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verzonden:

Geachte

Uw brief van 8 oktober j1. over de procedure voor de dij kverbeteringswerken
langs de Westerschelde geeft ons aanleiding u als volgt te berichten.

Sinds de wijziging van het Besluit Milieueffectrapportage in juli 1999 geldt
voor plannen tot wijziging of uitbreiding van een zeedijk, dus ook voor de ver-
sterking van de steenglooiingen langs Wester- en Oostersehelde, een m.e.r.-
beoordelingsplicht. Aan de hand van een Aanmeldingsnotitie, op te stellen door
of namens de initiatiefnemer, dient ons college als bevoegd gezag te beoordelen
of voor een dij kverbeteringsplan een Milieueffectrapportage al dan niet nodig
is.
Ruim voor genoemd besluit in werking trad hebben wij geoordeeld dat voor de
dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde in het algemeen geen Milieueffect-
rapport behoefde te worden gemaakt, mits aan bepaalde voorwaarden zou worden
voldaan. Deze voorwaarden waren geënt op de nota Milieu-inventarisatie Wester-
schelde, opgesteld door het Projectbureau Zeeweringen, waarin zowel de aard van
de voorgenomen werken als de voor deze werken relevante milieuomstandigheden
zijn aangegeven .. Zij waren er op gericht dat zo goed mogelijk rekening zou wor-
den gehouden met de milieuwaarden, dus een keuze als het ware voor het meest
milieuvriendelijk alternatief. Een m.e.r.-procedure zou dan geen meerwaarde heb-
ben ten opzichte van de reguliere procedure volgens de Wet op de waterkering
(artikelen 7 en 8).

Sindsdien is bij de voorbereiding van de dijkverbeteringswerken langs de Wester-
schelde gehandeld als zou een algehele milieubeoordeling op voorhand zijn gege-
ven, op basis van de nota Milieu-inventarisatie als algemene Aanmeldingsnotitie.
Dit betekent dus niet dat een algehele ontheffing voor de m.e.r.-procedure zou
zijn verleend, zoals u stelt in uw brief, maar alleen dat niet steeds een aan-
meldingsnoti tie behoefde te worden opgesteld en dat, wanneer in een plan niet
aan de gestelde voorwaarden zou worden voldaan, alsnog een m.e.r.-procedure kon
worden vereist.
Deze handelwijze lijkt bij nadere beschouwing juridisch twijfelachtig, -hoewel ze
bij de tot dusver doorlopen procedures nooit is betwist. Dit brengt ons thans
tot de opvatting dat voor de nog resterende dijkversterkingswerken langs de Wes-
terschelde de procedure zal dienen te starten met de indiening van een Aanmel-
dingsnotitie. Van deze opvatting zullen wij de waterschappen en het Projectbu-
reau Zeeweringen op de hoogte brengen.
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Overigens Z1Jn wij ervan overtuigt dat, wanneer voor de tot dusver vastgestelde
en goedgekeurde plannen zo'n notitie iedere keer expliciet zou zijn ingediend,
ons oordeel steeds geweest zou zijn dat geen Milieueffectrapport was vereist.

Over de 'beschermingsformules' waaraan u in uw brief refereert, daarmee doelend
op de Vogel- en Habitatrichtlijn en mogelijk de Flora- en faunawet, willen wij
het volgende opmerken.
De consequenties voor de planopstelling van de dijkverbeteringswerken van de
desbetreffende regelgeving hebben, naar ons is bekend, de aandacht bij het Pro-
jectbureau Zeeweringen en de waterschappen. Mede omdat deze regelingen van be-
trekkelij k recente datum zijn is er over deze materie enige malen overleg ge-
weest met het Ministerie van LNV. Op basis hiervan is in de recente plannen een
paragraaf opgenomen over de toepassing van bedoelde regelingen. Wij verwachten
dat in de nog komende plannen deze materie op een juiste wijze zal zijn behan-
deld en zullen daar ook op toezien.

Voor wat betreft de zorgvuldigheid van handelen door de aannemer tijdens de uit-
voering van de werken, en het daarbij niet onnodig verstoren of anderszins aan-
tasten van natuurwaarden, hebben wij vernomen dat daarop in het vervolg beter
zal worden toegezien. Het betreft hier overigens veelal aspecten die buiten het
vast te stellen en goed te keuren verbeteringsplan vallen, maar die in het uit- ,
voeringsbestek en/of in het dagelijks toezicht op de werkzaamheden aan de orde ..
kunnen komen.

Wij hopen u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

over pomstig

.
directie Ruimte, Milieu en Water.

het door gedeputeerde staten genomen besluit,

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
016714 2012 PZDB-B-12018
Antwoord op brief schor vernieling Biezelingse Ham

•




