
  

    
  

   
    

  
   

 

 

  
 

   

  
 

   

 
  

 
  

 
   

 
    

    
   

 
   

  
 

 
 

  
  

 
 

 

Ministerie van LNV 
Directie Natuur & Biodiversiteit 
Team Natuurbeschermingswet 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 
NEDERLAND 

MOW Maritieme Toegang 
Thonetlaan 102 bus 2 
2050 ANTWERPEN 
T 03 222 08 25 
mow.vlaanderen.be 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk 
DO 00664 

bijlagen 
1 digitale bijlage 

vragen naar/e-mail 
1M2B6M-2-65840 
telefoonnummer datum 

Frederik Roose 

16 juli 2021 

Betreft: Wnb 
Onderhoud vaargeul Westerschelde 2022-2028 - Vergunningaanvraag 
Wet natuurbescherming 

Geachte, 

Op 31 december 2021 verloopt de vigerende vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor verruiming en onderhoudswerkzaamheden in 
de Westerschelde(kenmerk DGNR-RRE/13194161). 

Hierbij ontvangt u op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming een 
vergunningaanvraag voor het onderhoud van de vaargeul van de Westerschelde 
voor de periode 1 januari 2022 – 31 december 2028. 

Voorgenomen activiteit 
Deze aanvraag heeft betrekking op het waarborgen van de diepgang van de 
vaargeul in de Westerschelde zoals die is overeengekomen in het kader van het 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende 
de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 
310; 21 december 2005) en in 2009 en 2013 werd vergund. Hiervoor zijn ook 
vanaf 2022 onderhoudsbaggerwerken noodzakelijk. Er wordt aangevraagd om 
jaarlijks opnieuw gemiddeld 11,7 miljoen kubieke meter onderhoudsbaggerspecie 
te mogen blijven verwijderen. Sinds 2010 wordt de baggerspecie door middel van 
flexibel storten teruggestort in de Westerschelde. Onder flexibel storten wordt 
het bijsturen van het verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde verstaan 
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op basis van monitoring, nieuwe inzichten en praktische uitvoeringsaspecten. Dit betekent dat de situatie 
steeds nauwkeurig door deskundigen wordt gevolgd (Overleg flexibel storten). Zij geven advies en sturing aan 
het storten. 
Al deze activiteiten vinden plaats binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. In de 
bijgevoegde Passende Beoordeling zijn de effecten van de bovengenoemde activiteiten op dit Natura 2000-
gebied, en omliggende Natura 2000-gebieden in Nederland en Vlaanderen onderzocht en beoordeeld. 

Ten opzichte van de vigerende vergunning kunnen een aantal aandachtspunten worden vermeld: 
 Doorlooptijd 7 jaar is niet gewijzigd; 
 Voorgenomen activiteit: 

o Gemiddelde jaarlijkse onderhoudshoeveelheden wijzigingen niet, namelijk gemiddeld 11,7 
Mm³/jaar;

o Stortstrategie is geactualiseerd: zowel in westelijke of oostelijke macrocel storten mogelijk 
indien er niet voldoende stortcapaciteit is in de macrocel waar gebaggerd wordt; Bijsturing 
van de verdeling tussen hoofdgeul, plaatranden en nevengeul, volgens de ervaringen van de 
laatste jaren; 

o Stortzones zijn geactualiseerd: twee nieuwe zones toegevoegd, drie bestaande stortzones die 
praktisch niet inzetbaar zijn, zijn niet meer meegenomen in deze nieuwe aanvraag. De overige 
stortzones uit de vergunningsperiode 2015-2021 blijven behouden.

o Stortvolumes zijn geactualiseerd en opnieuw vastgelegd in twee tabellen: 1ste tabel met de
initiële aanvangsverdeling (tabel 3-2 in PB hoofdstuk 3.2.3.1), en 2de tabel met alternatieve
stortruimte per macrocel die aangesproken kan worden na het doorlopen van het beslisproces 
Flexibel Storten (tabel 3-3 in PB hoofdstuk 3.2.3.3); 

 Storttechnieken blijven behouden (o.a. kleppen met sleephopperzuiger, rainbowen), enkel de techniek 
sproeiponton wordt niet langer gebruikt; 

 Projectopvolging en beslisproces Flexibel Storten blijft behouden mits enkele actualisaties in het 
protocol en projectmonitoring op basis van de ervaringen uit het toepassen van het beslisproces 
Flexibel Storten tijdens de vergunningsperioden 2010-2015 en 2015-2021. 

Belang van de aanvrager 
De onderhoudsbaggerwerkzaamheden van de vaargeul Westerschelde dienen openbare en economische 
belangen. Het belang laat zich omschrijven als het kunnen functioneren en verder blijven ontwikkelen van de 
haven van Antwerpen, en de verdere stimulans voor de economie en werkgelegenheid die van deze 
ontwikkeling uit zal gaan. Om de ontwikkeling van de haven te Antwerpen doorgang te laten vinden, zal de 
haven in de toekomst bereikbaar moeten blijven en zal de vaargeul regelmatig onderhouden moeten worden. 
Ook de andere Scheldehavens, m.n. Vlissingen, Terneuzen en Gent (North Sea Port), hebben baat bij de 
onderhoudsbaggerwerken. Zonder onderhoud van de vaargeul in de Westerschelde verzandt hun maritieme 
toegang ook gedeeltelijk. 

