in beperkingen aan de maximale
draagkracht van de plaat in relatie tot het gebouwgewicht en de opbouw van de ondergrond.

Plaatsen van damwanden:
Indien een ten behoeve van het realiseren van een bouwkuip een damwandconstructie wordt gerealiseerd zijn er twee opties, namelijk conventioneel
intrillen/heien van de damwanden of het trillingsvrij aanbrengen van de damwanden.
Bij trillingsvrij aanbrengen van de damwanden is het noodzakelijk om minimaal de damwandlijn en de locaties van eventuele ankers met behulp van
dieptedetectie te onderzoeken.
Indien geen trillingsvrije methode gehanteerd wordt dient het gebied in een straal van 10 m rond de damwandlijn onderzocht te worden met behulp van
dieptedetectie.
6.2

WEGENBOUW

Afhankelijk van de cunetdiepte kan wegenbouw regulier plaatsvinden, op de geplande locatie hebben al meerdere wegen in het gebied gelegen. Indien
dieper dan het oorspronkelijke cunet gewerkt wordt, is opsporing door middel van laagsgewijs detecteren en benaderen noodzakelijk.
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6.3

AANLEG WATERKERING EN AANLEG PONTON/STEIGER

Deze werkzaamheden vinden plaats in gebied waar naoorlogs de vernielde kadeconstructie niet meer hersteld is. De kraters zijn opgevuld en de oever is
bedekt met stortsteen. Hierdoor is geen sprake van een niet verdachte bodemlaag. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is dan ook opsporing
noodzakelijk, hiervoor dienen wel eerst de stortstenen verwijderd te worden.
Indien damwanden of palen aangebracht worden, moet de damwandlijn of paalpositie onderzocht worden. Indien gekozen wordt voor een niet
trillingsvrije uitvoeringsmethode is het noodzakelijk om het gebied binnen een straal van 10 m te onderzoeken op aanwezigheid van NGE. Ook voor het
uitvoeren van sonderingen in het gebied is vrijgave van het sondeerpunt noodzakelijk. Dit onderzoek kan vanwege de verwachte verstoringen in het
gebied het beste uitgevoerd worden na verwijdering van de stortstenen waarna door een duiker de paalposities/sonderingslocaties oppervlakkig
onderzocht worden. Vervolgens kan vanaf de wal of vanaf een ponton (afhankelijk van locatie) het punt tot op de volledige diepte onderzocht worden.
Na verwijdering van de stortstenen kan ervoor gekozen worden om het gebied met behulp van waterbodemoppervlaktedetectie in te meten. Door de vele
ferromagnetische objecten in de omgeving zal het resultaat hiervan in grote delen van het werkgebied niet bruikbaar zijn, indien echter een klein
oppervlak uitgesloten kan worden van vervolgonderzoek worden aanzienlijke kosten bespaard.
Voor uitvoering van alle geadviseerde onderzoeken zijn de werkzaamheden in onderstaande tabel opgenomen, deze is gebaseerd op een worst-case
scenario. De gehanteerde oppervlakten en afstanden zijn afgerond.
Onderdeel

Overall

Nieuwbouw

Wegenbouw
Waterkering en
ponton/steiger
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Werkzaamheden
Opstellen projectplan
Werkvoorbereiding
Laagsgewijs ontgraven
Plaatsen damwand trillingsvrij
(dieptedetectie damwandlijn)
Plaatsen damwand d.m.v. trillen (dieptedetectie damwandlijn inclusief 10 m
straal)
Niet van toepassing, tenzij dieper gewerkt wordt dan 0,5 m –mv
Waterbodemoppervlaktedetectie na verwijderen stortsteen
Oppervlakkig vrijgeven paallocaties door duiker
Dieptedetectie paallocaties
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Kwantiteit
1 stuk
n.v.t.
1,5 m x 1400m2 = 2100 m3
175 m
3.365 m2
1 laag van 0,3 m per 100 m2
2865 m2 (=exclusief straal 10 m)
5594 m2 (=inclusief straal 10m)
Max. 20 locaties
Max. 20 locaties
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Oppervlakkig vrijgeven hele werkgebied inclusief straal 10 m
Dieptedetectie hele werkgebied inclusief 10 m straal
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7

LOCATIESPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

Bij detectie dient rekening gehouden te worden met de volgende locatiespecifieke omstandigheden.
Nr.

Onderwerp

Toelichting

Bevoegd gezag

1.

Kabels en leidingen

2.

Plaatsen tijdelijke
voorzieningen

n.v.t.
Kadaster is uitvoerend
orgaan
Gemeente

3.

Detectiegereed maken
opsporingsgebied

4.

Milieuhygiënische
kwaliteit

5.

Archeologische
(verwachtings-)waarde

6.

Grondwater

Indien mechanische grondroeringen plaatsvinden ten behoeve van het NGE-bodemonderzoek dient
informatie over de ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen in het opsporingsgebied te
worden opgevraagd bij het Kadaster door middel van een KLIC-melding.
Vaak worden tijdelijke voorzieningen zoals een schaftwagen, bouwkeet, mobiel toilet en Voorziening
Tijdelijk Veiligstellen Explosieven (VTVE) in, of in de nabijheid van het opsporingsgebied geplaatst. Op
grond van artikel 2 onderdeel 20 van bijlage II bij het Bor zijn deze tijdelijke voorzieningen
omgevingsvergunningvrij.
Indien hiervoor gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte is in veel gevallen een vergunning voor
het gebruik van de openbare ruimte nodig.
Wegneembare detectieverstoringen zoals rasters, betonpalen en verharding dienen zoveel als mogelijk
voorafgaand aan de detectie te worden verwijderd. Na verwijdering van verharding en andere
detectieverstoringen moet een goed berijdbare/vlakke ondergrond achterblijven.
Bepaald moet worden of de bodemkwaliteit voldoende bekend is. Zo niet, dan moet aanvullend
onderzoek plaatsvinden. Uit dit onderzoek blijkt welke maatregelen moeten worden genomen. Hierbij
moeten de regels uit CROW publicatie 400 worden aangehouden.
De locatie is op de archeologische beleidsadvieskaart van Walcheren aangeduid als gebied met een
middelhoge archeologische verwachtingswaarde, waar reeds in het verleden archeologische vondsten
zijn gedaan. Bij de opdrachtgever is reeds bekend dat archeologisch onderzoek vereist is.
Het werkgebied ligt pal aan het water. Bij het benaderen van objecten dient dan ook rekening gehouden
worden met de aanwezigheid van grondwater.
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Provincie
Gemeente
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n.v.t.
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BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

Begrip
Werkveldspecifiek
certificatieschema
voor het
systeemcertificaat
Opsporen
Conventionele
Explosieven

Afkorting
WSCS-OCE

Conventionele
Explosieven

CE

Niet Gesprongen
Explosieven

NGE

Niet Gesprongen
Explosieven Bodemonderzoek

Definitie
Het WSCS-OCE is het werkveldspecifiek certificatieschema voor het opsporen van Conventionele Explosieven.
Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli
2012 de opvolger van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE) en is wettelijk
verankerd in de Arbowet.

NGEBodemonderzoek
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Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid – te waarborgen, is door de
overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit/veiligheid van het
opsporen van conventionele explosieven.
Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch kan worden aangemerkt. Bij het
opsporingsproces wordt aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld:
CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten;
Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn;
Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE;
Wapens of onderdelen daarvan.
Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle explosieven of onderdelen/restanten van
explosieven die niet of gedeeltelijk hebben gefunctioneerd.
Onder NGE vallen:
Conventionele Explosieven (CE);
Geïmproviseerde explosieven;
Explosieven voor civiel gebruik;
Chemische explosieven;
Biologische explosieven;
Nucleaire explosieven.
Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande
uit vijf afzonderlijke fasen.
Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een weloverwogen besluit nemen en zijn vervolgacties plannen met als doel
dat de opdrachtgever de regie over het project in handen houdt.
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Begrip

Afkorting

Historisch
Vooronderzoek Niet Gesprongen
Explosieven

HVO-NGE

Werkgebied

-

Onderzoeksgebied

-

Het HVO-NGE bestaat uit:
Rapportage.
Positief of negatief advies.
In het geval van een positief advies:
Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en).
NGE-Risicokaart.
Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen reguliere werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd)
uitgevoerd gaan worden of waar een functieverandering wordt doorgevoerd.
Gebied waarop het HVO-NGE zich richt.

-

Het onderzoeksgebied is ruimer dan het werkgebied om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in
oorlogstijd.
Een globaal afgebakend gebied waarbinnen (intensieve) gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden.

Conflictzone

Positief advies

-

Definitie
De vijf fasen zijn:
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE).
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE).
3. Projectplan-NGE.
4. Uitvoering-NGE.
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering).
Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse
munitieruimingen en opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel is om vast te stellen of in het
onderzoeksgebied sprake is van een NGE-Risicogebied in relatie tot het werkgebied.

De afbakening is gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal, maar kan gezien de aard van de
gevechtshandelingen niet nauwkeurig worden begrensd.
Beoordeling en evaluatie van het feitelijk bronnenmateriaal heeft aangetoond dat NGE kunnen worden aangetroffen
in het onderzoeksgebied.
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt geadviseerd. Tevens vormt een positief advies de legitimatie
voor het indienen van een Raadsbesluit t.b.v. van een Rijksbijdrage.
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Begrip
Negatief advies

Afkorting
-

Niet Gesprongen
Explosieven Risicogebied

NGE-Risicogebied

Niet Gesprongen
Explosieven Risicokaart
Projectgebonden
Risicoanalyse -Niet
Gesprongen
Explosieven

NGE-Risicokaart

Verdacht gebied

-

Opsporingsgebied

PRA-NGE

Definitie
Op basis van de beoordeling en evaluatie van het feitelijk bronnenmateriaal wordt niet verwacht NGE aan te treffen in
het onderzoeksgebied.
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt niet geadviseerd. De geplande werkzaamheden kunnen regulier
worden uitgevoerd.
Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een risico op het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van
1940-1945 (inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten).
Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn opgenomen:
Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal (o.a. cartografische
onnauwkeurigheden).
De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de bodem.
Cartografische weergave van het (de) NGE-Risicogebied(en).
Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de
risico’s van de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te treffen NGE vastgesteld.
De PRA-NGE bestaat o.a. uit:
Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het HVO-NGE.
De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied.
Het definiëren van beheersmaatregelen.
De mogelijkheid tot een proefdetectie.
De bepaling van de doorlooptijd en kosten van de geadviseerde maatregelen.

-
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De horizontale en verticale afbakening van het NGE-Risicogebied.
Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met:
Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied).
De mogelijke inperking van de onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal.
De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, ophogingen etc.).
De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en draagkracht van de grond).
Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar
NGE wordt geadviseerd.
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Begrip
Bijdragebesluit /
Gemeentefonds
Proefdetectie

Reguliere
werkzaamheden

Afkorting
-

Definitie
Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel van) de kosten voor het NGE-bodemonderzoek.

-

Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te
stellen (de proefdetectie is non-destructief).

-
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Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de
opsporing benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.
Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde werkzaamheden.
Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, milieutechnische en archeologische werkzaamheden.
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BIJLAGE 2

DETECTIEMETHODEN

Onder detecteren wordt verstaan: “het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) NGE door het, met behulp van detectieapparatuur, uitvoeren van
een meting en de beoordeling van de meetgegevens”.
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de toepasbaarheid van verschillende detectiemethoden. Op basis van het zoekdoel, de locatiespecifieke
omstandigheden en de toepasbaarheid van de verschillende detectiemethoden is een maatwerk advies uitgewerkt voor het NGE-bodemonderzoek.
Passieve of actieve detectie
Bij detectie wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve detectie. In deze paragraaf wordt het verschil tussen de beide detectiemethoden
uitgelegd.
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Passieve detectie
Voor passieve detectie wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een magnetometer. Deze detector zendt zelf geen signaal uit, daarom wordt het
passieve detectie genoemd. Een magnetometer meet verstoringen van het aardmagnetisch veld. Verstoringen van het aardmagnetisch veld worden
veroorzaakt door de aanwezigheid van ferro-houdende objecten. Met passieve detectie kunnen geen non-ferro NGE (zoals messing hulzen) worden
opgespoord.
In homogeen samengestelde bodems zonder ferromagnetische verstoringen kunnen grote ferro-houdende objecten (zoals grote kalibers
vliegtuigbommen) worden gemeten. Omdat een magnetometer erg gevoelig is, hebben ondiep gelegen verstoringen in het opsporingsgebied, zoals puin,
sintels, (restanten van) funderingen en kabels en leidingen een sterk nadelige invloed op de detectieresultaten en het meetbereik. Tevens is de apparatuur
gevoelig voor verstoringen van ferro-houdende objecten in de omgeving van het opsporingsgebied zoals hekwerken, afrasteringen, kabels en leidingen,
spoorlijnen, wegen, etc. In de nabijheid van deze objecten kunnen geen of slecht interpreteerbare detectieresultaten worden verkregen.

Figuur 4: Illustratie passieve detectie.
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Actieve detectie
Een actieve meting geschiedt over het algemeen met een metaaldetector. Bij deze detectietechniek wordt gebruik gemaakt van een detector die zelf een
pulserend magnetisch veld opwekt en vervolgens de verstoringen in dat veld (veroorzaakt door metalen) meet. Omdat de detector zelf een signaal
uitzendt, wordt de techniek actieve detectie genoemd. Deze apparatuur detecteert zowel ferro- als non-ferrometalen. Actieve detectoren worden over het
algemeen gebruikt in projecten waar men niet ijzerhoudende NGE verwacht (bijvoorbeeld KKM of anti-personeelsmijnen). De zoekdiepte en het
zoekoppervlak zijn beperkt. Dit heeft echter als groot voordeel dat minder invloed wordt ondervonden van ferro-houdende objecten in de omgeving.
Hierdoor is het mogelijk om in de dichte nabijheid van damwanden, afrasteringen enz. te zoeken naar NGE. De laagdikte die in één keer kan worden
vrijgegeven, is echter wel beperkt.
Vanwege het beperkte meetbereik dient, indien de zoekdiepte groter is dan het meetbereik, in lagen gedetecteerd te worden tot de te onderzoeken
diepte is bereikt. Indien de gedetecteerde laag kan worden vrijgegeven van objecten kan deze laag worden verwijderd. Het verwijderen van deze laag kan
zowel machinaal (met beveiligde graafmachine) als met de hand. Het detecteren en ontgraven wordt cyclisch uitgevoerd tot de vrij te geven diepte is
bereikt.

