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Geachte heer Derksen,
Hierbij zend ik u het besluit op uw aanvraag voor een ontgrondingvergunning voor
het ontgronden van 204.000 m z a n d in de Oosterschelde.
Het besluit van 23 juli 2013 is geregistreerd onder nummer WTW10474 RWS2013/37163
3

Voor de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar verwijs ik u naar de
mededelingen hierover in de vergunning.
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u echter nog
vragen hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met bovengenoemde
contactpersoon.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING VERGUNNINGVERLENING

åá
rouw
iir. M. Harte
Mevrouw
uw ir.
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Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 maart 2013 een aanvraag
ontvangen van Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
om een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet voor het winnen van zand
nabij Noordland Binnenhaven in de Oosterschelde.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.WTW10474.
De aanvraag omvat de volgende stukken:
- Brief/Aanvraagformulier Ontgrondingenwet;
- Projectplan Sophiastrand, projectbureau Zeeweringen, d.d. 19 november 2012;
- Toets aan de Natuurbeschermingswet duinvoetsuppletie Sophiastrand, NoordBeveland, Arcadis d.d. 4 december 2012;
- Quick scan Flora- en Faunawet duinvoetsuppletie Sophiastrand, Noord-Beveland,
Arcadis, d.d. 4 december 2012;
- Aanvullende toets natuurwetgeving transportroute duinvoetsuppletie
Sophiastrand, Arcadis d.d. 7 februari 2013
- Resultaten laboratoriumonderzoek monsterpunten Noorderland, Omegam
Laboratoria, d.d. 22 oktober 2012;
- Overzichtskaart met wingebied, de hoekpunten, monsterpunten en dieptelijnen.
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Besluit
Datum

Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet, het Besluit ontgrondingen in
rijkswateren, de Regeling ontgrondingen in rijkswateren, de Algemene wet
bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van
Infrastructuur en Milieu als volgt:

I.

23 j u l i 2 0 1 3

Nummer
WTW10474
RWS-2013/37913

De vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de
Ontgrondingenwet aan Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330
ZW Middelburg te verlenen voor het in de Oosterschelde ontgronden van
204.000 m zand.
3

II.
III.

3

De vergunning te verlenen tot en met 1 april 2014.
Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden.
Voor een toelichting op de in deze vermelde begrippen wordt verwezen
naar bijlage 1 van deze vergunning.
Voorschriften

Voorschrift 1
Plaatsbepaling
1.

Het ontgronden van het zand wordt uitgevoerd op de volgende locatie,
conform geografische coördinaten, X/Y:
hoekpunt 1
X: 38700, Y: 404100
hoekpunt 2
X: 38100, Y: 404100
hoekpunt 3
X: 37997, Y: 404241
hoekpunt 4
X: 38223, Y: 404498
(Tabel)
zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende Bijlage 2.

Voorschrift 2
Wijze van uitvoeren
1.

In de baggerzones, zoals vermeld in de in voorschrift 1 vermelde tabel, mag
worden ontgrond tot een diepte van NAP - 9 meter.
2. De vergunninghouder moet voor het opnemen van de vaarwegmarkering
tenminste tien werkdagen van te voren contact opnemen met de heer
J J . Wabeke, bereikbaar op telefoonnummer 06 -53 45 51 59.
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1.

Datum

Het vrijgekomen zand dient te worden gebruikt voor de zandsuppletie bij het
Sophiastrand.

Voorschrift 4
Aanwijzingen
1.

2.
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Nummer
WTW10474
RWS-2013/37913

werkzaamheden

Door of namens het districtshoofd kunnen met betrekking tot de
ontgrondingwerkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming
van betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
Bij het gebruik maken van deze vergunning mag geen belemmering of hinder
worden veroorzaakt aan het scheepvaartverkeer. De Verkeerspost Wemeldinge
kan aanwijzingen geven ter bescherming van het scheepvaartverkeerbelang.
De vergunninghouder zorgt ervoor, dat gegeven aanwijzingen terstond worden
opgevolgd.

Voorschrift 5
Ongewoon voorval
1.

Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen
onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen
worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en
ongedaan te maken ten aanzien van:
- de instandhouding en bescherming van het waterstaatswerk de
Oosterschelde,
- een goede en veilige verkeersregulering.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig
mogelijk aan het districtshoofd.
3. De vergunninghouder verstrekt aan het districtshoofd tevens, zodra zij bekend
zijn, de gegevens met betrekking t o t :
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het
voorval zich heeft voorgedaan;
- Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen
voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de
vergunninghouder aan het districtshoofd informatie verstrekken over de
maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval
zich nogmaals kan voordoen.
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