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specie afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Contactpersoon

Datum Bijlage(n)• 25 mei 2005 2
'Ons kenmerk Uw kenmerk

WVO 3079

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u het besluit van 18 mei 2005, nr. WVO 2934, naar aanleiding van
uw bovengenoemde aanvraag.

Tevens zend ik u een exemplaar van de tekst van de kennisgeving zoals die in de
Staatscourant en in De Bevelander zal worden gepubliceerd.

Ik attendeer u bij deze op de in deze kennisgeving opgenomen beroepsmogelijk-
heid .• Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEEREN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
het wnd. hoofd van de afdeling Emissies,

Rijkswaterstaat Zeeland

Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Poelendaelesingel18 4335 JA Mid-

delburg

Telefoon (0118) 622000

Telefax (0118) 622999

5 minuten te voet vanaf station
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Beschikking Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

18 mei 2005
Nummer

WVO 2934
Onderwerp
Het eenmalig storten van circa 10.000 rn" baggerspecie in de Westerschelde,
afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.
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Artikel 4: nader onderzoek
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Artikel 7: aanwijzing contactpersoon
Artikel 8: calamiteiten

4. Mededelingen
5. Bijlagen

• 1. Aanhef

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

beschikt op grond van de volgende overwegingen op de aanvraag van het Dagelijks
bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg, ingediend bij brief
van 11 februari 2005 om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) voor het eenmalig verspreiden in de Westerschelde van
in totaal circa 10.000 m3 baggerspecie afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

2. Overwegi ngen

2.1 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag:
1. De Wvo-vergunning wordt aangevraagd voor het eenmalig storten in de

Westerschelde van in totaal circa 10.000 m3 (profielkuubs) baggerspecie die
vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden ten behoeve van het vrijgraven van het



dijktalud in verband met dijkverbeteringswerkzaamheden. De baggerlocatie is
gelegen in de gemeente Borsele. De bedoelde baggerlocatie is aangegeven op de
als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.

2. De baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een
kraan ponton of kraanschip met grijper en/of een cutterzuiger. Met behulp van
dit materieel zal de baggerspecie vanaf de bodem in een hiervoor geschikt
vaartuig gebracht worden.

3. Het storten van de baggerspecie zal worden uitgevoerd met een onderlosser,
splijtbak, kraanponton en/of kraanschip waarmee de baggerspecie op de
aangewezen locatie wordt gestort.

4. De stortlocatie is gearceerd aangegeven op de als bijlage 2 bij deze beschikking
behorende tekening.

5. De vergunning is aangevraagd voor bepaalde tijd en wel tot 1 november 2005.

2.2 Overwegingen met betrekking tot vergunningverlening:
6. De in deze beschikking aangegeven 10.000 m3 vrijkomende baggerspecie zijn

zogenaamde "profielkuubs" (berekende m" = lengte X breedte X diepte van het
te baggeren gebied).

7. Het te baggeren gebied (zie bijlage 1) is bemonsterd volgens een vooraf
vastgesteld bemonsteringsplan .

8. In z'n algemeenheid mag de bij onderhoudsbaggerwerk vrijkomende
baggerspecie onder bepaalde voorwaarden worden teruggebracht in het
watersysteem van herkomst (verspreiding van gebiedseigen specie).
Het daarbij voor de Westerschelde vastgestelde baggerstortbeleid is als volgt
geformuleerd:
Uitgangspunt voor het storten van baggerspecie vormt de "Chemie- Toxiciteit-
toets verspreiding zoute baggerspecie" (CTT) zoals gepubliceerd in de
Staatscourant op 18 juni 2004 (nr. 114) met toevoeging van een rectificatie in de
Staatscourant op 5 juli 2004 (nr. 125).
Tot die tijd werd de "Uniforme Gehaltetoets voor zoute wateren" uit de 4e nota
Waterhuishouding gebruikt als kwaliteitstoets voor zoute baggerspecie.
De belangrijkste wijzigingen in de CTT ten opzichte van deze Uniforme
Gehaltetoets zijn:
A. Toevoeging van TBT als toetsingsparameter. Voor TBT is in de cn een

