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Samenvatting

Het project Winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027 voorziet in het winnen van zand in
de periode 2018 t/m 2027 om te voldoen aan de landelijke marktvraag naar ophoogzand. Deze
samenvatting van het Milieueffectrapport Winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027 geeft
op hoofdlijnen de informatie over het project. In deze samenvatting wordt kort ingegaan op het
project en welke gevolgen dit heeft voor mensen en omgeving. Ook leest u hoe u uw mening
kunt geven en waar u terecht kunt voor meer informatie.

S1 Waarom zand winnen op de Noordzee?

Ophoogzand voor projecten op land
In de Noordzee wordt jaarlijkse een grote hoeveelheid zand gewonnen om aan de landelijke
marktvraag naar ophoogzand te voldoen. Ophoogzand wordt gebruikt voor projecten op land
zoals de realisatie van nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en de aanleg van infra-
structuur. Hoeveel ophoogzand nodig is hangt af van de marktvraag, welke mede gestuurd
wordt door de economische conjunctuur. De komende jaren blijft er vraag bestaan naar op-
hoogzand vanuit de Noordzee, aangezien op land onvoldoende zand beschikbaar is. Om aan
de vraag te kunnen voldoen zijn nieuwe zandwingebieden op de Noordzee nodig.

Omvang van de winning van ophoogzand voor de periode 2018 t/m 2027
In figuur S.1 is het jaarlijks aantal gewonnen m3 zand voor ophoogzand tot en met 2015 weer-
gegeven. In het figuur is het beeld van wisselende vraag aan hoeveelheden ophoogzand goed
te zien. De piek in de jaarlijkse hoeveelheden gewonnen ophoogzand lag rond de eeuwwisse-
ling met een maximum van ruim 22 miljoen m3 in 2001. De jaren daarna is de vraag teruggelo-
pen. Komende jaren zal de winning naar verwachting liggen op circa 7-12 miljoen m3. Voor de
jaren tot en met 2027 is het nu nog lastig om in te schatten hoeveel zand er exact gewonnen
gaat worden. Voor deze m.e.r.-procedure wordt veiligheidshalve er vanuit gegaan dat de vraag
vanaf 2023 verder aantrekt naar maximaal 18 miljoen m3 op jaarbasis. In totaal wordt voor de
periode 2018 t/m 2027 uitgegaan van 150 miljoen m3.

Naast de winningen op basis van nieuw aangevraagde vergunningen in de periode 2018 t/m
2027 is er nog sprake van winningen die worden uitgevoerd op basis van vergunningen die voor
2018 zijn aangevraagd. Een vergunning heeft namelijk een looptijd van maximaal 5 jaar (exclu-
sief verlenging). Uit een analyse bij de leden van Stichting LaMER blijkt dat het gaat om de win-
ning van in totaal circa 15 miljoen m3.

In de m.e.r.-procedure wordt voor de periode 2018-2027 uitgegaan van de winning van maxi-
maal 150 miljoen m3 via nieuwe vergunningen en 15 miljoen m3 op basis van bestaande ver-
gunningen. Voor de effectbeoordeling in het MER wordt daarom uitgegaan van 165 miljoen m3.
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Figuur S.1 Jaarlijks gewonnen hoeveelheden ophoogzand in miljoen m3 voor de periode 1992 -
2015.

Procedure: ontgrondingsvergunning en milieueffectrapportage
Voor het winnen van zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. Voor
de vergunning die is aangevraagd voor de periode 2008 t/m 2017 is destijds MER winning op-
hoogzand Noordzee 2008-2017 opgesteld. Dat MER heeft betrekking op de periode tot en met
2017. Vanaf 1 januari 2018 kunnen daarom geen nieuwe ontgrondingsvergunningen meer wor-
den aangevraagd op basis van het bestaande MER ophoogzand. Het MER winning ophoog-
zand Noordzee 2018 t/m 2027 moet er voor zorgen dat ook in de periode 2018 t/m 2027 nieuwe
vergunningen aangevraagd kunnen worden.

Het winnen en verschepen van ophoogzand zijn activiteiten die mogelijk effecten hebben op na-
tuur, gebruiksfuncties, cultuurhistorie & archeologie en milieu. Om deze belangen een volwaar-
dige plaats te geven in de besluitvorming over het verlenen van de ontgrondingsvergunning,
wordt de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.1) gevolgd. Het doel van de m.e.r. is
het integreren van de milieuoverweging in de voorbereiding en vaststelling van plannen en pro-
jecten. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een milieueffectrapport (MER).