Figuur 5: Illustratie actieve detectie.
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Analoge of computerondersteunde detectie
Er wordt met betrekking tot detectie onderscheid gemaakt tussen analoge detectie en computerondersteunde detectie. Zowel analoge als
computerondersteunde detectie kunnen met behulp van zowel passieve als actieve detectiesystemen worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt het
verschil tussen deze beide methoden en de toepasbaarheid uitgelegd.
Analoge detectie
Analoge detectie is een detectiemethode waarbij, na detectie van mogelijk verdachte objecten, direct wordt overgaan tot het lokaliseren en benaderen.
De verkregen meetgegevens worden niet digitaal opgeslagen/vastgelegd. Analoge detectie wordt toegepast voor:
- het inmeten van restgebieden na computerondersteunde oppervlaktedetectie;
- laagsgewijze detectie;
- het vrijgeven van boorpunten;
- het lokaliseren van objecten die door middel van computerondersteunde detectie zijn geïnterpreteerd.
Analoge detectie kan worden uitgevoerd met zowel actieve als passieve detectieapparatuur.
Analoge detectie wordt in principe alleen uitgevoerd op locaties waar computerondersteunde detectie niet mogelijk is. De reden hiervan is dat de
beslissing om wel of niet over te gaan tot het benaderen van een object bij één persoon ligt (de operator).
Computerondersteunde detectie
Deze opsporingsmethode kan worden toegepast indien NGE worden verwacht tot een diepte die binnen het meetbereik ligt van de in te zetten
detectieapparatuur. Bij computerondersteunde detectie worden de meetgegevens digitaal verzameld in een datalogger of computer. Hierbij worden de
posities van gedetecteerde ferro-houdende objecten (waaronder mogelijke NGE) in X-, Y- en Z-richting vastgelegd. De meetgegevens worden op een
later tijdstip geïnterpreteerd. Hiervoor wordt een speciaal voor dat doel ontwikkeld softwarepakket gebruikt. Hiermee kan de meetdata worden omgezet
in een visualisatie (2D of 3D) van het ingemeten gebied. Hierop zijn alle magnetische verstoringen zichtbaar. De operator kan met het
computerprogramma de data op diverse manieren bewerken, zodat de meetgegevens kunnen worden geïnterpreteerd.
Uitvoering vindt plaats door het opsporingsgebied systematisch en vlakdekkend in te meten. Voor het inmeten van een opsporingsgebied kan, afhankelijk
van de grootte, berijd- en beloopbaarheid, een detectiesysteem met één of meerdere sondes worden ingezet. Voor het inmeten van grotere gebieden kan
een voertuig voor de voortbeweging van het meersondesysteem worden ingezet. De detectieapparatuur kan worden gekoppeld aan GPS-apparatuur.
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Figuur 6: Illustratie computerondersteunde (oppervlakte-)detectie.

Wat als detectie niet mogelijk is?
In uitzonderlijke gevallen doen zich omstandigheden voor die de inzet van detectietechnieken onmogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
indien de bovengrond dermate veel ferro-houdend materiaal bevat dat zelfs de inzet van actieve detectie niet mogelijk is. In deze gevallen kan door
middel van blind graven de betreffende bodemlaag worden afgegraven. Hierna kan het vrijgekomen materiaal worden gezeefd, waarbij het residu van
aanwezige NGE wordt ontdaan. Voor het ontgraven dient een conform de eisen uit het WSCS-OCE beveiligde graafmachine te worden ingezet. Tevens
dient om de locatie van ontgraven en de zeefinstallatie afscherming naar de omgeving te worden gerealiseerd door toepassing van scherfwerende
middelen, zoals scherfwerende dekens of met zand gevulde containers.
In een uiterst geval kan het vrijgekomen materiaal visueel worden gecontroleerd. Visuele controle dient echter tot een minimum te worden beperkt,
omdat de kans op het missen van een NGE met een gering kaliber relatief groot is.
Blind graven en zeven is niet voor ieder kaliber toepasbaar. De getroffen beveiliging en afscherming biedt namelijk geen bescherming tegen een
detonatie van grotere NGE. NGE met een grotere explosieve inhoud dienen daarom vooraf te worden opgespoord en verwijderd.
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BIJLAGE 3

WETTELIJK KADER

Op het onderzoek naar NGE is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Op verschillende deelaspecten gelden andere regelingen. Bij het
opstellen van dit document is uitgegaan van op het moment van schrijven vigerende wet- en regelgeving. Hieronder staat in volgorde van belangrijkheid
de wet- en regelgeving met betrekking tot de omgang met NGE bij grondroerende werkzaamheden opgesomd:
- Arbeidsomstandighedenwet, -besluit en -regeling
- Gemeentewet
- Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
- Wet veiligheidsregio’s en Aanpassing wet veiligheidsregio’s
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
- Wet Wapens en Munitie
In deze bijlage wordt een beknopte toelichting gegeven op bovenstaande wet- en regelgeving. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op de huidige
rijksbijdrageregeling, de zogenaamde Bommenregeling.
Arbeidsomstandighedenwet, -besluit en regeling
In de Arbeidsomstandighedenwet is in artikel 5 de verplichting verankerd voor het doen van een risico-inventarisatie en –evaluatie.
De belangrijkste specifieke regelgeving voor bedrijven die actief zijn met het opsporen van NGE volgt uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. In artikel
4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit is de zorgplicht voor de werkgever voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers weggelegd.
In artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Staatsblad 2006, nummer 142) is bepaald dat bedrijven die werkzaamheden samenhangende met
het opsporen van NGE verrichten, in het bezit dienen te zijn van een procescertificaat opsporen conventionele explosieven. Dit besluit is in werking
getreden met ingang van 31 december 2006 (Staatsblad 2006, nummer 715). Voor het opsporen van NGE geldt vanaf 2007 derhalve een certificatieplicht.
Opsporingsbedrijven dienen gecertificeerd te zijn conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele
Explosieven (hierna WSCS-OCE). In artikel 4.17e van de Arbeidsomstandighedenregeling is hiervoor een zogenoemde statische verwijzing naar het WSCSOCE opgenomen.
Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door hiertoe door de staatssecretaris van SZW aangewezen certificatie-instellingen. Momenteel is alleen
TÜV Nederland als zodanig aangewezen (Staatscourant d.d. 9 november 2006).
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Gemeentewet
Op basis van artikel 160 van de Gemeentewet ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet tot het opsporen en ruimen van NGE over te gaan bij het
college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Op basis van
de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet kan de burgemeester voor het handhaven van de openbare orde of voor het beperken van eventueel gevaar
bevelen of algemeen verbindende voorschriften opstellen voor de locatie(s) waar naar NGE wordt gezocht of waar een NGE is aangetroffen.
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
Het WSCS-OCE bevat de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden voor het opsporen van conventionele explosieven.
Daarnaast bevat het WSCS-OCE eisen op het gebied van de organisatie en het management van het opsporingsbedrijf en de deskundigheid en
examinering van personeel. Het certificatieschema is vastgesteld door het College van Deskundigen OCE. Het certificatieschema is sinds juli 2012 wettelijk
verankerd (artikel 4.17e van de Arbeidsomstandighedenregeling) in de Arbeidsomstandighedenwet.
Het toepassingsgebied van het WSCS-OCE is verdeeld in twee deelgebieden, te weten:
- Deelgebied A: Opsporing (inclusief vooronderzoek)
Deze werkzaamheden worden door het opsporingsbedrijf uitgevoerd, waaronder wordt verstaan: "organisatie die binnen het kader van het WSCSOCE werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de opsporing van conventionele explosieven".
- Deelgebied B: Civieltechnisch opsporingsproces
Hieronder wordt verstaan: "het geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische activiteiten die de opsporing van conventionele explosieven
mogelijk maken en onder eindverantwoordelijkheid van een opsporingsbedrijf worden uitgevoerd".
Een bedrijf kan voor één van deze deelgebieden of voor beide deelgebieden gecertificeerd zijn. Indien een bedrijf voor één deelgebied gecertificeerd is
wordt een project veelal uitgevoerd door een combinatie van twee bedrijven, die ieder een expertise (deelgebied A en B) inbrengen. In het WSCS-OCE zijn
voor deze situatie de wederzijdse verantwoordelijkheden beschreven. Op projectniveau worden deze vastgelegd in een combinatieovereenkomst.
Het WSCS-OCE bevat de proceseisen voor vooronderzoek en opsporing van NGE.
De volgende thema’s worden in het WSCS-OCE uitgewerkt:
- Vooronderzoek;
- Opsporingsproces;
- Deskundigheid van personeel;
- Technische eisen (bijlagen bij WSCS-OCE);
- Eisen aan de bedrijfsorganisatie;
- Begeleiding onderzoek in OCE-verdacht gebied.
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Het beheer van het WSCS-OCE wordt gedaan door de Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven. Het volledige WSCS-OCE is te vinden op
http://www.explosievenopsporing.nl/site/media/CS-OCE.stcrt.2012-4230.pdf.
Wet veiligheidsregio’s en aanpassingswet veiligheidsregio’s
Nederland is verdeeld in een aantal veiligheidsregio's die een gemeenschappelijke regeling zijn van de aangesloten gemeenten. In de wet wordt
beschreven hoe de veiligheidsregio bestuurd wordt en wat de taken van het bestuur zijn en wie de voorzitter is. Bij een ramp of crisis van bovenlokale
betekenis heeft alleen de voorzitter van een veiligheidsregio een aantal bevoegdheden die normaal slechts een burgemeester heeft.
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de
geneeskundige hulpverlening. De burgemeester heeft het gezag bij brand en ongevallen voor zover de brandweer daarbij een taak heeft. De
burgemeester is bevoegd om noodbevelen te geven. De burgemeester heeft het opperbevel over alle hulpverleners die bij de ramp betrokken zijn. De
burgemeester is tevens verantwoordelijk voor de communicatie en informatievoorziening.
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt minimaal eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast. Een regionaal crisisplan geeft de organisatie en coördinatie
van de diensten, instanties en individuele personen betrokken bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Wanneer een incident (zoals het
aantreffen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog) de omvang van een zwaar ongeval of ramp aanneemt zal ook de bestrijdingsorganisatie zich
uitbreiden van de normale hulpverlening tot de hulpverlening zoals in het crisisplan omschreven. Deze opschaling vindt plaats volgens de gecoördineerde
regionale incidenten bestrijdingsprocedure de zogenaamde GRIP-fasen:
- GRIP 0 (bronbestrijding). Er is een bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen (incident).
- GRIP 1 (bronbestrijding). Burgemeester wordt geïnformeerd en de OVD bevolkingszorg (AOV-er) wordt gealarmeerd.
- GRIP 2 (bron en effectbestrijding). Commissaris van de Koningin wordt geïnformeerd.
- GRIP 3 (bevolkingsproblemen). Lokale coördinatie.
- GRIP 4 (bevolkingsproblemen in meerdere gemeenten). Regionale coördinatie.
Wet algemene bepalingen omgevingswet
Een locatie voor het tijdelijke veiligstellen en vernietigen van NGE kan onder de werking van het Besluit omgevingswet (bijlage 1, onderdeel c - categorie
3) vallen. Indien een dergelijke voorziening korter dan 6 maanden nodig is, kan een verzoek tot gedogen worden ingediend. In dit geval kan een
gedoogbesluit worden genomen. Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
Een uitzondering op dit gedoogbesluit vormt het tijdelijk veiligstellen van NGE met een totaal netto explosief gewicht van maximaal 10 kg. In dit geval is
geen gedoogbesluit nodig, maar wordt aangesloten bij de eisen voor een opslagvoorziening voor het tijdelijk veiligstellen van NGE, zoals die zijn vermeld
in bijlage 6 van het WSCS-OCE.
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Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
Op 26 juli 2006 is door het ministerie van VROM de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik gepubliceerd. Op grond van het beleid in
deze circulaire dient rond iedere opslagplaats voor ontplofbare stoffen, waaronder voorzieningen voor het tijdelijk veiligstellen van explosieven, een
veiligheidsafstand tot kwetsbare objecten zoals woningen, kantoren en winkels te worden aangehouden. De veiligheidsafstand is afhankelijk van de
hoeveelheid ontplofbare stof die wordt opgeslagen en van eventueel effect van beperkende maatregelen die zijn getroffen. Het externe veiligheidsbeleid
voor de opslag van ontplofbare stoffen is gebaseerd op het minimaliseren van de kans op letsel door het uitsluitend beschouwen van de effecten en niet
de risico’s (kans maal effect) van een calamiteit bij een dergelijke opslag.
VS 9-861
Het voorschrift “Opruimen en Ruimen van Explosieven” (VS 9-861) geeft regelgeving voor het opsporen en opruimen van conventionele en
geïmproviseerde explosieven in het kader van Nationale en Koninkrijkstaken. Het voorschrift is bestemd voor zowel militaire als civiele autoriteiten. Deze
autoriteiten zijn elk op hun eigen gebied verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid (en dus voor het verkennen, opsporen en opruimen van
conventionele explosieven), zowel op beleidsbepalend als op beleidsuitvoerend niveau.
Het voorschrift wordt ook door uitvoerende functionarissen (commandanten van EOD- ruimploegen) gebruikt in hun overleg met lokale autoriteiten met
betrekking tot de oplossing van een EOD-incident.
Het voorschrift wordt tijdens operationeel optreden in crisisbeheersingsgebieden door Nederlandse EOD-eenheden gebruikt als leidraad bij het uitvoeren
van EOD-werkzaamheden.
Het voorschrift heeft raakvlakken met voor de opsporingsbedrijven geldende wettelijke regelingen. Hierdoor wordt het voorschrift ook door deze
bedrijven geraadpleegd als brondocument met betrekking tot te nemen beschermende en veiligheidsmaatregelen.
Wet wapens en munitie
Het is ingevolge de Wet wapens en munitie verboden wapens en munitie voorhanden te hebben, te dragen en te vervoeren. De Wet wapens en munitie
geeft regels voor het legale bezit van wapens en munitie.
Omdat opsporingsbedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten wapens en munitie voorhanden kunnen hebben, dragen en vervoeren (binnen de
projectlocatie) dienen opsporingsbedrijven die gecertificeerd zijn voor deelgebied A te beschikken over een ontheffing krachtens artikel 4 van de Wet
wapens en munitie. Op grond van het WSCS-OCE dienen opsporingsbedrijven aantoonbaar te voldoen aan de in de ontheffing opgenomen eisen.
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Rijksfinanciering
Alle gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een
raadsbesluit. De mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt zich tot de werkelijk gemaakte kosten. Verzoeken om een bijdrage
kunnen jaarlijks voor 1 maart worden ingediend. Verzoeken die tijdig worden ingediend worden in de meicirculaire van betreffend jaar toegekend.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en
ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. BTW komt, net als onder het voormalige
Bijdragebesluit, niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de
bedragen exclusief BTW zijn.
Het ministerie ontvangt raadsbesluiten bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post aanvragen is ook mogelijk. De stukken dienen in dit
geval te worden verzonden aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing en ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik
van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar 2011. De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling.
Het ministerie heeft in 2014 de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere
termijn. De Raad heeft geadviseerd de bestaande regeling aan te passen (te versoberen). De minister dient nog een besluit te nemen over het advies.
De gemeente Vlissingen biedt specifieke voorzieningen voor het verkrijgen van een bijdrage in het kader van het bijdragebesluit. Geadviseerd wordt om
contact op te nemen met de gemeente Vlissingen om gebruik te maken van deze voorzieningen.
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1
INLEIDING
1.1

Achtergrond en doel

In opdracht van Ørsted Wind Power Netherlands B.V. voert Witteveen+Bos het project ‘Ørsted Borssele 01
02’ uit. In Vlissingen, nabij de Schelde-Buitenhaven, wordt de ‘Operations & Maintenance’-locatie (verder
O&M-locatie) gerealiseerd dat een onderdeel vormt van het project ‘DONG Borssele 01 02’ is. De O&Mlocatie zal worden gebruikt voor het exploiteren en onderhouden van de offshore windparken Borssele 1 &
2, alsmede eventuele toekomstige nabijgelegen windparken.
Voor de aanleg van de O&M-locatie dienen negatieve effecten op de omgeving inzichtelijk te worden
gemaakt en te worden getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. Een onderdeel van deze toetsing zijn de
effecten op beschermde natuurwaarden in de directe omgeving van het voornemen. Om de effecten op
beschermde natuurwaarden inzichtelijk te maken is in de onderliggende rapportage een gebieds- en
soortbeschermingstoets uitgevoerd. In dit rapport worden de effecten van het voornemen op de
beschermde natuurwaarden in de omgeving inzichtelijk gemaakt. De toetsing van de effecten van het
voornemen aan de doelen van de omliggende Natura 2000-gebieden heeft de diepgang van een Voortoets.