benedengrens en een bovengrens ( range) opgenomen. Het uitgangspunt
bij het verlenen van een beschikking is de ondergrens voor TBT van 100 IJg
Sn/kg.ds. Een verruiming van de toetsingswaarde in de richting van de 250
IJg Sn/kg.ds kan alleen worden vergund indien er sprake is van een regio-
nale trendbreuk in de hoeveelheid te verspreiden zoute baggerspecie.
Indien de bovengrens van de range van 250 IJg Sn/kg.ds. wordt over-
schreden mag de specie in ieder geval niet worden verspreid.

B. Toevoeging van 3 biologische effectmetingen. Deze zogenaamde bioassays
zijn voor een evaluatieperiode van 2 jaar (tot 5 juli 2006) als
meetverplichting opgenomen. Voor deze 3 parameters zijn alleen de
signaleringswaarden aangegeven.

C. Vervallen van de toepassing van bodemcorrectie ten behoeve van toetsing
aan de CTT.
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De Inspectie van Verkeer en Waterstaat, divisie Water (lVW) stelt op dit moment
in samenwerking met de betrokken RWS Diensten, RIKZ en DG Water het
inspectiekader c.q. de handreiking voor het uitvoeren van de cn op. Door
middel van een brief (d.d. 4 februari met kenmerk IVW/DW/VV/RO/2005-94)
heeft IVW vooruitlopend op de handreiking alle regionale diensten geïnformeerd
over hoe nu in de vergunningverlening omgegaan moet worden met de regio-
nale trendbreuk (punt A) en het overschrijden van de signaleringswaarden bij de
biologische effectmetingen (punt B).

•

In de brief is opgenomen dat voor de regionale trendbreuk TBT in de Zeeuwse
Delta en Wadden de bovengrens van de norm range dient te worden aange-
houden.
Uit het onderzoek uitgevoerd door het RIKZ wat verwoord is in het rapport "De
weg naar implementatie van de Chemie- Toxiciteit-Toets", blijkt namelijk dat
voor de regio's Wadden en de Zeeuwse delta een trendbreuk in de niet ver-
spreid bare baggerspecie zoveel mogelijk voorkomen wordt door gedurende de
evaluatieperiode een norm van 250 Ilg Sn/kg d.s in de individuele beschikkingen
op te nemen. Als er gehalten boven de 250 ug Sn/kg d.s worden gevonden,
mag de specie in ieder geval niet verspreid worden.

Ten aanzien van een overschrijding van de signaleringswaarden bij biologische
effectmetingen is in de brief opgenomen dat in de periode tot de evaluatie bij
een verhoogde respons van de bio-assays een nader onderzoek uitgevoerd wordt
met als doel meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de overschrijding van de
bio-assays.
Er zal door de havenbeheerder een stofgericht onderzoek worden uitgevoerd
met als doel meer duidelijkheid te krijgen over welke stoffen of stofgroepen de
verhoogde respons veroorzaken.
Dit brononderzoek omvat in elk geval een analyse van de geanalyseerde che-
mische parameters in relatie tot de bio-assay die een verhoogde respons geeft.
Het gaat hierbij om zowel de actuele chemische analyseresultaten, als ook om
eerdere uitgevoerde chemische analyseresultaten.
Daarnaast zal het bevoegd gezag aan de hand van het stofgericht onderzoek een
brongerichte omgevingsanalyse verrichten, waarbij waterkwaliteitsbeheerder en
haven beheerder samen zullen optrekken in een verkenning van relevante bron-
nen in het havengebied waardoor de bioassays een verhoogde response geven.

9. Uit de analyseresultaten van de (water)bodemmonsters op de baggerlocatie blijkt
dat de chemische parameters van de betreffende baggerspecie voldoen aan de
normering zoals gesteld in de Chemie-Toxiciteit-toets. De TBT waarden in de
monsters liggen beneden de 100 IJg Sn/kg. ds. De biologische parameters geven
op 1 monsterlocatie een overschrijding van de signaleringswaarde te zien op de
bio-assay "Corophium Volutator".