Kader S.1: Relatie met m.e.r. winning suppletiezand
Parallel aan de procedure voor de winning van ophoogzand wordt de m.e.r.-procedure doorlo-
pen voor de winning van suppletiezand. De initiatiefnemer hiervoor is Rijkswaterstaat. In de
m.e.r. voor suppletiezand wordt uitgegaan van de winning van 161 miljoen m3 suppletiezand. In
het MER voor ophoogzand is de winning van suppletiezand meegenomen als scenario bij de
beschouwing van cumulatieve effecten. Verder hebben de initiatiefnemers van ophoogzand en
suppletiezand gezamenlijk de zoekgebieden voor de zandwinning op de Noordzee geselecteerd
(zie verder onder S2).

S2 Een korte toelichting op de winning van ophoogzand op de Noordzee

Zoekgebieden voor zandwinning
Zandwinning op de Noordzee vindt plaats tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de
12-mijlsgrens, buiten het kustfundament. Dit gebied is in de zandwinstrategie gereserveerd als
voorkeursgebied voor zandwinning (zie figuur S.2).

1 m.e.r. = procedure voor de milieueffectrapportage



Samenvatting

, revisie D0
Pagina 8 van 167

Figuur S.2 Het reserveringsgebied voor zandwinning op de Noordzee tussen de doorgaande NAP -
20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens

Binnen het reserveringsgebied worden zoekgebieden aangewezen waarbinnen het ophoogzand
wordt gewonnen. De selectie van zoekgebieden is onderdeel van het proces voor het opstellen
van dit MER. Bij het selecteren van de zoekgebieden is rekening gehouden met verschillende
randvoorwaarden en uitgangspunten uit beleid, wet- en regelgeving en de aanwezigheid van
andere ruimtelijke claims zoals olie- en gasplatforms, kabels & leidingen, windparken en Natura
2000-gebieden. Daarnaast is bij de selectie van zoekgebieden gebruik gemaakt van recent uit-
gevoerd geologisch onderzoek. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de aanwezigheid van
storende lagen (veenpakketten, kleilagen en/of stenen) in de potentiële zoekgebieden tot een
diepte van 6 meter en de hoeveelheid slib en de fractieverdeling van het slib in 10 subregio’s.

Uiteindelijk zijn in het MER voor de zandwinning langs de hele kust zoekgebieden aangewezen
voor de winning van zowel ophoogzand als suppletiezand (zie kader S.1). In figuur S.3 zijn de
zoekgebieden voor ophoogzand weergegeven. Bij het bepalen van de capaciteit van deze
zoekgebieden is er rekening mee gehouden dat toekomstige ontwikkelingen er toe kunnen lei-
den dat (delen) van een zoekgebied niet meer geschikt zijn voor zandwinning. Ook kunnen er
obstakels aanwezig zijn (o.a. verlaten kabels en leidingen, archeologie, wrakken, niet gespron-
gen explosieven) of kan de zandkwaliteit niet voldoen aan de wensen.
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Figuur S.3 Overzicht van zoekgebieden voor winning ophoogzand op de Noordzee (licht blauw vak-
ken is zeewaarts alternatief, groene vakken is kustwaarts alternatief; zie hierover verder onder S4)

Winmethode
Voor de winning van zand op de Noordzee komt slechts één techniek in aanmerking: varend
zuigen met behulp van een sleephopperzuiger. Bij varend zuigen wordt zand met behulp van
een sleephopperzuiger van de waterbodem opgezogen. De sleephopperzuiger baggert al va-
rend door middel van een sterke pomp zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem. Wan-
neer het vaartuig vol is, wordt het zuigen gestopt en vaart het geladen schip naar zijn bestem-
ming om te lossen.

Figuur S.4 Afbeelding van een sleephopperzuiger (Bron: edugis.nl)
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S3 Welke oplossingen (alternatieven) zijn onderzocht?
In het MER zijn drie alternatieven onderzocht:
· Nul-alternatief
· Alternatief kustwaarts
· Alternatief zeewaarts

Binnen de twee locatiealternatieven (kustwaarts en zeewaarts) is gekeken naar twee scenario’s
ten aanzien van de hoeveelheid zand dat gewonnen wordt. Hieronder worden de alternatieven
en scenario’s kort toegelicht.