1.2

Projectlocatie

Het plangebied is gelegen in de buitenhaven van Vlissingen (zie afbeelding 1.1). Ter plaatse van het
plangebied zijn momenteel enkele geasfalteerde rijstroken aanwezig met daar tussen groenstroken waarop
een intensief onderhouden grasvegetatie aanwezig is (zie afbeelding 1.2). Opgaande begroeiing of
bebouwing ontbreekt geheel in plangebied. Langs de oever bevindt zich een lage betonnen zeewering met
daarachter een stortstenen oeverbekleding.
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Afbeelding 1.1 Locatie plangebied

Afbeelding 1.2 Impressie van het plangebied (september, 2016)

1.3

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaat uit de bouw van een laag kantoorgebouw ter plaatse van de stortstenen oever
(zie afbeelding 1.3). Ter hoogte van het kantoorgebouw wordt gedeeltelijk evenwijdig aan de oever gelegen
een pontonsteiger geplaats. Deze steiger biedt plaats aan twee tot zes crewboten. Het gebruik van de
crewboten in de haven van Vlissingen en verder maakt geen onderdeel uit van de toetsing.
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Afbeelding 1.3 Schetsontwerp van het te realiseren voornemen

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op het toetsingskader in relatie tot de natuurwet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 wordt
verkend of er effecten zijn te verwachten op beschermde gebieden (Voortoets). Hoofdstuk 4 beschrijft per
soortgroep of er in of nabij het plangebied beschermde soorten aanwezig zijn, welke effecten worden
verwacht en of er vervolgstappen in het kader van de Wnb noodzakelijk zijn. Hoofdstuk 5 geeft een
overzichtelijke samenvatting van de bevindingen in de vorm van een tabel weer. In hoofdstuk 6 is de
geraadpleegde literatuur weergegeven.

7 | 29

Witteveen+Bos | 103409/18-000.089 | Definitief

2
WET- EN BELEIDSKADER
2.1

Wet natuurbescherming

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen effecten hebben op actuele natuurwaarden. Op 1 januari 2017 is de Wet
natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de voormalige Natuurbeschermingswet 1998,
Flora- en faunawet en Boswet. Hierna worden de relevante delen van de Wet toegelicht.

2.1.1

Gebiedsbescherming

In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor wat betreft gebiedsbescherming
vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met
bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en
Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale
regelgeving verankerd. Elk Natura 2000-gebied wordt aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit.
In dit besluit wordt, behalve onder andere de ligging van het gebied, vastgesteld welke natuurwaarden in
dat gebied beschermd zijn, de zogeheten instandhoudingsdoelen.
Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelen die in de
aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. Instandhoudingsdoelen betreffen zowel
habitattypen als habitat- en vogelsoorten. De beoordeling start met een zogeheten Voortoets. Alleen als in
een Voortoets significant negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden is een passende beoordeling
noodzakelijk. In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied moet de vergunning c.q. de
instemming worden geweigerd, tenzij aan de ‘ADC-criteria’ voldaan wordt. Dit betekent dat er geen
alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en dat door compensatie
de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft.

2.1.2

Programma aanpak stikstof

Artikel 1.13 van de Wet natuurbescherming vormt de grondslag voor de verbinding tussen de Wet en het
Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het Besluit Natuurbescherming zijn de regels met betrekking tot het
PAS in relatie tot de Wet natuurbescherming beschreven (hoofdstuk 2). Op 1 juli 2015 is het eerste PAS in
werking getreden (Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur
en Milieu van 10 juni 2015, nummer DGAN-NB/15076652 houdende vaststelling van het programma aanpak
stikstof (Inwerkingtredingsbesluit programma aanpak stikstof), Stcrt 2015, 18411). Sindsdien wordt het PAS
periodiek gewijzigd. Het PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000-gebieden zeker te
stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Als gevolg van de daling van de
stikstofdepositie en de in het programma opgenomen herstelmaatregelen kunnen in en rondom de Natura
2000-gebieden economische activiteiten worden toegelaten die stikstofdepositie veroorzaken. Op termijn
voorziet het programma met deze gebiedsspecifieke maatregelen in de verwezenlijking van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden en in de
tussenliggende tijd in het voorkomen van verslechtering. De totale hoeveelheid stikstofdepositie die voor de
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groei van bestaande activiteiten en nieuwe economische ontwikkelingen beschikbaar is, is de zogenoemde
‘depositieruimte’. Hiervan kan een gedeelte in de vorm van ‘ontwikkelingsruimte’ worden toegewezen aan
nieuwe activiteiten.
Het PAS is, inclusief de ontwikkelingsruimte die binnen het programma beschikbaar is, in zijn geheel passend
beoordeeld. De gebiedsanalyses, die onderdeel uitmaken van het programma, vormen de onderbouwing
van de passende beoordeling op gebiedsniveau. In de gebiedsanalyses is voor elk Natura 2000-gebied
onderbouwd dat het gebruik van de depositieruimte, met inbegrip van ontwikkelingsruimte die beschikbaar
is voor projecten, andere handelingen en overige ontwikkelingen, de natuurlijke kenmerken van de te
beschermen habitattypen en leefgebieden van beschermde soorten niet zal aantasten. Deze onderbouwing
vindt plaats op basis van de effecten van de maatregelen die op grond van het programma worden
getroffen. In het kader van het PAS is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de stikstofdepositie in
de periode van zes jaar waarvoor het programma wordt vastgesteld en voor de lange termijn tot 2030. Bij
het bepalen van de totale te verwachten depositie is in AERIUS rekening gehouden met de cumulatieve
bijdragen van alle emissiebronnen in Nederland en het buitenland, gebaseerd op een scenario van hoge
economische groei en vaststaand en voorgenomen beleid. De totale te verwachten depositie is betrokken in
de passende beoordeling van het gehele programma. De conclusie daaruit is dat bij de gegeven
ontwikkeling van de stikstofdepositie en het gebruik van de depositieruimte, met inbegrip van
ontwikkelingsruimte de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden
aangetast.
Op basis van de actualisatie met het model dat de depositie voor stikstof berekent, de verwerking van de
meest recente cijfers over de uitstoot van stikstof en de geactualiseerde lijst met prioritaire projecten is op
17 maart 2017 de partiële herziening van de PAS in werking getreden. Deze herziening resulteerde in lager
berekende depositie- en ontwikkelingsruimte voor Natura 2000-gebieden. De uitkomsten van de
herberekeningen in AERIUS Monitor laten zien dat voor 53 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden alleen
de grenswaarde is verlaagd en in delen van drie PAS-gebieden de ontwikkelingsruimte tot 1 juli 2018
volledig is benut. Voor zes PAS-gebieden geldt dat zowel de grenswaarde is verlaagd, als dat in delen van
het gebied de ontwikkelingsruimte volledig is benut tot 1 juli 2018.

2.1.3

Soortbescherming

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie beschermingsregimes: een
beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en ‘andere
soorten’ (artikel 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen. In de
navolgende paragrafen worden de verbodsbepalingen waaraan getoetst wordt, toegelicht.
Vogelrichtlijnsoorten
Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten, zoals aangeduid in
artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese
grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:
- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of
nesten weg te nemen;
- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- het is verboden vogels opzettelijk te storen.
Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of
sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk. Ook kunnen provincies regels
opnemen in de Verordening of een actief soortenbeleid uitvoeren waardoor het mogelijk wordt om voor
bepaalde soorten ontheffing van de verbodsbepalingen te verlenen.
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De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te
maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor
beschreven verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig
voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden
verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die
normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te
verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in
principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen
broedende vogels aanwezig zijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het
broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.
De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond
beschermde nesten. Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is er geen veranderingen in deze
bescherming ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet, of ten opzichte van de lijst van welke
soorten tot deze categorie vallen. Dit zijn:
1 nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld:
steenuil);
2 nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast
zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
3 nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
4 vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een
nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil).
Voor overtreding van de verbodsbepalingen voor Vogelrichtlijnsoorten is een ontheffing noodzakelijk. Een
ontheffing-aanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan 3 criteria: 1) er is sprake van een in of bij
de wet genoemd belang, 2) er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief), 3) doet geen afbreuk aan
de gunstige staat van instandhouding van de soort. De belangrijkste in de wet genoemde belangen zijn de
volgende:
- bescherming van flora en fauna (artikel 3.3 lid 4 onder b sub 4 Wnb);
- veiligheid van het luchtverkeer (artikel 3.3 lid 4 onder b sub 2 Wnb);
- volksgezondheid of openbare veiligheid (artikel 3.3 lid 4 onder b sub 1 Wnb).
Habitatrichtlijnsoorten
Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van
soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of
bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun
natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag
van Bern. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:
- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;
- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de Wet
natuurbescherming worden aangevraagd. Een ontheffing-aanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst
aan 3 criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is geen andere bevredigende
oplossing (alternatief), 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De in
de wet genoemde belangen zijn onder andere:
- bescherming van flora en fauna (artikel 3.8 lid 5 onder b sub 1 Wnb);
- volksgezondheid of openbare veiligheid (artikel 3.8 lid 5 onder b sub 3 Wnb);
- dwingende redenen van groot openbaar belang, van sociale of economische aard, en voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten (artikel 3.8 lid 5 onder b sub 3 Wnb).
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‘Andere soorten’
Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de
Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die buiten de
Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende
verbodsbepalingen:
- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of
te vernielen;
- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de nieuwe wet is geen onderscheid gemaakt tussen licht en
zwaar beschermde soorten, zoals dat onder de voormalige Flora- en faunawet wel het geval was. Zowel het
Ministerie van EZ als de afzonderlijke provincies zijn bevoegd om binnen deze lijsten soorten aan te wijzen
waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van een
ontheffingaanvraag.
Een ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende ontheffingscriteria: 1) er is
sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief),
3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor ontheffingen ten aanzien
van deze andere soorten gelden meer ontheffingsbelangen dan bij de HR en VR soorten het geval is. Hier
behoort ook het belang van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling toe (artikel 3.10 lid 2 onderdeel a Wnb).
Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing
van de Wet natuurbescherming nodig. Bij de beoordeling van deze aanvraag, vindt een zogenaamde lichte
toets plaats. Dit wil zeggen dat alleen wordt getoetst of geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort.
Zorgplicht
In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht beschreven: ’Een ieder neemt
voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Een ieder laat handelingen
na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten
in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die dieren zoveel mogelijk
voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden’.

2.2

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden en verkleint de kans op uitsterven van
soorten. Het Zeeuwse deel van dit natuurnetwerk heet Natuurnetwerk Zeeland (NNZ). De Zeeuwse natuur en
het typisch Zeeuwse landschap hebben een plaats in de Natuurvisie 2017-2022.
Omgevingsvisie en omgevingsverordening
Het planologisch beschermde deel van het Natuurnetwerk Zeeland ligt op perceelniveau vast in de
Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ, vastgesteld PS, 28 september 2012, eerste wijziging 11 maart
2016). Voor deze percelen is het op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om bij provinciale
verordening regels te stellen ter bescherming van het Natuurnetwerk Zeeland. In Zeeland zijn die uitgewerkt
in de VRPZ. De VRPZ schrijft voor dat de bestaande natuurgebieden en de agrarische gebieden van
ecologische betekenis een passende bestemming moeten krijgen in gemeentelijke bestemmingsplannen.
Tijdens bestemmingsplanprocedures controleert de Provincie of de juiste bestemmingsregels zijn toegepast
en of de bestemmingsgrenzen overeenkomen met de begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland. In de
provinciale begroting geldt de doelstelling dat 100 % van de percelen planologisch moet zijn beschermd.
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In artikel 2.12 lid 4 en 5 van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland is het beleid beschreven aangaande
bestaande natuur binnen het NNZ. Het beleid kent geen externe werking.
-

-

Lid 4. De wezenlijke kenmerken en waarden van de op kaart 8 aangegeven gebieden met de aanduiding
Bestaande natuur zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied.
De natuurdoelen zijn vermeld in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 zoals dat luidt op de datum van
vaststelling van de eerste wijziging van deze verordening.
Lid 5. In een bestemmingsplan worden geen bestemmingen aangewezen of regels gesteld die, ten
opzichte van het daaraan voorafgaande bestemmingsplan, mogelijk maken dat de wezenlijke kenmerken
of waarden van de op kaart 8 aangegeven gebieden met de aanduiding Bestaande natuur per saldo
significant worden aangetast. Ook mag de bestemming niet leiden tot een significante vermindering van
de oppervlakte van de gronden of tot een significante aantasting van de samenhang tussen gebieden
die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur.