1O. Gezien de overschrijding van de signalerinswaarde op de bio-assay
"Corophium Volutator", zal vergunninghouder in overleg met hoofdingenieur-
directeur van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland een vergelijking worden
uitgevoerd van de chemische data/informatie vanuit de haven Hoedekenskerke
in relatie tot response van bioassays. Daarnaast zal een historisch onderzoek en
een dossieronderzoek worden gedaan, gericht op de specifieke bronnen in de
haven. De verplichting tot het doen van nader onderzoek zal worden
vastgelegd in deze vergunning. Gezien het gegeven dat de bio-assays niet
diskwalificerend zijn, is het niet nodig dat het onderzoek is afgrond voor dat de
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baggerspecie in het oppervlaktewater wordt verspreid. Er zal worden
voorgeschreven dat de onderzoeksresultaten uiterlijk 2 maanden na het van
kracht worden van de vergunning moeten worden ingediend.

10. De baggerspecie uit de 2 monstervakken (zie bijlage 1) mag in de
Westerschelde worden verspreid omdat de kwaliteit van de baggerspecie
voldoet aan de in overweging 8 genoemde voorwaarden.

11. In het te baggeren deel van de haven te Hoedekenskerke vindt de volgende
lozing plaats: het afstromend hemelwater van de oevers. Gelet op de ver-

wachting dat het voornoemde afstromend hemelwater in (zeer) geringe mate zal
zijn verontreinigd, wordt derhalve verondersteld dat de verontreiniging van de
onderhavige baggerspecie afkomstig is van instromend sediment.

•
12.Materieel dat wordt ingezet voor de uitvoering van baggerwerken en/of bagger-

speciestortingen bevatten hydraulische systemen. Omdat uit de hydraulische sys-
temen olie kan vrijkomen door gebrek aan onderhoud en calamiteiten wordt
hydraulische olie beschouwd als diffuse bron. Vanwege de mogelijk optredende
emissies is het beleid van Rijkswaterstaat erop gericht voortdurend te zoeken
naar de minst schadelijke olie voor het aquatische systeem. Om inzicht te krijgen
in de milieuschade die de toegepaste olie kan veroorzaken, zal worden voor-
geschreven dat het te gebruiken type olie wordt gemeld. Eveneens dient de
hoeveelheid in het systeem aanwezige olie te worden gemeld.

2.2. Overwegingen met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn:
13.De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EG van de Raad van 2 april 1979) heeft als

doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op
het Europese grondgebied. De Vogelrichtlijn voorziet in de bescherming van
soorten die op basis van de volgende criteria zijn gekozen en in een bijlage
(bijlage 1) van de richtlijn zijn samengevoegd. Dit zijn soorten die a. dreigen uit
te sterven, b. gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen in het leefgebied, c. als
zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij slechts
plaatselijk voorkomen en d. vanwege de specifieke kenmerken van hun leef-
gebied speciale aandacht verdienen. Verder zijn lidstaten verplicht geregeld voor-
komende trekvogels, trekvogels die in een gebied de zogenoemde 1% norm
halen, te beschermen. Gebieden die een belangrijke rol vervullen in de levens-
cyclus van deze soorten worden aangewezen als Speciale Beschermingszones
(SBZl.

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992) heeft tot
doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in-
standhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Euro-
pese grondgebied. Met de Habitatrichtlijn wordt de vorming van een coherent
ecologisch netwerk (Natura 2000) van speciale beschermingszones beoogd
waarbinnen ook de speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn vallen. De
Habitatrichtlijn kent een systeem van bescherming van natuurlijke habitats (bijla-
ge 1) en bescherming van bedreigde soorten planten en dieren, met uitzondering
van vogels (bijlage 2). Bepaalde habitats en soorten genieten extra bescherming
door het toekennen van de status prioritaire habitat of soort, deze zijn met een
(*) gemarkeerd in de bijlagen van de richtlijn.

