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Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Aan

Contactpersoon

Datum

23 februari 2006

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Ons kenmerk

PZDB-N-06035
Uw kenmerk

Onderwerp

Extra stuk bij Oud-Noord-Bevelendpolder

Beste Simon,

Naar aanleiding van jouw vraag om de mogelijkheden te onderzoeken om het extra deel
bij Oud-Noord-Bevelandpolder (ca. dp 1766 - dp 1768) mee te nemen, het volgende.

Volgens mij zijn er grofweg twee wegen die we kunnen bewandelen:
1) Het extra deel in het huidige plan en Nb-wetaanvraag meenemen.
2) Een aparte procedure starten voor het extra deel.

• ad 1)
De locatie die we alsnog willen aanpakken, wordt in het huidige plan en de huidige Nb-
wetvergunningsaanvraag gebruikt als onderdeel van de mitigerende maatregelen. Het
plan en de aanvragen hebben reeds ter inzage gelegen en de provincie stelt momenteel
alles in het werk om het plan voor 1 april goed te keuren. Het bevoegd gezag vragen
om het nieuwe deel in de beoordeling van plan en aanvragen meenemen vergt in eerste
instantie een inspanning van ons uit. We zullen moeten aangeven wat de effecten zijn
van het nieuwe werk (o.a. teenverschuiving i.c.m. zeegras) en hoe we omgaan met de
gewijzigde situatie t.a.v. de mitigerende maatregelen (o.a. verplaatsen schelpgruis). Pas
daarna kan de provincie het plan en vergunningaanvraag op juiste wijze beoordelen.
Het achterhalen en op juiste wijze presenteren van deze informatie kost mijns inziens ten
minste drie weken. Je zal op z'n minst een soort van mini-natuurtoets moeten uitvoeren.
In dat geval kan je dus op z'n vroegst pas medio maart de provincie om een oordeel
vragen. Uitgaande van de huidige ervaringen met provincie t.a.v. de beoordeling van de
Nb-wetaanvragen (al voor drie trajecten verlenging van de beslistermijn aangekondigd),
acht ik het uitgesloten dat ze nog voor 1 april vergunning kunnen verlenen.
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Geheel los daarvan is het juridisch gezien niet juist om een dergelijke wijziging te kunnen
doorvoeren zonder de plannen opnieuw ter inzage te leggen. Immers op deze wijze
wordt derden feitelijke informatie onthouden.

ad 2)
Een andere en juridisch geheel zuivere optie is het geheel doorlopen van de
planprocedure voor het extra deel. De doorlooptijd zal dan liggen tussen de 26 en de 41
weken (zie tabel). Uitgaande van een (gemiddelde) doorlooptijd van zo'n 33 weken kom
je dan uit op een afronding van de planprocedure zo rond begin oktober; in het meest
gunstige scenario (26 weken) kom je uit op eind augustus. Hierbij dient wel opgemerkt
te worden, dat personele inzet op het extra deel altijd ten koste zal gaan van de
werkzaamheden aan de andere vakken (uitvoering 2007). Je zal dus op één van die
trajecten vertraging oplopen. Iedereen is immers op dit moment volgepland.

Activiteit Doorlooptijd in wkn
Schrijven natuurtoets 3-6
Opstellen/afstemmen mitigerende maatregelen 2-3
Schrijven plan ihkv de Wwk 2-4
Interne beoordeling (MJZ / Pbo / AO) + aanpassen 4-8
Vaststelling door DB waterschap 2-3
Inzagelegging (incl. opsturen) 7
Vaststelling door AV waterschap 2-3
Beoordeling door GS (incl. opsturen) 4-7

Totaal (min - max) 26 - 41

Conclusie:
Meenemen van het extra deel in 2006 is procedureel gezien nagenoeg onmogelijk.

•
Aanbeveling:
Dergelijke 'scopewijzigingen' kwamen ook in het verleden regelmatig voor. Vaak werd
dan tegen beter weten in vanuit het mangement toch verzocht het onmogelijke mogelijk
te maken om er vervolgens aan het einde van de rit alsnog achter te komen dat het niet
ging lukken. Dit leverde steeds een hoop frustratie op. Daarom is er een tijd terug ook
besloten om als de nota eenmaal het AO heeft gepasseerd er niet meer op terug te
komen. Gezien de strakke planning van het project lijkt het me verstandig consequent
conform dit besluit te handelen.

Met vriendelijke groet,
Joris
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