Nee, tenzij-regime
Het ‘Nee, tenzij-regime’ wil zeggen dat op gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland en aangewezen
bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland, geen bestemming of gebruik van de grond
(binnen de vastgestelde bestemming) plaats mag vinden waardoor significante aantasting van het areaal van
de gronden, of de (voor Natuurgebieden ook de potentiële) wezenlijke kenmerken en waarden van deze
gronden, of van de actuele natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden optreedt, tenzij:
a.
- de wijziging een groot openbaar belang dient en
- er geen andere mogelijkheden zijn om in het betreffende openbaar belang te voorzien en
- de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt, en de overblijvende effecten gelijkwaardig in
termen van areaal, kwaliteit en samenhang worden gecompenseerd.
Of:
b.
-

de ingreep kleinschalig van aard is en
schade als gevolg van de ingreep zoveel mogelijk wordt voorkomen en
resterende schade volledig wordt gecompenseerd en
er netto winst optreedt voor de belangrijke kenmerken en waarden in termen van areaal, kwaliteit en
samenhang.

In beschermde gebieden waarin landbouw de hoofdfunctie is, geldt het beschermingsregime niet voor
activiteiten die onderdeel vormen van een normale agrarische bedrijfsvoering. De wezenlijke kenmerken en
waarden waaraan getoetst moet worden zijn beschreven in bijlage 2 van de Omgevingsverordening. Hierin
zijn voor verschillende deelgebieden binnen de provincie Groningen landschappelijke karakteristieken,
abiotische kenmerken en waarden aangewezen.
Wanneer er sprake is van compensatie, dient het bestemmingsplan een toelichting te bevatten welke een
verantwoording geeft over de aard en omvang van de effect beperkende- en compenserende maatregelen,
de begrenzing van het compensatiegebied, en de manier waarop de compensatie duurzaam is verzekerd.
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3
VOORTOETS GEBIEDSBESCHERMING
3.1

Natura 2000

Het plangebied zelf maak geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied [lit. 1]. Het plangebied ligt op een
afstand 450 meter ten noorden van het vogel- en habitatrichtlijngebied Westerschelde & Saeftinghe (zie
afbeelding 3.1). Het gebied is aangewezen voor 11 habitattypen, 6 habitatsoorten, 9 broedvogels en 31 nietbroedvogels. In bijlage I zijn de instandhoudingdoelstellingen (habitattypen en habitatsoorten) voor het
gebied weergegeven.

Afbeelding 3.1 Ligging plangebied ten opzichte van vogel- en habitatrichtlijngebied Westerschelde & Saeftinghe [lit. 1]

3.1.1

Effectafbakening

In tabel 2.1 wordt aangegeven welke verstoringaspecten relevant zijn voor het aangrenzende Natura 2000gebieden. Als gevolg van de afstand van de Natura 2000-gebieden zijn directe effecten op Natura 2000gebieden uitgesloten.
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Tabel 3.1 Afbakening verstoringeffecten.
Verstoringaspecten

Relevant
aspect?

Uitleg

Onderzoeksmethode

oppervlakteverlies (1)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

versnippering (2)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verzuring (3) en
vermesting (4)

mogelijk

Stikstofdepositie heeft afhankelijk van de emissiebron
een reikwijdte van meer dan drie km, toename in
stikstofdepositie tijdens aanlegfase zijn niet uit te sluiten

verzoeting (5)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats en dragen niet bij
aan waterkwaliteit

verzilting (6)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats en in een al zoute
omgeving

verontreiniging (7)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verdroging (8)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

vernatting (9)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verandering in
stroomsnelheid (10)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verandering in
overstromingsfrequentie
(11)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verandering in dynamiek
substraat (12)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verstoring door geluid
(13)

mogelijk

wanneer habitatsoorten en vogels in de omgeving
leefgebied vinden kan mogelijk verstoring optreden

kwalitatief

verstoring door licht (14)

mogelijk

wanneer habitatsoorten en vogels in de omgeving
leefgebied vinden kan mogelijk verstoring optreden

kwalitatief

verstoring door trilling
(15)

mogelijk

wanneer habitatsoorten en vogels in de omgeving
leefgebied vinden kan mogelijk verstoring optreden

kwalitatief

optische verstoring (16)

mogelijk

wanneer habitatsoorten en vogels in de omgeving
leefgebied vinden kan mogelijk verstoring optreden

kwalitatief

verstoring door
mechanische effecten
(17)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

verandering in
populatiedynamiek (18)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

bewuste verandering
soortensamenstelling
(19)

nee

werkzaamheden vinden op geruime afstand (450 m)
buiten het Natura 2000-gebied plaats

kwantitatief

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat door de relatief grote afstand tussen de geplande werkzaamheden en
de Natura 2000-gebieden, de verstoringaspecten ’verzuring, vermesting, geluid, licht ,trillingen en optische
verstoring mogelijk relevant zijn. Deze aspecten wordt hierna verder toegelicht.
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3.1.2

Effectbeoordeling

Verzuring (3) en vermesting (4)
Een verhoogde bijdrage van stikstofdepositie in natuurgebieden en hiermee verzuring en vermesting van de
bodem of water kan leiden tot negatieve effecten voor stikstofgevoelige habitattypen en soorten. De dichts
bijgelegen habitattypen waarvoor een instandhoudingsdoel is opgesteld liggen op 3,3 kilometer ten oosten
van het plangebied. Dit betreffen de habitattypes zilte pioniersbegroeiingen (H1310A), Slijkgrasvelden
(1320), Witte duinen (H2120), Duindoornstruwelen (H2160) en Schorren en zilte graslanden (H1330A). Al
deze habitattypen zijn gevoelig voor N-depositie uit de lucht (zie afbeelding 3.2). Groenknolorchis en nauwe
korfslak zijn habitatsoorten welke gevoelig zijn voor verzuring en vermesting. Van deze soorten zijn echter
geen waarnemingen uit de omgeving van het plangebied bekend.

Afbeelding 3.2 Effectenindicator habitattypen Westerschelde en Saeftinghe [lit. 1]

Het voornemen zorgt voor extra (scheepvaart)verkeer van en naar de O&M-locatie. Daarnaast worden
werkvoertuigen en -vaartuigen ingezet. Zowel wegverkeer als varende werktuigen emitteren
stikstofhoudende stoffen (vooral NOx en NH3). Hierdoor heeft de ontwikkeling van de O&M-locatie
mogelijk een verhoging van de stikstofdepositie in het omliggende Natura 2000-gebied tot gevolg hetgeen
kan leiden tot negatieve effecten op de aanwezige habitattypen en soorten waarvoor een
instandhoudingsdoel is opgesteld. Om deze effecten in beeld te brengen is een stikstofdepositieonderzoek
uitgevoerd aan de hand van de AERIUS Calculator (referentie: 103409/17-015.738 en bijlage II).
Resultaten en conclusie
De bijdrage aan de stikstofdepositie wordt door de AERIUS Calculator automatisch berekend in alle Natura
2000-gebieden in de omgeving waar er sprake is van een significante depositiebijdrage. De berekende
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projectbijdrage van de stikstofdepositie is in nabijgelegen gebieden als gevolg van het voornemen is nihil
(geen resultaten), zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase. Negatieve effecten van vermesting en
verzuring als gevolg van stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is
zodoende uit te sluiten. Voor het project ‘BSW01-02 O&M Facilities‘ is hierdoor geen ontwikkelingsruimte in
het Programma Aanpak Stikstof (PAS) noodzakelijk.
Geluid (13), licht (14) ,trillingen (15) en optische verstoring (16)
Verstoring van habitattypen als gevolg van deze verstoringaspecten is uitgesloten. Verstoring van
habitatsoorten (uitgezonderd groenknolorchis en nauwe korfslak), broedvogels en niet-broedvogels kan
echter wel optreden wanneer het leefgebied van deze soorten in de directe omgeving van het voornemen
(binnen de verstoringscontour van de verstoringsaspecten) aanwezig is, en dit leefgebied als gevolg van de
voorgenoemde verstoringsaspecten verstoord raakt. Deze verstoring kan het instandhoudingsdoel van de
aangewezen soorten schaden. Hieronder is voor de habitatsoorten, broedvogel- en niet-broedvogelsoorten
soortgroep onderzocht in hoeverre deze soorten voorkomen in de directe omgeving van het voornemen en
is vervolgens kwalitatief beoordeeld of de werkzaamheden de instandhoudingsdoelen schaden.
Trekvissen
Zeeprik, rivierprik en fint zijn beschermde trekvissen waarvoor een instandhoudingsdoel is opgesteld in het
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het voorkomen van deze soorten is beschreven in de
Passende Beoordeling Net op Zee Borssele [lit. 3]. Fint en rivierprik worden in de gehele Westerschelde
aangetroffen. Zeeprik wordt slechts sporadisch aangetroffen. Als gevolg van de ligging van het voornemen
naast de veerterminal waar op dagelijkse basis meerdere veerboten aan- en afmeren, is de geluidsverstoring
als gevolg van onderwatergeluiden reeds hoog. Ditzelfde geldt voor trillingen. De soorten zeeprik, rivierprik
en fint komen als gevolg hiervan in de directe omgeving van het voornemen niet voor. Geluidsverstoring en
effecten van trillingen treden als gevolg hiervan niet op. Het voornemen heeft daarmee geen negatief effect
hebben op de instandhoudingsdoelstelling van fint, rivierprik en zeeprik in de Westerschelde & Saeftinghe.
Gewone zeehond
Gewone zeehond is aangewezen als habitatsoort voor de Westerschelde. De soort komt in de gehele delta
voor en de trend in de zoute delta is positief. De soort gebruikt schorren, slikken en platen als ligplaats om
te rusten. Tijdens het rusten is gewone zeehond het meest gevoelig voor verstoring. In de directe omgeving
van het plangebied zijn geen potentiele rustplaatsen voor zeehonden aanwezig. Dichtstbijzijnde ligplaatsen
liggen op grote afstand (> 5 km) [lit. 3]. Verstorende effecten van geluid (13), licht (14) ,trillingen (15) en
optische verstoring(16) treden daarom niet op. Het voornemen heeft daarmee geen negatief effect op de
instandhoudingsdoelstelling van gewone zeehond in de Westerschelde.
Nauwe korfslak
Nauwe korfslak komt voor in binnendijks gelegen gebieden met zoet water en is gevoelig voor trillingen
(15). Binnendijks gelegen gebieden binnen het N2000-gebied liggen op een afstand van minimaal 2,5
kilometer van het voornemen. Gelet op deze grote afstand treden negatieve effecten op potentieel
leefgebied voor nauwe korfslak niet op. Het voornemen heeft daarmee geen negatief effect op de
instandhoudingsdoelstelling van nauwe korfslak in de Westerschelde.
Broedvogels
Het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe is van groot belang voor broedvogels die broeden op
kale schaars begroeide gronden. Het gebied is aangewezen voor zeven soorten kustbroedvogels, namelijk:
bontbekplevier, dwergstern, grote stern, kluut, strandplevier, visdief, zwartkopmeeuw. Vooral
natuurontwikkelingsgebieden langs de Westerschelde hebben een grote aantrekkingskracht op deze soorten
met name in de beginfase van de ontwikkeling van deze gebieden wanneer deze nog onbegroeid zijn.
Broedende bontbekplevieren zijn voornamelijk te vinden langs de natuurontwikkelingsgebieden zoals de
Margarethapolder en de Molenpolder in Zeeuws –Vlaanderen. Grootste aantallen bontbekplevieren,
visdiefjes, dwergsterns, grote sterns en kluten broeden in het Verdronken land van Saeftinghe, in Inlaag 2005
en in het voorland van Nummer Eén. De Hooge Platen is het belangrijkste broedgebied voor de grote stern
en van groot belang voor visdief, dwergstern en plevieren. Strandplevier broedt voornamelijk op de Hooge
Platen en op het buitentalud van dijken (Arcadis, 2016).

16 | 29

Witteveen+Bos | 103409/18-000.089 | Definitief

Het voornemen heeft geen ruimtebeslag binnen het Natura 2000-gebied. Directe aantasting van
broedhabitat is daarmee niet aan de orde. Ook van externe werking is geen sprake aangezien dichtstbij
gelegen broedgebieden (slikken bij Ritthem) op meer van 3 kilometer afstand liggen. Het voornemen heeft
daarmee geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstelling van broedvogels in de Westerschelde.
Niet-broedvogels
De Westerschelde & Saeftinghe is aangewezen voor 31 soorten niet-broedvogels. De Westerschelde &
Saeftinghe is van belang voor een groot aantal doortrekkende en overwinterende vogelsoorten. Deze
vogelsoorten zijn onder te verdelen in vijf functionele groepen namelijk:
- steltlopers;
- viseters;
- eenden;
- bergeend (gelet op de specifiek foerageergedrag en hoge aantallen is dit een aparte groep);
- roofvogels.
In de onderstaande afbeeldingen is het voorkomen van deze soortgroepen (op roofvogels na) in de
Westerschelde afgebeeld. Slechtvalk en zeearend zijn roofvogels waarvoor een instandhoudingsdoel is
opgesteld. Tijdens de inventarisatie (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands uitgevoerd door
Rijkswaterstaat) zijn de betreffende soorten niet waargenomen en derhalve niet op een kaart afgebeeld.

Afbeelding 3.3 Aantal steltlopers volgens waarnemingen (bron: MWTL tellingen, RWS) [lit. 3]
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Afbeelding 3.4 Aantal viseters volgens waarnemingen (bron: MWTL tellingen, RWS) [lit. 3]

Afbeelding 3.5 Aantal eenden volgens waarnemingen (bron: MWTL tellingen, RWS) [lit. 3]
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Afbeelding 3.6 Aantal bergeenden volgens waarnemingen (bron: MWTL tellingen, RWS) [lit. 3]

Uit de afbeeldingen is af te lezen dat de meeste vogels gebruik maken van de schorren, slikken en platen die
verspreid liggen in de Westerschelde. Grote concentraties vogels komen niet voor in of nabij de haven van
Vlissingen. Het dichtstbij gelegen gebied met hogere dichtheden aan vogels zijn de slikken bij Rithem, 3,3
kilometer ten oosten van het plangebied. Gelet op de tussenliggende afstand ondervinden de vogels geen
negatieve effecten van externe werking door verstoring van licht, geluid en trillingen. Het voornemen heeft
daarmee geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstelling van niet-broedvogels in de Westerschelde
& Saeftinghe.

3.1.3

Conclusie Voortoets

De aanleg van de O&M-locatie heeft niet tot gevolg dat er negatieve effecten optreden op
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (zie tabel 3.2).
Vervolgstappen en vergunningaanvraag zijn niet aan de orde.