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn, dat tevens van toepassing is op Speciale Be-
schermingszones i.k.v. de Vogel richtlijn bevat de beschermingsbepalingen voor
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SBZ's. Voor ingrepen die in of in de buurt van een SBZ plaatsvinden en die af-
zonderlijk of in combinatie met andere plannen en projecten een significant ef-
fect op de instandhoudingdoelen van deze gebieden kunnen hebben vraagt
artikel 6 een passende beoordeling van deze effecten. Alleen ingrepen die geen
significant effect zullen hebben kunnen zonder meer worden toegelaten. Plannen
of projecten die wel significante effecten veroorzaken kunnen alleen doorgaan
als er geen alternatieven voor dat plan of project bestaan en als de ingreep van
groot openbaar belang is. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan moeten de
effecten van de ingreep worden gemitigeerd en of gecompenseerd. Deze bepa-
lingen zijn nog niet omgezet in de Nederlandse wetgeving en zijn daardoor
rechtstreeks geldig.

Alle twee de richtlijnen kennen naast gebiedsbescherming ook soortenbescher-
ming. De bepalingen in dit kader zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplemen-
teerd in de Flora- en Faunawet.

• 14;De Westerschelde is in 1998 aangemeld als beschermingszone conform de
Habitatrichtlijn. Op 24 maart 2000 is de Westerschelde aangewezen als gebied
in het kader van de Vogelrichtlijn en kwalificeert zich als Speciale Beschermings-
zone onder de Vogel richtlijn vanwege het voorkomen van drempeloverschrijden-
de aantallen (>1 % biogeografische populatie) van Lepelaar, Grauwe Gans,
Brandgans, Rotgans, Bergeend, Smient, Pijlstaart, Slobeend, Brilduiker, Scholek-
ster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kanoetstrandloper, Bonte Strandloper,
Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur en Steenloper, die het gebied be-
nutten als broedgebied, doortrekgebied, ruigebied en/of overwinteringsgebied.
Onderstreepte soorten zijn soorten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richt-
lijn.

15.Er is een passende beoordeling gemaakt (zoals bedoeld in overweging 14) van de
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstel-
lingen van dat gebied. De conclusie hieruit is dat als gevolg van het eenmalig
storten van 10.000 m3 baggerspecie op de bedoelde lokatie in de Westerschelde
geen significante effecten zijn te verwachten.

2.3. Slotoverweging:
16.Gezien de aard en de omvang van de onderhavige te storten baggerspecie

(alsmede de daaraan te verbinden voorschriften) in relatie tot het ontvangende
oppervlaktewater, bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het onder
voorschriften verlenen van deze vergunning voor voornoemde verspreiding van
baggerspecie in de Westerschelde.

2.4. Overwegingen met betrekking tot procedurele aspecten:
17.De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt krachtens wettelijk voor-

schrift onderworpen aan de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht
bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten. Gelet op de aard en de
inhoud van de aanvraag moet er rekening mee worden gehouden dat derden
door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden
getroffen. Een zorgvuldige voorbereiding' van de gevraagde beschikking brengt
met zich mee dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om de stukken in te
zien en zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken.

5



18. Het ontwerp van het besluit, alsmede de aanvraag met de daarbij behorende
stukken heeft gedurende een termijn van vier weken

op de secretarie van de gemeente Borsele te Heinkenszand,
op de secretarie van de gemeente Reimerswaal te Kruiningen,
ten kantore van Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg

ter inzage gelegen en is door kennisgeving in nieuwsbladen aangekondigd,
teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op het
ontwerp naar voren te brengen.

19.De zakelijke inhoud van de aanvraag en de strekking van het ontwerp van het
besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en in de Provinciale Zeeuwse Courant.