Door bij het selecteren van de zoekgebieden rekening te houden met de eerder beschreven uit-
gangspunten is zoveel mogelijk voorkomen dat er effecten optreden op andere gebruiksfuncties
en natuur. Daar waar bestaande gebruiksfuncties aanwezig zijn, is automatisch op een andere
locatie gezocht naar een geschikt zoekgebied. Daarbij is bij het selecteren van zoekgebieden
uitgegaan van het zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande wingebieden en het feit dat
langere vaarafstanden leiden tot meer emissies. In dit MER is daarom bij het selecteren van
zoekgebieden niet expliciet gekeken naar mogelijk gunstigere locaties op grotere vaarafstand,
anders dan het zeewaartse alternatief.

Nul-alternatief
Het nul-alternatief, inclusief autonome ontwikkeling, is het alternatief waarbij geen zandwinning
van de initiatiefnemer plaatsvindt. Er wordt dan geen zand gewonnen waardoor het doel van de
zandwinning (het winnen van ophoogzand om te voorzien in de marktvraag) niet wordt gereali-
seerd. Het nul-alternatief is uitsluitend bedoeld als vergelijkingsbasis voor de effecten van de
alternatieven kustwaarts en zeewaarts.

Alternatief kustwaarts
Het voornemen dat in het MER is onderzocht richt zich op de zandwinning en het transport van
het zand naar zijn bestemming om te lossen. De zoekgebieden liggen in verband met de vaar-
afstand tot de havens en de waterdiepte bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen de doorgaande
NAP -20 m dieptelijn. Dit principe is verwerkt in het ‘alternatief kustwaarts’.

Voor alternatief kustwaarts heeft een uitgebreide selectie van zoekgebieden plaats gevonden.
Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op reeds bestaande wingebieden en is rekening gehou-
den met de randvoorwaarden, uitgangspunten en beschikbare geologische informatie. Dit heeft
geleid tot tientallen zoekgebieden verspreid langs de Nederlandse kust (zie groene vlakken in
figuur S.3).

Alternatief zeewaarts
Alternatief zeewaarts is onderzocht om inzicht te geven in de effecten van het zandwinnen zo
ver mogelijk van de kust vandaan, tegen de 12-mijlsgrens. Dit geeft in vergelijking tot de effec-
ten van alternatief kustwaarts inzicht in de bandbreedte van mogelijke effecten. Gezien de gro-
tere vaarafstand lijkt dit in eerste instantie een minder reëel alternatief. Daarom zijn voor dit al-
ternatief verspreid over de kust minder, maar grotere zoekgebieden geselecteerd waarmee de
effecten in beeld kunnen worden gebracht. Bij de selectie van deze gebieden is rekening ge-
houden met de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de onmogelijkheid om zand te winnen binnen de
bestaande windparken en het aanhouden van een zekere afstand tot olie- en gasplatforms en
kabels & leidingen), uitgangspunten (verliezen en onzekerheden) en beschikbare geologische
informatie. Dit heeft geleid tot tientallen zoekgebieden verspreid langs de Nederlandse kust (zie
blauwe vlakken in figuur S.3).

Scenario’s hoog en laag
Naast de locatiealternatieven (kustwaarts en zeewaarts) zijn in het MER scenario’s onderzocht
voor wat betreft de hoeveelheid te winnen zand. Voor de winning van ophoogzand zijn twee
scenario’s onderzocht: in zowel het kustwaartse als het zeewaartse alternatief het scenario van
de voorgenomen activiteit met 165 miljoen m3 (sterke economische ontwikkeling) en voor het
kustwaartse alternatief een scenario met 135 miljoen m3 (lage economische ontwikkeling). Ook
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is een aantal cumulatieve scenario’s onderzocht waarin de gezamenlijke effecten van de win-
ning van ophoogzand en suppletiezand zijn onderzocht.

S4 Welke effecten zijn onderzocht?

Afbakening effectanalyse
Al decennia lang wordt op de Noordzee zand gewonnen ten behoeve van kustveiligheid en op-
hoogzand, maar ook voor projecten zoals Maasvlakte 2. In de afgelopen tien jaar is voor zeven
zandwinprojecten op de Noordzee een milieueffectrapport opgesteld en zijn diverse onder-
zoeken uitgevoerd. In deze milieueffectrapportages en de daarvoor uitgevoerde onderzoeken is
veel kennis verzameld over de effecten van zandwinning op de omgeving. Ook zijn er drie Mo-
nitorings- en evaluatieprogramma’s (MEP) uitgevoerd om de kennis over de effecten verder te
vergroten.