Tabel 3.2 Samenvatting effecten
Verzuring (3) en Vermesting (4)

Geluid (13), licht (14) ,trillingen (15) en
optische verstoring (16)

habitattypen

geen negatieve effecten

n.v.t.

habitatsoorten

geen negatieve effecten

geen negatieve effecten

broedvogelsoorten

geen negatieve effecten

geen negatieve effecten

nietbroedvogelsoorten

geen negatieve effecten

geen negatieve effecten
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3.2

Natuur Netwerk Nederland

Gegevens
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) [lit. 4]. Op een afstand
van twee kilometer ligt het dichtbij zijnde aangewezen stuk NNN, het Rammekenshoek (N12.02 kruiden- en
faunarijk grasland en N16.04 Vochtig bos met productie).

Afbeelding 3.7 Ligging NNN in de omgeving van het plangebied [lit. 4]

2 kilometer
Bestaande natuur NNN
Natuurcompensatieproject

Effecten en conclusie
Het plangebied is niet gelegen in het NNN. Directe effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de
dichtstbijzijnde onderdelen van het NNN zijn daardoor uit te sluiten. Aangezien externe werking binnen de
provincie Zeeland geen toetsingscriterium is, zijn ook negatieve effecten als gevolg van indirecte effecten uit
te sluiten.
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4
SOORTBESCHERMING
4.1

Algemeen

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen stellen, is
een bureaustudie uitgevoerd. De bureaustudie bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora
en Fauna (NDFF) [lit. 5]. De NDFF is geraadpleegd op 16 oktober 2017, waarbij de gegevens van de
afgelopen 5 jaar zijn geraadpleegd. Aanvullend hierop zijn, als daar aanleiding voor is, verspreidingsatlassen,
internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens geraadpleegd.
Op basis van de resultaten van de bureaustudie en de biotoopeisen van beschermde soorten, is bepaald of
beschermde soorten (mogelijk) in of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Aan de hand
van de geplande werkzaamheden en de verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of
negatieve effecten kunnen optreden, en of er sprake is van een overtreding van de Wnb.

4.2

Voorkomen beschermde soorten

4.2.1

Vaatplanten

Bureaustudie
In de omgeving van het plangebied komen beschermde vaatplanten voor [lit. 5]. Dit betreffen bokkenorchis,
schubvaren, glad biggenkruid en muurbloem. Al deze soorten zijn beschermd onder bijlage A van de Wnb.
In onderstaand kader zijn de biotoopeisen van deze soort beschreven.
Biotoopeisen van de in de omgeving voorkomende beschermde vaatplantsoorten
Bokkenorchis is een soort van kalkrijke duinen op zonnige tot half beschaduwde plaatsen op matig droge tot
vochtige, voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand en mergel).
Glad biggenkruid komt voor in akkers (graanakkers en akkerranden), zeeduinen (laag blijvend duingrasland),
bermen (open plekken en pas ingezaaide bermen) en grasland (gazons). De bodem bestaat uit zonnige,
warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme, met name stikstofarme, zwak zure,
kalkarme grond (leemarm en lemig zand).
Schubvaren en muurbloem zijn beiden muurplanten welke voorkomen op oude (stads)muren die zijn
opgebouwd uit een kalkrijk mortel.
Effectbeoordeling en conclusie
Het plangebied is hoofdzakelijk verhard en opgaande begroeiing ontbreekt geheel. Tussen de verharding
komen een aantal smalle groenstroken waarop een lage grazige begroeiing met weinig kruiden voorkomt. In
potentie biedt het daarmee geschikte groeiplaatsen voor glad biggenkruid die kan voorkomen in bermen.
Deze bermen dienen dan wel zeer schraal, stikstofarm en zandig te zijn. Wegbermen op dit soort locaties zijn
over het algemeen niet schraal. Daarbij wordt het maaisel op deze locaties meestal niet afgevoerd waardoor
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verruigging van de bermen plaatsvindt. Dit maakt de bermen binnen het plangebied ongeschikt als
groeiplaats voor glad biggenkruid. Het plangebied voldoet daarnaast niet aan de biotoopeisen van de
overige beschermde soorten uit de omgeving. Het voorkomen van beschermde vaatplanten is uitgesloten.
Nader onderzoek of ontheffingsaanvraag is niet aan de orde.

4.2.2

Grondgebonden zoogdieren

Bureaustudie
In de omgeving van het plangebied komen beschermde grondgebonden zoogdieren voor [lit. 5]. Het betreft
de soorten bosmuis, bunzing, damhert, egel, gewone zeehond, bruinvis, haas, huisspitsmuis, konijn, ree en
vos. Van deze soorten is bruinvis beschermd onder de Habitatrichtlijn. De andere soorten zijn beschermd
onder bijlage A van de Wnb.
In de provincie Zeeland zijn voor ruimtelijke ingrepen soorten vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt voor de
verbodsbepalingen: het opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van
vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van soorten. Deze vrijstelling geldt voor bosmuis, bunzing, haas,
egel, huisspitsmuis, konijn, ree en vos. Voor damhert, bruinvis en gewone zeehond geldt deze vrijstelling
niet. Hieronder zijn de biotoopeisen van de niet-vrijgestelde soorten beschreven.
Biotoopeisen van de in de omgeving voorkomende beschermde, niet-vrijgestelde zoogdieren
Het damhert komt vooral voor in lichte loofbossen en gemengde bossen, minder vaak in uitgestrekte
naaldbossen. Hij heeft een voorkeur voor oudere bossen met een dichte onderbegroeiing.
De bruinvis leeft voornamelijk in zout water maar kan ook in brak water worden aangetroffen. Dit zijn
voornamelijk randzeeën, maar ze leven ook in baaien en riviermondingen en het komt voor dat een bruinvis
een rivier opzwemt.
De gewone zeehond leeft in getijdengebieden waar plekken aanwezig zijn die bij eb droogvallen. Deze
plekken zijn vooral te vinden langs zandige kusten en rotskusten, maar ook op met wier bedekte riffen,
kiezelsteenstranden, zandplaten en stenen. Tijdens hoog water zwemmen gewone zeehonden naar andere
(diepere) delen om te foerageren. Een enkele keer komt een gewone zeehond (tijdelijke) voor bij
riviermondingen of zelfs in (zoete) binnenwateren [lit. 6].
Effectbeoordeling en conclusie
Voor damhert geldt geen vrijstelling maar geschikt habitat voor deze soort is geheel afwezig in of in de
directe omgeving van het plangebied door het ontbreken van beschutting (opgaande begroeiing) en
voedsel.
De locatie waar de pontons geplaatst worden in de voorhaven van Vlissingen, ligt binnen het potentiele
foerageergebied van bruinvis en gewone zeehond. Het plangebied ligt echter wel aan de rand van dit
foerageergebied en waarnemingen van de soorten in de buitenhaven zijn slechts sporadisch. Gelet op het
beperkte oppervlak van het plangebied ten opzichte van het aanwezige foerageergebied binnen de
Westerschelde en de hoge mate van reeds aanwezige verstoring als gevolg van de veerterminal, maakt dit
het plangebied geen onderdeel uit van het essentiële leefgebied van de soorten. Ook ligt het plangebied op
geruime afstand (> 5km) van ligplaatsen van zeehonden [lit. 3]. Effecten op damhert, bruinvis en gewone
zeehond zijn uitgesloten. Nader onderzoek en ontheffingsaanvraag zijn niet aan de orde.
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4.2.3

Vleermuizen

Bureaustudie
In omgeving van het plangebied komen een viertal vleermuissoorten voor, namelijk gewone dwergvleermuis,
baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis [lit. 5]. Deze soorten zijn beschermd onder de
Habitatrichtlijn. In het onderstaande kader zijn de biotoopeisen van deze soort beschreven.
Biotoopeisen van de in de omgeving voorkomende vleermuissoorten
Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuizen jagen in gesloten tot halfopen landschap. Ze jagen in de beschutting van
opgaande elementen in groene bebouwde omgeving, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met
vijvers, in lanen, tussen boomkruinen, boven open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude
voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen.
Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. (Kraam)kolonies zijn in Nederland vooral in
gebouwen, in spouwmuren, achter betimmering en daklijsten, of onder dakpannen gevonden [lit. 7].
Gewone grootoorvleermuis
Gewone grootoorvleermuizen jagen op beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap,
boven bospaden, in lanen en open plekken, langs bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenvegetaties of
langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. Als wendbare vlieger jagen ze ook veel in gebouwen,
bijvoorbeeld op zolders, in schuren en in stallen met vee. De gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer
uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. Ze worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter
betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in
bomen en in nest- en vleermuiskasten [lit. 7].
Meervleermuis
De meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven groot open water en
langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren en vaarten. Ook worden regelmatig meervleermuizen
waargenomen boven vochtige weilanden en bosranden, binnen een straal van 500 meter van water. Kolonies
van meervleermuizen bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen zoals op kerkzolders, in spouwmuren en
onder dakpannen. Voor zover we weten overwinteren meervleermuizen in Nederland in mergelgroeven,
bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders. Ook worden af en toe dieren waargenomen
in gebouwen [lit. 7].
Baardvleermuis
De gewone baardvleermuis is in Nederland een schaars voorkomende soort van het kleinschalige agrarische
cultuurlandschap en van bosgebieden. Baardvleermuizen jagen – met hun rustige, rechtlijnige vlucht – dicht
langs de vegetatie. Ze vliegen in stereotype banen op en neer over bospaden, boven bosbeken, langs
bosranden en houtwallen, of in cirkels en lussen boven een open plek in het bos. De gewone baardvleermuis
bewoont in de zomer spleten en gaten in bomen, zolders, betimmeringen en vensterluiken aan huizen, of
vleermuiskasten. Als winterverblijf kiest de gewone baardvleermuis vooral onderaardse ruimten zoals
kalksteengroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken, ijs- en kasteelkelders [lit. 7].
Effectbeoordeling en conclusie
Het plangebied vormt slechts marginaal onderdeel leefgebied voor vleermuizen die in de omgeving van het
voornemen voorkomen. In het plangebied ontbreken gebouwen of bomen waarin verblijfplaatsen aanwezig
kunnen zijn. Tevens zijn als gevolg van de afwezigheid van opgaande elementen (gebouwen, begroeiing) in
het plangebied geen luwe plekken aanwezig dat als foerageergebied kan dienen voor vleermuizen. Alleen
langs de westzijde net buiten de begrenzing het plangebied kan zich mogelijk een vliegroute bevinden. De
spoorlijn vormt hier een lijnvormig element die door vleermuizen gebruikt kan worden. Ook kunnen de
gebouwen in de directe omgeving mogelijk dienst doen als verblijfplaats.
Omdat de directe omgeving van het plangebied mogelijk leefgebied vormt voor vleermuizen uit de
omgeving wordt geadviseerd om verstorende werkzaamheden (lichtverstoring of geluidsverstoring) voor
zover als mogelijk niet plaats te laten vinden gedurende de periode van één uur voor en één uur na de
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activiteit periode van vleermuizen (tussen zonsondergang en zonsopkomst gedurende de maanden april november, bij een nachttemperatuur boven de zeven graden Celsius). Tijdens normale bedrijfstijden is de
O&M faciliteit gesloten tussen 20.00 uur en 06.00 uur, hiernaast zal tijdens het ontwerp zoveel als mogelijk
rekening gehouden worden met de actieve periode van de vleermuizen. Dit betekent bijvoorbeeld dat
verlichting zo veel als mogelijk op het werkterrein wordt gericht. Ten aanzien van deze soortgroep,
overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb als gevolg van geplande werkzaamheden dan ook
uitgesloten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.

4.2.4

Vissen

In de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde vissoorten waargenomen op basis van de NDFF
[lit. 5]. Als gevolg van de zoute-brakke omstandigheden in het plangebied, is het voorkomen van de meeste
beschermde aan zoetwater gebonden vissoorten uitgesloten. Er zijn vissoorten die zowel in zoet als in zout
water voorkomen (bijvoorbeeld steur) maar waarnemingen hiervan ontbreken in de omgeving van het
plangebied. Effecten op vissensoorten zijn daarmee uitgesloten.

4.2.5

Vogels

Bureaustudie
In de omgeving van het plangebied komen diverse vogelsoorten voor van stedelijk gebied zoals koolmees,
merel, roodborst, houtduif, Turkse tortel en ekster. Daarnaast komen gierzwaluw, huismus en sperwer voor
waarvan de nestlocatie een jaarrond beschermde status heeft [lit. 5]. Deze waarnemingen hebben echter wel
hoofdzakelijk betrekking de binnenstad van Vlissingen. In de buitenhaven zijn broedvogels als zwarte
roodstaart, scholekster en witte kwikstaart waargenomen. Gelet op het zoute water van de buitenhaven zijn
er geen broedende watervogels aanwezig. Alle vogelsoorten zijn beschermd onder de Vogelrichtlijn.
Effectbeoordeling en conclusie
Het plangebied biedt geen essentieel leefgebied aan vogels aangezien deze bijna geheel verhard is en
opgaande begroeiing ontbreekt. Ook zijn de groenstroken te kleinschalig en worden door het aanwezige
verkeer te veel verstoord om als broedhabitat te dienen voor grondbroeders (bijvoorbeeld scholekster). De
stortstenenoever achter de waterkering blijft onaangetast aangezien de loopbrug boven de stortstenen blijft.
De reeds aanwezige gebouwen aan weerszijde van het plangebied kunnen geschikt broedhabitat bieden aan
gebouw broedende soorten als zwarte roodstaart. Verstoring van deze soorten tijdens de aanleg is echter
niet aan de orde aangezien deze soorten gewend zijn om in een omgeving te broeden met een hoge
geluidsbelasting. Effecten op vogelsoorten zijn daarmee uitgesloten. Nader onderzoek en
ontheffingsaanvraag zijn niet aan de orde.