•
Gelet op artikel1, derde lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het
Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren, de Wet milieubeheer en de Algeme-
ne wet bestuursrecht;

3. BES L U IT:
aan het Dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg
(adres: Kanaalweg 1, 4337 PA), verder genoemd "de vergunninghouder", vergun-

11
· ning te verlenen tot 1 november 2005 voor het eenmalig storten c.q. verspreiden in
de Westerschelde van in totaal circa 10.000 m3 baggerspecie afkomstig uit de haven
te Hoedekenskerke, onder de volgende voorschriften:

Artikel1
begri psbepal ing
In deze beschikking wordt verstaan onder:
1. de" hoofdingenieur-directeur": de hoofdingenieur-directeur van Rijkswater-

staat Zeeland (adres: Poelendaelesingel 18, Postbus 5014, 4330 KA
Middelburg);

2. het "districtshoofd ": het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswater-
staat Zeeland, (adres: Postbus 114, 4530 AC Terneuzen);

3. de" baggerspecie" :
het bodemmateriaal dat is verkregen door baggerwerk dat wordt uitgevoerd
door middel van uitgraven, opscheppen of zuigen, eventueel vermengd met
water als gevolg van het ondergane baggerwerk of ten behoeve van transport;

4. de "aanvraag": de aanvraag en de daarbij overlegde stukken d.d. 11 februari
2005, kenmerk 2005/894.

Artikel2
baggerwerkzaamheden
1. De baggerspecie mag uitsluitend afkomstig zijn van de baggerwerken in de

haven te Hoedekenskerke in de gemeente Borsele, zoals deze is aangeven op
de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.

2. Het in lid 1 genoemde baggerwerk dient doelmatig en oordeelkundig te ge-
schieden met behulp van kraan ponton of kraanschip met grijper en/of een
cutterzuiger.

3. De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.
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Artikel3
storten van baggerspecie
1. De baggerspecie uit de monstervakken mag worden gestort in het stortvak zoals

aangegeven op bijlage 2.
2. De hoeveelheid te storten baggerspecie mag niet meer bedragen dan in totaal

circa 10.000 m3 (profielkuubs).
3. De baggerspecie dient doelmatig en oordeelkundig te worden gestort, gericht

op het niet meer dan onvermijdelijk vertroebelen van het ontvangende opper-
vlaktewater.

4. Het storten van de baggerspecie dient plaats te vinden met behulp van een
onderlosser, splijtbak, kraanponton en/of kraanschip.

•
Artikel4
nader onderzoek
1.. De vergunninghouder dient in overleg met de hoofdingenieur-directeur nader

stofgericht en brongericht onderzoek uit te voeren n,aar aanleiding van de over-
schrijding van de signaleringswaarden van de bioassay "Corohium Volutator".

2. Binnen 2 maanden na het van kracht worden van de vergunning dienen de
onderzoeksresultaten schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdingenieur-
directeur

3. De onderzoeksresultaten zoals bedoeld in lid 3 bevatten ten minste:
a) een overzicht van de chemische analyseresultaten (historische en actuele)

in relatie tot de overschrijdende bioassays in het betreffende havenvak;
b) een vergelijking van de chemische analyseresultaten aan de lijst(en) met

stoffen waarop de bio-assays kunnen triggeren;
c) een overzicht van historische en actuele bronnen.

Artikel5
melding en rapportage
1. Tenminste 2 weken voor de aanvang van het in artikel 2 bedoelde baggerwerk

dient inzake het uit te voeren baggerwerk en de baggerspeciestorting de aan-
vangsdatum schriftelijk gemeld te worden aan het districtshoofd, met afschrift
aan de hoofdingenieur-directeur.

2. Zodra blijkt dat de aanvang van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden niet op
het in bovengenoemde melding aangegeven tijdstip kan plaatshebben, dient
daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis gegeven te worden aan het districts-
hoofd, met afschrift aan de hoofdingenieur-directeur.