Natuurbescherming 
De initiatiefnemer realiseert zich de bijzondere waarden van de Westerschelde en streeft er naar deze te 
respecteren. Bij de lokalisering, planning en uitvoering van de activiteiten wordt uitgegaan van de 
aanwezigheid van (beschermde) natuurwaarden, en worden voorzorgsmaatregelen genomen om elke vorm 
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van verstoring van deze natuurwaarden te voorkomen. De mitigerende maatregelen die opgenomen zijn in de 
vigerende vergunningen om de negatieve effecten in de Westerschelde te ve rminderen en/of uit te sluiten, 
zullen behouden worden in de voorgenomen stortstrategie aangezien er geen nieuwe wetenschappelijke 
inzichten zijn waardoor deze maatregelen herzien zouden moeten worden (PB hoofdstuk 7). 

Passende beoordeling 
Een uitgebreidere omschrijving van de aangevraagde activiteiten en de effecten daarvan op de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, de andere Natura 2000-gebieden in de 
regio en de beschermde soorten, is opgenomen in de bijgevoegde Passende Beoordeling en 
Soortenbeschermingstoets (bijlage 1). De mogelijke effecten van de aangevraagde activiteiten zijn daarin 
geanalyseerd op basis van 6 relevante effectgroepen: direct ruimtebeslag door bedekking en omwoeling van 
de bodem, morfologische veranderingen, veranderingen in de waterbeweging, vertroebeling, verstoring 
(onder en boven water) en eutrofiëring door stikstofdepositie. 

De conclusie is dat, met in acht neming van de geformuleerde mitigerende maatregelen, zich geen 
(significante) negatieve effecten zullen voordoen als gevolg van de aangevraagde activiteiten. Naast de reeds 
bestaande mitigerende maatregelen die reeds onderdeel uitmaken van de aangevraagde activiteit, zijn in 
verband met eutrofiëring door atmosferische stikstofdepositie nog specifieke mitigerende maatregelen 
toegevoegd (PB hoofdstuk 7). 

Het uitvoeren van bagger- en stortwerkzaamheden ten behoeve van het onderhoud aan de vaargeul in de 
Westerschelde leidt, met inachtneming van de beschreven mitigerende maatregelen, dus niet tot aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe of andere Natura 
2000-gebieden in de nabijheid. Cumulatieve significante effecten met andere projecten en activiteiten zijn 
eveneens uitgesloten. De voorgenomen activiteiten kunnen daarom uitgevoerd worden in overeenstemming 
met de bepalingen van de Wet natuurbescherming. 

Soortenbeschermingstoets 
Uit de toetsing aan de verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten in de Wet natuurbescherming 
blijkt dat geen van de verbodsbepalingen voor in de Westerschelde voorkomende beschermde soorten vissen, 
zeezoogdieren en vogels zullen worden overtreden, mits rekening wordt gehouden met de gestelde 
mitigerende maatregelen. Het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming is in dat kader 
niet nodig. 

Beslisproces met monitoring, opvolging en rapportage 
Het verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde vindt sinds de derde verruiming plaats volgens het 
Beslisproces Flexibel Storten. Dit proces is vastgelegd in het Tracébesluit behorende bij de 1ste

vergunningsperiode na de derde verruiming van de Westerschelde. Deze werkwijze heeft tot doel ongewenste 
onverwachte ontwikkelingen proactief op te sporen en eventueel de stortstrategie bij te sturen voordat 
aantasting van de natuurlijke kenmerken kan plaatsvinden. Dit proces houdt in dat de stortstrategie op 
verschillende manieren wordt bewaakt en geëvalueerd door middel van monitoring, opvolging, toetsing, 
voortgangsevaluatie en eventuele bijsturing (toelichting in PB in subparagraaf 3.4.1). 
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ir. Yi Bin Shan

Dit Beslisproces Flexibel Storten blijft behouden, maar de invulling van de stortstrategie (PB hoofdstuk 3.2), de 
criteria uit het protocol voorwaarden (PB bijlage 5) en de projectmonitoring (PB bijlage 4) zijn geactualiseerd 
op basis van de ervaringen uit het toepassen van het beslisproces Flexibel Storten tijdens de 
vergunningsperioden 2010-2015 en 2015-2021. 

De projectmonitoring (PB hoofdstuk 7.4 en bijlage 4) bevat metingen om (1) de protocol kwaliteitsparameters 
te kunnen opvolgen, en (2) metingen ter ondersteuning van een goede operationele aansturing van de 
stortstrategie. Dit bevat ook extra opvolging met multibeam peilingen van de nieuwe stortzones. 

Naast de rapporten die opgesteld worden ten behoeve van het Beslisproces Flexibel Storten zorgt MOW-MT 
voor de maandelijkse aanlevering van de bagger- en stortgegevens en voor een jaarlijkse rapportage over de 
resultaten van het monitoringprogramma. Maritieme Toegang moet maandelijks de bagger- en stortgegevens 
aanleveren aan de vergunningverlener. Daarnaast dient jaarlijks een jaaroverzicht met de totale uitgevoerde 
activiteiten m.b.t. baggeren en storten te worden aangeleverd waarbij ook een kruistabel di ent te worden 
aangeleverd. 

Wij hopen dat wij u hebben voorzien van volledige informatie en een ontvankelijke aanvraag en zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Afdelingshoofd 

Bijlage 
1. Passende Beoordeling (Tractebel en IMDC, 2021) met 14 bijlagen waarvan de bijlagen 4 t/m 14 apart 

worden meegezonden, te downloaden via: 
https://vobo.vlaanderen.be/download.php?id=GIYDEMJQG4YTKX2GNFXGCYLMEBSG643TNFSXEICOIJL 
S46TJOA======.
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