4.2.6

Reptielen en amfibieën

Bureaustudie
In de omgeving van het plangebied komen beschermde amfibiesoorten voor [lit. 5]. In de omgeving komen
geen reptielsoorten voor [lit. 5]. De aangetroffen beschermde amfibieën betreffen de alpenwatersalamander,
bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en rugstreeppad. Van deze soorten is rugstreeppad
beschermd onder de Habitatrichtlijn. De overige soorten zijn beschermd onder Bijlage A van de Wet
natuurbescherming.
In de Provincie Zeeland zijn voor ruimtelijke ingrepen soorten vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt voor de
verbodsbepalingen: het opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van
vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van soorten. Deze vrijstelling geldt voor gewone pad, bruine
kikker en kleine watersalamander. De biotoopeisen van alpenwatersalamander en rugstreeppad zijn in
onderstaand kader beschreven.
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Biotoopeisen van de in de omgeving voorkomende beschermde amfibieën
De Alpenwatersalamander komt in Nederland in het zuiden en oosten voor, vaak in de buurt van bos en/of
houtwallen. Hij heeft een voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden
(loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. Om zich voort te planten is de soort
afhankelijk van zoet water om eieren in af te zetten.
De rugstreeppad leeft vooral in open terreinen waar de bodem en vegetatie regelmatig veranderingen
ondergaan, bij voorkeur op droge en losgrondige bodems die snel opwarmen. Dit kunnen duin- en
heidegebieden zijn of uiterwaarden en geaccidenteerde, door mensen beïnvloede terreinen zoals oude klei
afgravingen, verlaten zandgroeven, met zand opgespoten terreinen in haven- en industriegebieden en
afgeplagde terreinen [lit. x???]
Effectbeoordeling en conclusie
Leefgebied voor alpenwatersalamander ontbreekt door de afwezigheid zoet oppervlaktewater en opgaande
begroeiing. Het voorkomen van de soort in of inde directe omgeving van het plangebied kan uitgesloten
worden.
Rugstreeppad is in 2013 op 400 meter ten noorden van het plangebied aangetroffen. Na 2013 is de soort
daar niet meer waargenomen en is er alleen nog een enkele waarneming uit 2015 op een afstand van
1,3 kilometer bekend. In de huidige situatie is er geen leefgebied voor rugstreeppad in het plangebied.
Indien gedurende de werkzaamheden een kale zandige bodem ontstaat als gevolg van
graafwerkzaamheden, kunnen in het plangebied geschikte voortplantingswateren (regenwaterplassen op
een zandige ondergrond) ontstaan voor rugstreeppad. Wanneer de rugstreeppad gedurende de
werkzaamheden deze wateren gebruikt als voortplantingswateren en daarbij negatieve effecten ondervindt
van de werkzaamheden (doden of verwonden van individuen of vernielen van voortplantingswater), dan
wordt de Wnb overtreden. In dat geval is er voor de werkzaamheden een ontheffing nodig. Ter voorkoming
van een mogelijke overtreding wordt geadviseerd het ontstaan van regenwaterplassen in het plangebied ten
tijde van de werkzaamheden te voorkomen. Regenwaterplassen dienen direct te worden gedempt zodat de
rugstreeppad zich niet in het plangebied zal vestigen. Indien deze maatregel wordt uitgevoerd kunnen
negatieve effecten op beschermde amfibiesoorten worden uitgesloten. In dat geval is nader onderzoek en
een ontheffingsaanvraag niet nodig.

4.2.7

Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden

In de omgeving zijn geen beschermde soorten dagvlinders, libellen en andere ongewervelden aangetroffen
op basis van de NDFF [lit. 5]. Het plangebied biedt daarnaast geen geschikt habitat voor beschermde
soorten uit deze soortgroepen. Deze soort zijn afhankelijk van specifieke typen habitat, zoals duin-, heide of
veengebieden. Dit habitat ontbreekt binnen het plangebied. Vervolg stappen zijn niet aan de orde.
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5
SAMENVATTING
5.1

Gebiedsbescherming

5.1.1

Natura 2000

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, al ligt op korte afstand het HR+VRgebied Westerschelde & Saeftinghe. Door de ligging buiten een Natura 2000-gebied is een effect als
ruimtebeslag op voorhand uitgesloten. Van externe werking is eveneens geen sprake. Aan de hand van een
AERIUS Calculator is onderzocht of er nadelige effecten op habitattypen optreden als gevolg van stikstof
depositie. De berekende projectbijdrage stikstofdepositie is in nabijgelegen gebieden nihil (geen resultaten),
zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase. Effecten op habitattypen zijn hierdoor uitgesloten. Gebieden
welke een functie vervullen voor habitatsoorten liggen op een dusverre afstand (> 3 km) van het plangebied
dat effecten zijn uitgesloten.

5.1.2

NNN

Het plangebied is niet gelegen in het NNN. Directe effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de
dichtstbijzijnde onderdelen van het NNN zijn daardoor uit te sluiten. Aangezien externe werking binnen de
provincie Zeeland geen toetsingscriterium is, zijn ook negatieve effecten als gevolg van indirecte effecten uit
te sluiten.

5.2

Soortbescherming

In de onderstaande tabel (tabel 5.1) zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde
soorten samengevat. Er is geen ontheffing nodig voor soorten beschermd onder de Wnb, mits de genoemde
maatregelen ten aanzien van rugstreeppad in acht worden genomen. Daarnaast geldt te allen tijde de
algemene zorgplicht (zie paragraaf 2.1.2), wat betekent dat er tijdens de werkzaamheden gedaan moet
worden wat redelijkerwijs mogelijk is om schadelijke effecten op soorten zoveel mogelijk te voorkomen.
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Tabel 5.1 Samenvattende tabel
Soortgroep

Beschermde soorten

Kans op overtreding

in het plangebied of

verboden Wnb?

Gevolgen?

Ontheffing
aanvragen Wnb?

directe omgeving
aanwezig?
vaatplanten

ja, bokkenorchis, glad
biggenkruid,
schubvaren en
muurbloem komen in
de omgeving voor

nee, groeiplaatsen voor
beschermde soorten (uit
de omgeving) ontbreken

geen

nee

grondgebond
en zoogdieren

ja, zeer algemeen
voorkomende soorten
als huismuis, konijn en
haas komen in de
omgeving voor

nee, voor de algemene
soorten geldt een
vrijstelling binnen
provincie Zeeland

geen, wel geldt de algemene
zorgplicht van de Wnb (zie
paragraaf 3.1.1)

nee

grondgebond
en zoogdieren

ja, damhert, gewone
zeehond en bruinvis
komt in de omgeving
voor

nee, het voorkomen van
damhert kan uitgesloten
worden door het
ontbreken van dekking
en rust. Bruinvis en
gewone zeehond komen
in de haven van
Vlissingen voor maar het
plangebied maakt
hiervan slecht voor een
zeer klein onderdeel van
uit, welke niet essentieel
zijn voor bruinvis en
gewone zeehond

geen, wel geldt de algemene
zorgplicht van de Wnb (zie
paragraaf 3.1.1)

nee

vleermuizen

ja, diverse vleermuizen
zijn bekend uit de
wijdere omgeving, het
kan niet worden
uitgesloten dat het
plangebied deel uit
maakt van een
vliegroute

ja, wanneer er binnen de
activiteitenperiode (bij
een nachttemperatuur
boven de zeven graden
Celsius, tussen
zonsondergang en
zonsopkomst
gedurende de maanden
april - november) wordt
gewerkt en vleermuizen
door licht, trillingen of
geluid worden verstoord

nee, mits werkzaamheden
niet plaatsvinden bij een
nachttemperatuur boven de
zeven graden Celsius, tussen
zonsondergang en
zonsopkomst gedurende de
maanden april - november
en het werkterrein niet
onnodig wordt verlicht

nee

vogels

ja, in de omgeving van
het plangebied komen
diverse vogels voor,
waarvan ook soorten
met een jaarrond
beschermd nest

nee, het plangebied
biedt geen geschikte
nestlocaties als gevolg
van het ontbreken van
opgaande begroeiing,
dekking of gebouwen
om op te broeden

geen

nee

reptielen

nee

nee

geen

nee

amfibieën

ja, algemeen
voorkomende soorten
als gewone pad, kleine
watersalamander en

nee, voor de algemene
soorten geldt een
vrijstelling binnen
provincie Zeeland

geen

nee
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Soortgroep

Beschermde soorten

Kans op overtreding

in het plangebied of

verboden Wnb?

Gevolgen?

Ontheffing
aanvragen Wnb?

directe omgeving
aanwezig?
bruine kikker komen in
de omgeving voor
amfibieën

ja,
alpenwatersalamander
en rugstreeppad

voor
alpenwatersalamander
ontbreekt geschikt
leefgebied.
Rugstreeppad komt
alleen op geruime
afstand van het
plangebied voor en kan
om die reden
uitgesloten worden

geen

nee

dagvlinders,
libellen en
overige
ongewervelde

nee

nee

geen

nee
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Essentietabel Natura 2000-gebied 122. Westerschelde & Saeftinghe
Kernopgaven
Opgave landschappelijke samenhang en
interne compleetheid (Noordzee,
Waddenzee en Delta)

Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, platen, kwelders of
schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud openheid, rust en
donkerte. Voor vogels betekent dit voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende rustige
hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het intergetijdengebied.

1.05

Kwaliteit estuaria

Verbetering kwaliteit estuaria H1130 Westerschelde (ruimte. verhouding tussen deelsystemen/laag
productieve en hoog productieve onderdelen) en behoud kwaliteit Eems-Dollard.

1.09

Achterland fint

Behoud van verbinding met Schelde en Eems ten behoeve van paaifunctie voor fint H1103 in België en
Duitsland.

1.13

Voortplantingshabitat

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen
H2110) voor bontbekplevier A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern
A195, visdief A193 en grijze zeehond H1364.

1.16

Diversiteit schorren en kwelders

Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1330_A met
alle successiestadia, zoet-zout overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als
hoogwatervluchtplaats.

1.19

Binnendijkse brakke gebieden

Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse brakke gebieden voor noordse woelmuis *H1340,
broedvogels (kluut A132, sterns), overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140_B, schorren en
zilte graslanden (binnendijks) H1330_B (bijv. Yerseke Moer), brakke variant van ruigten en zomen
(harig wilgenroosje) H6430_B en als hoogwatervluchtplaats.

Instandhoudingsdoelstellingen
SVI
Doelst. Doelst. Doelst. Draagkracht Draagkracht
Landelijk Opp.vl. Kwal.
Pop. aantal vogels aantal paren
Habitattypen
H1110B
H1130
H1310A
H1310B
H1320
H1330A
H1330B
H2110

Permanent overstroomde zandbanken
(Noordzee-kustzone)
Estuaria
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Slijkgrasvelden
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
Embryonale duinen

-

=

=

-+
-+

>
>
=
=
>
=
=

>
=
=
=
>
=
=

Kernopgaven

1.05,֠,W

1.16,W
1.19,W
1.13

H2120
H2160
H2190B
Habitatsoorten
H1014
H1095
H1099
H1103
H1365
H1903
Broedvogels
A081
A132
A137
A138
A176
A191
A193
A195
A272
Niet-broedvogels
A005
A026
A034
A041
A043
A048
A050
A051
A052
A053
A054
A056
A069
A075
A103

Witte duinen
Duindoornstruwelen
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

+
-

=
=
=

=
=
=

Nauwe korfslak
Zeeprik
Rivierprik
Fint
Gewone zeehond
Groenknolorchis

-+
--

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
>
=

Bruine Kiekendief
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Zwartkopmeeuw
Grote stern
Visdief
Dwergstern
Blauwborst

+
-+
--+

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Fuut
Kleine Zilverreiger
Lepelaar
Kolgans
Grauwe Gans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Middelste Zaagbek
Zeearend
Slechtvalk

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
>
>
>
>
=

1.09,W

20
2000*
100*
220*
400*
6200*
6500*
300*
450
100
40
30
380
16600
4500
16600
40
1100
11700
1400
70
30
2
8

1.13
1.13
1.13

1.19,W

1.13
1.13
1.13

1.19,W
1.19,W
1.19,W

A130
A132
A137
A138
A140
A141
A142
A143
A144
A149
A157
A160
A161
A162
A164
A169

Legenda
W
֠
֠
SVI landelijk
=
>
=(<)

Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoet
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Steenloper

-+
--+
+
+
+
+
+
--

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

7500
540
430
80
1600
1500
4100
600
1000
15100
1200
2500
270
1100
90
230

1.13
1.13
1.13

deze tabel is gebaseerd op het definitief aanwijzingsbesluit
Gebruik deze essentietabel in combinatie met de leeswijzer
Kernopgave met wateropgave
Sense of urgency: beheeropgave
Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities
Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)
Behoudsdoelstelling
Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

II
BIJLAGE: UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN PAS-BEREKENING
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Bijlage(n)

Uitgangspunten inzet materieel en emissie aanlegfase
AERIUS resultaten aanlegfase
AERIUS resultaten gebruiksfase

Aan

Ørsted
-

Kopie

1

K. Buijs

INLEIDING

In Vlissingen wordt de ‘Operations & Maintenance’-locatie (verder ‘O&M-locatie’) gerealiseerd. Deze O&Mlocatie voorziet de komende 30 jaar in de onderhoud van toekomstige windpark Borsele van Ørsted. Dit
project brengt extra verkeer met zich mee van en naar de O&M-locatie. Daarnaast worden werkvoertuigen
en -vaartuigen ingezet. Zowel het wegverkeer als de werktuigen emitteren stikstofhoudende stoffen (vooral
NOx en NH3). Hierdoor heeft de ontwikkeling van de O&M-locatie mogelijk invloed op de stikstofdepositie in
de omliggende Natura 2000-gebieden wat kan leiden tot negatieve ecologische effecten.
Ten behoeve van de vergunningsaanvragen zijn met AERIUS Calculator stikstofdepositieberekeningen
uitgevoerd, waarbij naar de aanleg- en gebruiksfase is gekeken.
Deze notitie beschrijft de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek naar de bijdrage van het project
‘BSW01-02 O&M Facilities‘ aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

2

ACTIVITEITEN MET RELEVANTE EFFECTEN VOOR STIKSTOFDEPOSITIE

Het project draagt mogelijk bij aan de stikstofdepositie in de omgeving vanwege de emissies van NOx
(stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak), die vrijkomen door de verbrandingsmotoren van wegverkeer en

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
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mobiele werktuigen. De activiteiten waarbij deze emissies kunnen vrijkomen worden onderverdeeld in de
aanlegfase en de gebruiksfase.
Aanlegfase
In de aanlegfase zijn vinden NOx-emissies plaats van het in te zetten materieel voor de realisatie van de
constructie. Het te gebruiken materieel, de benodigde inzet en de belasting is bepaald op basis van het
benodigde grondverzet, aan en afvoer materialen en het oppervlak van het aan te leggen wegdek. Het
materieel bestaat uit diverse (mobiele) werktuigen en werkschepen welke worden gebruikt voor het
benodigde grondverzet en de aan- en afvoer van zand en materialen.
Op dit moment is nog niet exact vast te stellen wat de inzet zal zijn van verschillende werkvoertuigen. De
beschrijving van de activiteiten in de aanlegfase is daarom globaal, echter op basis van praktijkervaring wel
realistisch.
Gebruiksfase
Het project leidt tot een verkeerstoename op het aansluitende weg (auto’s en vrachtwagens). Hierbij vinden
NOx- en NH3-emissies plaats. Daarnaast is een toename van scheepvaartbewegingen (passagiersschepen),
waarbij NOx emissies bij vrijkomen. Deze toename vindt plaats op de vaarroute in de haven.
Maatgevende fase
Op basis van de omvang en de locatie van de activiteiten in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase kan niet
zonder meer worden vastgesteld welke fase maatgevend is voor de hoogste projectbijdrage. Dit betekent
dat voor beide fasen de depositiebijdragen van het project zijn berekend.