3. Na voltooiing van de bagger- en stortwerkzaamheden dient aan de hoofd-
ingenieur-directeur opgave te worden gedaan van de exacte hoeveelheid vrij-
gekomen en gestorte baggerspecie in profiel rn",

Artikel6
hydraulische olie
1. Olielekkages, afkomstig van het te gebruiken baggermaterieel, dienen door

voldoende onderhoud voorkomen te worden.
2. De vergunninghouder dient voor de aanvang van de baggerwerkzaamheden

schriftelijk te melden aan de hoofdingenieur-directeur welk type hydraulische
olie wordt gebruikt in het baggermaterieel.

3. De vergunninghouder dient voor de aanvang van de baggerwerkzaamheden
schriftelijk te melden aan de hoofdingenieur-directeur hoeveel hydraulische olie
de systemen van het baggermaterieel bevatten.
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Artikel7
aanwijzing contactpersoon
De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze beschikking
bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de hoofdingenieur-directeur in
spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder dient binnen 14
dagen nadat deze beschikking in werking is getreden aan de hoofdingenieur-direc-
teur schriftelijk mede te delen de naam, het adres en het telefoonnummer van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen
onmiddellijk te worden gemeld, in ieder geval ook schriftelijk.

•
Artikel8
calamiteiten
1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van

calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk
maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van oppervlaktewateren
maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht
daartoe op aanschrijven van de hoofdingenieur-directeur onmiddellijk over te
gaan.

2. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de
beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de in de beschikking om-
schreven stortingen en/of uit het beperken of staken van het storten van ver-
ontreinigende stoffen, zoals deze volgens de beschikking is toegestaan.

3. Een maatregel als bedoeld in de voorgaande leden mag niet voor langer dan
een, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, periode van 48
uren worden opgelegd en mag in geen geval ten gevolge hebben dat het
storten van verontreinigende stoffen volgens de beschikking na het vervallen
van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer
mogelijk zou zijn.

Middelburg, 18 mei 2005.
DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Ernissi

4. MEDEDELINGEN:
A Tegen het besluit kan tot en met 7 juli 2005 beroep bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te

brengen over het ontwerp;
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c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden naar de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den
Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk
van het besluit.
Het besluit wordt op 8 juli 2005 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is
ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt
niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.
Van de indiener van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de
hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te
betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde
afdeling.

B Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning
schade lijden.

C Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
a. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoet-

waterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Postbus 17, 8200 AA
Lelystad;

b. het hoofd van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus
20906, 2500 EX Den Haag;

c. de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
d. het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswaterstaat Zeeland,

Postbus 114,4530 AC Terneuzen;
e. de directeur van de Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie

Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg;
f. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand;
g. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.
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5. Bijlagen

Als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd:

Bijlage 1

Bijlage 2

situatietekening baggerlocatie Hoedekenskerke

situatietekening baggerstortlocatie Westerschelde
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vergunning voor Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg voor het eenmalig in de Westerschelde storten
c.q. verspreiden van baggerspecie, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende
bekend.
Bij besluit van 18 mei 2005, nr. WVO 2934 is aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleend voor het eenmalig in de Westerschelde storten
c.q. verspreiden van circa 10.000 rrr' baggerspecie, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Terinzagelegging
Het besluit, alsmede het ontwerp-besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 26 mei 2005 tot en
met 6 juli 2005 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen:
1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (tel. 0118 -

622428) op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
2. Gemeentehuis van Borsele,Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot

12.30 uur; tevens op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.
3. Gemeentesecretarievan Reimerswaal,Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op

voorafgaand telefonisch verzoek (tel. 0113 - 395000) kunt u de stukken ook 's avonds inzien.

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het besluit kan tot en met 7 juli 2005 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan State
worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
b. de adviseursdie gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het

ontwerp zijn aangebracht;
d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het

ontwerp.
Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan
State, Postbus20019,2500 EA Den Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en
de datum en het kenmerk van het besluit.
Het besluit wordt op 8 juli 2005 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de Voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een
dergelijk verzoek is beslist.
Van de indiener van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag
aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te
betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarievan de voornoemde afdeling.

Middelburg, 25 mei 2005.
DEMINISTERVAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,