3

ONDERZOCHTE SITUATIES EN ZICHTJAREN

Voor de aanlegfase en gebruiksfase is de bijdrage van het project aan de stikstofdepositie berekend voor het
maatgevend jaar. Het maatgevende jaar is het zichtjaar waarin de projectbijdrage het hoogst is.
De effecten op de stikstofdepositie worden voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase berekend voor het
jaar 2018. Dit jaartal geeft naar verwachting het maximale effect op de stikstofdepositie. Door een afname
van de emissies per voertuig (door schonere technologie bij nieuwere auto’s en vrachtwagen) zal het effect
op de stikstofdepositie in latere jaren geringer zijn.

4

ONDERZOEKSGEBIED

De bijdrage aan de stikstofdepositie (in mol/ha/jaar) wordt door de AERIUS Calculator automatisch berekend
in alle Natura 2000-gebieden in de omgeving waar er sprake is van een significante depositiebijdrage.

5

UITGANGSPUNTEN EMISSIEBRONNEN

Dit hoofdstuk beschrijft en onderbouwt de brongegevens die zijn gebruikt bij de berekening van de
depositiebijdrage van het project binnen het onderzoeksgebied. De beschreven brongegevens zijn gebruikt
als invoer voor de berekeningen met AERIUS Calculator.
Een overzicht van alle in te zetten werktuigen en werkschepen en de emissieberekening voor de aanlegfase
zijn opgenomen in bijlage I en hieronder nader toegelicht. De ingevoerde bronnen en de bronkenmerken
van mobiele bronnen voor het transport van personen en materiaal zijn terug te vinden in de
standaardbijlagen van AERIUS Calculator, welke zijn opgenomen in bijlage II (aanlegfase) en III
(gebruiksfase).
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5.1 Emissiebronnen aanlegfase
Inzet van werktuigen en werkschepen
Het te gebruiken materieel bestaat uit diverse (mobiele) werktuigen en werkschepen. Deze worden gebruikt
voor de diverse bouwwerkzaamheden (zie bijlage I) en de aan- en afvoer van materialen.
Voor de werktuigen en werkschepen zijn de emissies berekend, uitgaande van het vermogen, het aantal
uren, de belasting, de zogenaamde TAF-factor en de emissiefactor. De berekeningswijze is conform het
Emissiemodel Mobiele Machines’1.
De emissie van NOx voor de werktuigen is berekend aan de hand van de volgende formule:
Emissie = tijdsduur x belasting x vermogen x emissiefactor x TAF-factor.
Waarbij:
- emissie = emissie in gram per jaar;
- uren = het aantal uren per jaar dat een bepaalde machine wordt gebruikt (uur);
- belasting = deel van het volle vermogen van de betreffende machine dat gemiddeld wordt gebruikt;
- vermogen = het gemiddelde volle vermogen van het machinetype (kW);
- emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorende bij het bouwjaar (g/kWh);
- TAF-factor = aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de afwijking van de
gemiddelde gebruiktoepassing van dit machinetype als gevolg van wisselende vermogensvraag.
De benodigde inzet en belasting is bepaald op basis van praktijkervaring met vergelijkbare projecten. De
totale aanlegduur is op basis van praktijkervaring ingeschat op minder dan een jaar. Bij de berekening is er
van uitgegaan dat het materieel tenminste voldoet aan respectievelijk de emissie standaard STAGE IIIa voor
werktuigen en CCR-II voor schepen (geleidelijke invoering tussen 2006-2008, afhankelijk van het vermogen).
Voor materieel van recentere datum waren strengere emissienormen geldig en hebben dus lagere emissies.
Aangezien is uitgegaan van relatief oude werktuigen en werkschepen, gelden de gehanteerde
emissiefactoren als conservatief.
Voor werktuigen is er uitgegaan van een bronhoogte van 4 meter met een spreiding van 4 meter, zoals
standaard in AERIUS Calculator is gebruikt. Voor werkschepen is er uitgegaan van een bronhoogte van 6
meter (sleepboten en werkschepen, GT 100-1599)2 met een gemiddelde spreiding van 2 meter (aanname).
Aangezien de werkschepen een relatief klein vermogen hebben is de warmte-emissie hiervan niet
meegenomen.
In de AERIUS Calculator zijn de emissies van zowel de werktuigen als de werkschepen gemodelleerd als
oppervlaktebronnen.
Transport van personen en materiaal
In de aanlegfase is sprake van een verkeertoename, van lichtverkeer voor het aan- en afvoer van personen
en zwaar vrachtverkeer voor het aan- en afvoer van materiaal. Dit extra verkeer is meegenomen tussen de
projectlocatie en de nabijgelegen A58. Het wegverkeer is gemodelleerd als lijnbron. De emissies worden
door de AERIUS Calculator zelf aan deze broncategorie toegekend.

1

Afkomstig uit ‘Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)’
TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, TNO november 2009.

2

Bron: TNO 2013 R11211 ‘Kentallen zeeschepen ten behoeve van emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUS’.
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5.2 Emissiebronnen gebruiksfase
Inzet van werktuigen
Tijdens de gebruiksfase worden werktuigen gebruikt (kraan, vorkheftrucks) voor het laden en lossen van
materialen. Hiervoor worden echter elektrische werktuigen gebruikt, waardoor geen emissie naar de lucht
plaats vindt. Deze werktuigen zijn daarom niet meegenomen in de stikstofdepositieberekening.
Transport van personen en materiaal
In de gebruiksfase is sprake van een verkeertoename, van lichtverkeer voor het aan- en afvoer van personen
en zwaar vrachtverkeer voor het aan- en afvoer van materiaal. Dit extra verkeer is meegenomen tussen de
projectlocatie en de nabijgelegen A58. Het wegverkeer is gemodelleerd als lijnbron.
Daarnaast worden tijdens de gebruiksfase passagiersschepen ingezet (Crew Transportation Vessels - CTVs)
om medewerkers van en naar de O&M-locatie toe te brengen. In AERIUS zijn deze schepen als
‘zeescheepvaart: aanlegplaats’ gemodelleerd. De emissies worden door de AERIUS Calculator zelf aan deze
broncategorie toegekend, inclusief stilliggende verblijftijd en vaarroute binnengaats tot aan de rand van de
haven.
De gehanteerde uitgangspunten (aantal voertuig- en CTV-bewegingen) zijn in onderstaande tabel
weergegeven. Deze zijn door Ørsted r aangeleverd.

Tabel 5.1 Uitgangspunten gebruiksfase - transport van personen en materiaal
Type transportmiddel

Locatie

Aantal bewegingen per dag
(in beide richtingen opgeteld)

lichtverkeer (auto’s)

tussen projectlocatie en A58

214

middelzwaar vrachtverkeer

tussen projectlocatie en A58

20

zwaar vrachtverkeer

tussen projectlocatie en A58

12

Crew Transport Vessels

binnenhaven

24 (zomer), 16 (winter)

6

ONDERZOEKSMETHODE

De depositiebijdragen in de situatie van aanlegfase en de situatie van gebruiksfase worden berekend met
het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument AERIUS Calculator (versie 2016L). De aanlegfase is als tijdelijk
project berekend.

7

RESULTATEN

De bijdrage aan de stikstofdepositie wordt door de AERIUS Calculator automatisch berekend in alle Natura
2000-gebieden in de omgeving waar er sprake is van een significante depositiebijdrage.
De berekende projectbijdrage stikstofdepositie is in nabijgelegen gebieden nihil (geen resultaten, zie
bijlagen II en III), zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase. Voor het project ‘BSW01-02 O&M Facilities‘ is
hierdoor geen ontwikkelingsruimte in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) noodzakelijk.
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I
BIJLAGE: UITGANGSPUNTEN INZET MATERIEEL EN EMISSIE AANLEGFASE

Tabel I.1 Inzet werktuigen en werkschepen - aanlegfase
Omschrijving

Vermogen
[kW]

inzet
[aantal uur]

belasting
[%]

Stage
klasse

NOx-emissie
[kg]

Asfaltfrees breed 2,4m

470

40

90 %

STAGE IIIa

53,04

Kipauto 6x6

260

160

60 %

STAGE IIIa

90,60

H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW

130

56

90 %

STAGE IIIa

18,81

Kipauto 6x6

260

56

60 %

STAGE IIIa

31,71

H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW

130

40

90 %

STAGE IIIa

13,44

Kipauto 6x6

240

160

60 %

STAGE IIIa

83,64

H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW

130

24

90 %

STAGE IIIa

8,06

Kipauto 6x6

240

24

60 %

STAGE IIIa

12,55

H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW

130

24

90 %

STAGE IIIa

8,06

Kipauto 6x6

240

24

60 %

STAGE IIIa

12,55

Asfaltspreidmachine

120

40

90 %

STAGE IIIa

15,68

Kipauto 6x6

260

160

60 %

STAGE IIIa

90,60

Drierolwals 12.000 kg

52

20

50 %

STAGE IIIa

2,17

Waterwagen 10.000 ltr

100

40

10 %

STAGE IIIa

1,45

Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW

32

56

50 %

STAGE IIIa

6,11

Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70
kW

70

56

90 %

STAGE IIIa

14,08

240

56

60 %

STAGE IIIa

29,27

180

160

90 %

STAGE IIIa

94,09

Verharding verwijderen

Grondwerk

Asfalt aanleggen

Kipauto 6x6
Kantoorpand bouwen
Heistelling
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Omschrijving

Vermogen
[kW]

inzet
[aantal uur]

belasting
[%]

Kipauto 6x6

260

160

60 %

STAGE IIIa

90,60

Kraan (60 ton)

155

640

50 %

STAGE IIIa

180,05

Betonpomp

145

640

50 %

STAGE IIIa

168,43

Cementwagen

250

640

10 %

STAGE IIIa

58,08

Bouwlift

200

640

30 %

STAGE IIIa

120,38

80

640

50 %

STAGE IIIa

92,93

Heistelling

180

160

90 %

STAGE IIIa

94,09

Kipauto 6x6

260

160

60 %

STAGE IIIa

90,60

35

160

20 %

STAGE IIIa

7,64

160

160

20 %

CCR-II

33,79

45

160

20 %

CCR-II

9,50

H.g.m. rups 1000 l

130

160

90 %

STAGE IIIa

53,75

Kipauto 6x6

240

160

60 %

STAGE IIIa

83,64

Autokraan hydraulische giek

Stage
klasse

NOx-emissie
[kg]

Jetty bouwen

Ponton
Sleepboot
Werkvlet

Totaal werktuigen
Totaal werkschepen
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1626,11
43,30

II
BIJLAGE: AERIUS RESULTATEN AANLEGFASE
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situation 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

RpvMQfuPgFaB (26 oktober 2017)
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Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

DONG Energy Wind Power
Netherlands B.V.

Harbour, 4382NM Vlissingen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

BSW01-02 O&M Facilities

RpvMQfuPgFaB

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

26 oktober 2017, 11:55

2018

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2018

1

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Bepaling projecteffect

Situatie 1

NOx

1.690,23 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Construction phase

Situation 1

RpvMQfuPgFaB (26 oktober 2017)
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situation 1

Emissie
Situation 1

Bron
Sector

Machines
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Transportation (persons and material)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Working boats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bepaling projecteffect

Situation 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

1.626,11 kg/j

< 1 kg/j

20,82 kg/j

-

43,30 kg/j

RpvMQfuPgFaB (26 oktober 2017)
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situation 1

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Machines

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

1.626,11
kg/j

Transportation (persons and
material)
30454, 386263
20,82 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

10,0 NOx
NH3

19,33 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

10,0 NOx
NH3

1,49 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Bepaling projecteffect

Machines
30487, 385547
1.626,11 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Working boats

Situation 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Emissie

Working boats
30573, 385555
43,30 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

6,0

2,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

43,30 kg/j

RpvMQfuPgFaB (26 oktober 2017)
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Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Bepaling projecteffect

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171003_1682e2550c
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Situation 1

RpvMQfuPgFaB (26 oktober 2017)
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III
BIJLAGE: AERIUS RESULTATEN GEBRUIKSFASE
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situation 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

S4XMNQCdGJgT (07 december 2017)
pagina 1/5

Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

DONG Energy Wind Power
Netherlands B.V.

Harbour, 4382NM Vlissingen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

BSW01-02 O&M Facilities

S4XMNQCdGJgT

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

07 december 2017, 11:55

2018

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

1.849,29 kg/j

NH3

2,61 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Toelichting

Usage phase

Bepaling projecteffect

Situation 1

S4XMNQCdGJgT (07 december 2017)
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situation 1

Emissie
Situation 1

Bron
Sector

Crew transportation vessels
Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Deliveries and staff transportation
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bepaling projecteffect

Situation 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

1.761,44 kg/j

2,61 kg/j

87,85 kg/j

S4XMNQCdGJgT (07 december 2017)
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situation 1

NOx

Scheepstype

Omschrijving

Passagiersschepe
n GT: 100-1599

CTVs

Aantal bezoeken
(/j)

Verblijftijd Stof
(u/bezoek)

3.650

Vaarroute binnengaats

Scheepstype

A

Passagiersschepen GT: 100-1599

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

1 NOx

Emissie

1.761,44 kg/j

Aantal bezoeken (/j)

Naam

Bepaling projecteffect

Crew transportation vessels
30566, 385611
1.761,44 kg/j

3.650

Deliveries and staff
transportation
30459, 386232
87,85 kg/j
2,61 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

214,0 NOx
NH3

32,23 kg/j
2,49 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

20,0 NOx
NH3

32,20 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

12,0 NOx
NH3

23,42 kg/j
< 1 kg/j

Situation 1

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

S4XMNQCdGJgT (07 december 2017)
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Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Bepaling projecteffect

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171003_1682e2550c
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Situation 1

S4XMNQCdGJgT (07 december 2017)
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Teun Breukelen, van - RE: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
From:
To:
Date:
Subject:
Cc:

Bernard Meijlink <BMeijlink@Vlissingen.nl>
'Susanne Koeman' <Skoeman@ksparcheologie.nl>
19-10-2017 12:28
RE: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
"'teun.van.breukelen@witteveenbos.com'" <teun.van.breukelen@witteveenbos...

Geachte mevrouw Koeman,
De vraag was intern ook al bij me neergelegd. Aan mijn collega heb ik het volgende advies gestuurd:
“Beste Aart,
Er ligt inderdaad een bureauonderzoek. Uit dit bureauonderzoek en uit andere onderzoeken rondom de
Buitenhaven blijkt dat het terrein bij het graven van de havens ruim vier meter is opgehoogd. In de
bovenste vier meter van de ondergrond verwacht ik geen archeologie van waarde. Daarnaast verwacht
ik niet dat voor nieuwbouw hier dieper gegraven gaat worden dan vier meter.
Als dat inderdaad het geval is dan adviseer ik verder geen archeologisch onderzoek, ook geen
booronderzoek. Als er wel een kuil gegraven moet worden , dieper dan 4 meter, dan moeten we even de
koppen bij elkaar steken, wat nodig is.
Het plaatsen van heipalen kan overigens ook zonder een vorm van archeologisch onderzoek plaats
vinden.
Hopelijk kunnen jullie voor nu hiermee uit de voeten. Als er meer informatie nodig is, dan verschaf ik die
graag.
Vriendelijke groeten,
Bernard”
Het lijkt me sterk dat er een gebouw komt met een kelder dieper dan 4 meter. Het is dan naar alle
waarschijnlijkheid niet nodig om verdere stappen in het archeologisch onderzoeksproces te
ondernemen. Misschien kunt u dit met uw opdrachtgever delen.
Natuurlijk kunnen we hier volgende week dinsdag ook even over bellen.
Met vriendelijke groeten,
Bernard Meijlink
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Page 2 of 2

Bernard H.F.M. Meijlink
Walcherse Archeologische Dienst
(gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen)
0652552925 / b.meijlink@middelburg.nl
www.archeologiewalcheren.nl

Van: Susanne Koeman [Skoeman@ksparcheologie.nl]
Verzonden: woensdag 18 oktober 2017 20:00
Aan: Bernard Meijlink <BMeijlink@Vlissingen.nl>
Onderwerp: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
Geachte heer Meijlink,
Van Teun van Breuken van Witteveen+Bos heb ik opdracht gekregen om het archeologisch
vooronderzoek voor het project Vlissingen Haven uit te voeren. Hij heeft u als contactpersoon aan mij
doorgegeven voor archeologie. Wellicht bent u al op de hoogte van dit plan? Mocht dat niet zo zijn,
dan volgt hieronder een korte toelichting. Volgende week ga ik het project voorbereiden en zou ik
graag de aanpak voor dit project met u bespreken. Is het mogelijk om hier volgende week dinsdag 24
oktober telefonisch contact over te hebben?
De locatie ligt aan de Veerhavenweg in Vlissingen en er is een gebouw gepland (oranje kader op de
luchtfoto). Ik krijg eind deze week nog gegevens over de funderingsdiepte en het palenplan voor de
heipalen. Ik heb gezien dat de locatie in 2013 onderdeel is geweest van een archeologisch
bureauonderzoek (Edisongebied, rapport van SOB Research) waarin een verwachting aan het gebied is
toegekend en aanbevelingen zijn gedaan voor vervolgonderzoek. Kan dit bureauonderzoek als basis
dienen voor deze locatie? Mocht u niet de beschikking hebben tot het rapport dan kan ik een
downloadlink sturen via WeTransfer.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Susanne Koeman
Senior Adviseur

M 06 43 65 63 85
skoeman@ksparcheologie.nl
Vleugelstraat 15
6922 JM Duiven
www.ksparcheologie.nl
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Teun Breukelen, van - RE: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
From:
To:
Date:
Subject:
Cc:

Bernard Meijlink <BMeijlink@Vlissingen.nl>
"'Teun Breukelen, van'" <teun.van.breukelen@witteveenbos.com>
30-11-2017 15:30
RE: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
Ronald Bakker <RBakker@Vlissingen.nl>

Geachte heer Van Breukelen,
Het plangebied locatie Ørsted aan de Buitenhaven heeft volgens de betreffende beheersverordening
een dubbelbestemming Waarde Archeologie. Hiervoor is bepaald dat voor bodemingrepen dieper dan
40 cm en groter dan 500 m2 vergunning aangevraagd moet worden vergezeld van een rapport van
(verkennend) archeologisch onderzoek, waaruit blijkt dat de archeologische waarde is vastgesteld.
Volgens aanvullende bepalingen in de beheersverordening is de aanvraag van een vergunning op het
gebied van de archeologie niet nodig, als er een verklaring van de archeologisch adviseur van de
gemeente voorhanden is, dat (verder) archeologisch onderzoek niet nodig is. Bij deze stel ik een
dergelijke verklaring op.
In het verleden heeft SOB Research in het kader van het opstellen van een structuurplan voor het
Edisongebied een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit dit bureauonderzoek en uit andere
onderzoeken rondom de Buitenhaven blijkt dat het terrein bij het graven van de havens ruim vier
meter is opgehoogd. In de bovenste vier meter van de ondergrond verwacht ik geen archeologie van
waarde. Daarnaast verwacht ik niet dat voor nieuwbouw hier dieper gegraven gaat worden dan vier
meter.
Als dat inderdaad het geval is dan adviseer ik verder geen archeologisch onderzoek, ook geen
booronderzoek. Als er wel een kuil gegraven moet worden , dieper dan 4 meter, dan moeten we
bekijken, welk aanvullend onderzoek nodig is.
Het plaatsen van heipalen kan overigens ook zonder een vorm van archeologisch onderzoek plaats
vinden. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van funderingspalen in de zee(haven)bodem voor het
bouwen van de steiger en pontons.
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan verschaf ik deze graag.
Met vriendelijke groeten,
Bernard Meijlink

Bernard H.F.M. Meijlink
Walcherse Archeologische Dienst
(gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen)
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0652552925 / b.meijlink@middelburg.nl
www.archeologiewalcheren.nl

Van: Teun Breukelen, van [teun.van.breukelen@witteveenbos.com]
Verzonden: donderdag 30 november 2017 12:40
Aan: Bernard Meijlink <BMeijlink@Vlissingen.nl>
Onderwerp: RE: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
Geachte heer Meijlink,
In het kader van het project Vlissingen Buitenhaven, is er naast het eerder beoordeelde deel op land ook
een deel op water (zie bijgevoegde situatieschets).
Voor het bouwen van de steiger en pontons zullen funderingspalen in de zee(haven)bodem benodigd
zijn. Zijn hiervoor verdere onderzoeksinspanningen noodzakelijk met betrekking tot archeologie?

Met vriendelijke groet,

A.T.W. van Breukelen MSc (Teun)
Witteveen+Bos
Groep Energie-Ontwikkeling
Postbus 233
7400 AE Deventer
tel. 0570 69 70 37/ 06 22 68 34 32
www.witteveenbos.com

-----------------------------------------------------------------------------------------DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained
within this e-mail. If you receive this e-mail and you are not the addressee, then
please delete it from your system and notify the person who sent it to you.
Our company accepts no liability for the content of this email, or for the
consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing
www.witteveenbos.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Before printing, think about the environment
>>> Bernard Meijlink <BMeijlink@Vlissingen.nl> 19-10-2017 12:27 >>>

Geachte mevrouw Koeman,

file:///D:/Users/bret/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A202406DO-WB-01PO-TW-0... 1-12-2017

Page 3 of 4

De vraag was intern ook al bij me neergelegd. Aan mijn collega heb ik het volgende advies gestuurd:
“Beste Aart,
Er ligt inderdaad een bureauonderzoek. Uit dit bureauonderzoek en uit andere onderzoeken rondom de
Buitenhaven blijkt dat het terrein bij het graven van de havens ruim vier meter is opgehoogd. In de
bovenste vier meter van de ondergrond verwacht ik geen archeologie van waarde. Daarnaast verwacht
ik niet dat voor nieuwbouw hier dieper gegraven gaat worden dan vier meter.
Als dat inderdaad het geval is dan adviseer ik verder geen archeologisch onderzoek, ook geen
booronderzoek. Als er wel een kuil gegraven moet worden , dieper dan 4 meter, dan moeten we even de
koppen bij elkaar steken, wat nodig is.
Het plaatsen van heipalen kan overigens ook zonder een vorm van archeologisch onderzoek plaats
vinden.
Hopelijk kunnen jullie voor nu hiermee uit de voeten. Als er meer informatie nodig is, dan verschaf ik die
graag.
Vriendelijke groeten,
Bernard”
Het lijkt me sterk dat er een gebouw komt met een kelder dieper dan 4 meter. Het is dan naar alle
waarschijnlijkheid niet nodig om verdere stappen in het archeologisch onderzoeksproces te
ondernemen. Misschien kunt u dit met uw opdrachtgever delen.
Natuurlijk kunnen we hier volgende week dinsdag ook even over bellen.
Met vriendelijke groeten,
Bernard Meijlink

Bernard H.F.M. Meijlink
Walcherse Archeologische Dienst
(gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen)
0652552925 / b.meijlink@middelburg.nl
www.archeologiewalcheren.nl

Van: Susanne Koeman [mailto:Skoeman@ksparcheologie.nl]
Verzonden: woensdag 18 oktober 2017 20:00
Aan: Bernard Meijlink <BMeijlink@Vlissingen.nl>
Onderwerp: Archeologisch vooronderzoek Vlissingen Haven
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Geachte heer Meijlink,
Van Teun van Breuken van Witteveen+Bos heb ik opdracht gekregen om het archeologisch
vooronderzoek voor het project Vlissingen Haven uit te voeren. Hij heeft u als contactpersoon aan mij
doorgegeven voor archeologie. Wellicht bent u al op de hoogte van dit plan? Mocht dat niet zo zijn,
dan volgt hieronder een korte toelichting. Volgende week ga ik het project voorbereiden en zou ik
graag de aanpak voor dit project met u bespreken. Is het mogelijk om hier volgende week dinsdag 24
oktober telefonisch contact over te hebben?
De locatie ligt aan de Veerhavenweg in Vlissingen en er is een gebouw gepland (oranje kader op de
luchtfoto). Ik krijg eind deze week nog gegevens over de funderingsdiepte en het palenplan voor de
heipalen. Ik heb gezien dat de locatie in 2013 onderdeel is geweest van een archeologisch
bureauonderzoek (Edisongebied, rapport van SOB Research) waarin een verwachting aan het gebied is
toegekend en aanbevelingen zijn gedaan voor vervolgonderzoek. Kan dit bureauonderzoek als basis
dienen voor deze locatie? Mocht u niet de beschikking hebben tot het rapport dan kan ik een
downloadlink sturen via WeTransfer.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Susanne Koeman
Senior Adviseur

M 06 43 65 63 85
skoeman@ksparcheologie.nl
Vleugelstraat 15
6922 JM Duiven
www.ksparcheologie.nl
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This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
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Periplus Archeomare BV
Kraanspoor 14
1033 SE Amsterdam
Nederland

Aan:

Provincie Zeeland
Afdeling vergunningverlening

Tel
E-mail
Website

Datum
Ref No.
Klant Ref
Onderwerp:

:
:
:

020-636 7891
info@periplus.nl
www.periplus.nl

14 april 2018
18A019-01
Vlissingen

Briefrapport archeologisch onderzoek pontonsteiger buitenhaven Vlissingen

Geachte heer/mevrouw,
Bij de Veerhavenweg in Vlissingen zijn bouwwerkzaamheden gepland. Dit betreft de bouw van een loods van
Ørsted Wind Power Netherlands BV. De loods zal gebruikt worden voor het onderhoud aan de geplande
windparken Borssele 1 &2. Aan de kade van de Buitenhaven tussen Dutch Offshore Contractors en Finsa
wordt een pontonsteiger gebouwd voor twee tot zes schepen die de werknemers naar de windparken in
aanbouw brengen. Ten behoeve van de aanleg zijn baggerwerkzaamheden noodzakelijk.
Voor de locatie op het land zijn in het kader van de vergunningverlening de benodigde archeologische
onderzoeken uitgevoerd, maar de geplande locatie van de pontsteiger viel buiten het onderzoeksgebied.
Recentelijk zijn op de locatie geofysische en geotechnische onderzoeken uitgevoerd. Witteveen+Bos heeft
Periplus Archeomare verzocht om aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken een uitspraak te
doen over de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden op de locatie. Ons bedrijf Periplus
Archeomare BV heeft zich sinds 2005 gespecialiseerd in archeologisch onderzoek van de waterbodem.
Daarbij beschikken we over de benodigde KNA actoren en zijn in het bezit van de vereiste BRL4000
certificaten om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren.
Op basis van een beknopt historisch onderzoek en de resultaten van het geotechnisch en geofysisch
onderzoek komen wij tot de volgende conclusies:




Historische kaarten laten zien dat het plangebied sterk verstoord is (tot 1931 lag het plangebied nog uit
de kade van de oude buitenhaven, dit gebied is in 1931 verdiept bij de aanleg van de nieuwe
buitenhaven, zie afbeelding in bijlage 1);
De geotechnische boringen in het plangebied laten zien dat de huidige waterbodem in het plangebied
voornamelijk bestaat uit (recent) slib.
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Op basis van deze feiten en de uitgevoerde onderzoeken concluderen wij dat het plangebied geen
archeologische waarde bevat en derhalve vanuit archeologisch oogpunt gezien vrij kan worden gegeven voor
de geplande werkzaamheden.
Deze conclusie en advies worden onderschreven door de heer B.H.F.M. Meijlink van de Walcherse
Archeologische Dienst.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd;
Met vriendelijke groet,

Seger van den Brenk
Senior KNA Archeoloog Waterbodems
Actorregister nr. 60294106
Periplus Archeomare B.V.
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Bijlage 1. Locatiekaart van het plangebied en historische situatie
Onderstaande afbeelding toont een recente kaart van het plangebied (links) en het plangebied
geprojecteerd op een historische kaart uit 1925 (rechts). In 1925 lag het plangebied op de rand van de
toenmalige Buitenhaven. In 1931 is de Buitenhaven uitgebreid naar het noorden, waarmee het plangebied
sterkt verdiept werd.

Afbeelding 1. Het plangebied op een recente kaart (links) en op de historische kaart uit 1925 (rechts)
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Bijlage 2. Resultaten waterbodem- en geotechnisch onderzoek
In 2018 heeft MH Poly Consultants & Engineers B.V. een verkennend waterbodemonderzoek inclusief een
booronderzoek met bemonstering uitgevoerd in het plangebied1. De locaties van de uitgevoerde boringen
zijn weergegeven op onderstaande kaart.

Afbeelding 2. Locatie van de uitgevoerde boringen in 2018.
De boorprofielen laten zien, dat de bovenste meters van de waterbodem voornamelijk bestaat uit slib. Pas
vanaf gemiddeld NAP -8m bevindt zich een ongestoorde zandbodem.
Op de volgende pagina’s worden de resultaten van de boorprofielen weergegeven.
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