In het MER Winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027 is voortgeborduurd op de opgedane
kennis van voorgaande projecten. Dit betekent dat we voor sommige aspecten gedetailleerdere
informatie tot onze beschikking hebben om de effectbeoordeling mee uit te voeren. Tegelijker-
tijd zijn er aspecten waarvan we inmiddels weten dat zandwinning hierop geen effect heeft.
Deze aspecten zijn in het MER niet in detail onderzocht. In het MER is per aspect beschreven
welke kennis hierover in de afgelopen jaren is vergaard en of het betreffende aspect in dit MER
wel of niet nader wordt onderzocht.

Tabel S.1 Afbakening van onderzochte aspecten
Milieuthema Wel nader onderzocht Niet nader onderzocht
Kust en zee Sedimenttransport Morfologie

Bodemsamenstelling
Waterbeweging
Waterkwaliteit
Kustveiligheid en kusthandha-
ving

Natuur Ontgraven zeebodem
Verandering slibgehalte en voed-
selketen
Verstoring

Gebruiksfuncties en overige
ruimtelijke relevante aspecten

Visserij Recreatievaart

Scheepvaart (hinder en veilig-
heid)
Windparken
Winning beton- en metselzand
Natuur
Niet gesprongen explosieven

Cultuurhistorie en archeologie Archeologische objecten
Paleo-landschappen

Milieukwaliteit Energiegebruik en emissies
Duurzaamheid

S5 Wat zijn de effecten van de alternatieven?
Zandwinning op de Noordzee kan leiden tot effecten op natuur, gebruiksfuncties en overige
ruimtelijke relevante aspecten, cultuurhistorie en archeologie en milieu. In het MER zijn de ef-
fecten van zandwinning geanalyseerd en beoordeeld. Hiervoor is een 7-puntsschaal gehan-
teerd (zie paragraaf 8.3.2). Hiermee kunnen kleine (maar relevante) verschillen in effecten
zichtbaar worden gemaakt.

Kust en Zee
Onder het thema Kust en Zee zijn de effecten van zandwinning op het sedimenttransport be-
schreven. Het sedimenttransport zal worden beïnvloed door het verlies van zand en slib tijdens
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de winning. Het zand zal grotendeels in en rondom de zandwinputten bezinken. Het vrijko-
mende slib zal gedurende langere tijd over grotere afstanden worden verplaatst. De berekende
verhoging van de slibconcentraties per gebied bedraagt over het algemeen 1 à 2 mg/l, dit komt
overeen met een verhoging van 3 tot 5% ten opzichte van het nul-alternatief. Wel zijn er enkele
kortstondige uitschieters richting 9,3%.

In het scenario RWS KLZ 161 Mm3 zeewaarts zijn de concentratieverhogingen dichtbij de kust
en in de Waddenzee lager. Hier staat een sterkere concentratietoename verder uit de kust te-
genover. Binnen het kustwaartse alternatief komen de concentratietoenames van de scenario’s
135 miljoen m3 en 165 miljoen m3 tot en met 2023 met elkaar overeen. In de periode daarna zijn
de effecten van scenario 135 miljoen m3 kleiner, aangezien in scenario 165 miljoen m3 de win-
ningen in de tweede 5 jaar groter worden (laag-conjunctuur versus hoog-conjunctuur).

De effecten van de zandwinning op het sedimenttransport heeft alleen ecologische consequen-
ties en vormt daarom input voor de ecologische analyse die in het hoofdstuk natuur is uitge-
voerd. Om die reden zijn effecten op sedimenttransport niet apart beoordeeld.

Natuur
Voor het thema natuur zijn de effecten onderzocht als gevolg van vertroebeling, vernietiging en
verstoring. De projecteffecten van vertroebeling op fytoplankton en chlorofyl zijn op basis van
de modelberekening als negatief beoordeeld, voor de alternatieven/scenario’s zijn de effecten
niet onderscheidend. De effecten van vernietiging op benthos zijn voor alle alternatieven/scena-
rio’s gering en niet onderscheidend vanwege het beperkte ruimtebeslag in relatie tot het totale
leefgebied op de Noordzee, waarbij er niet in de meest waardevolle gebieden wordt gewonnen.
De projecteffecten van vertroebeling op benthos zijn op basis van de modelberekening als ne-
gatief beoordeeld. Voor vissen zijn de effecten van vernietiging, vertroebeling en verstoring als
ecologisch niet relevant beoordeeld, als gevolg van beperkte gevoeligheid en/of de omvang van
het leefgebied en de daar aan gekoppelde uitwijkmogelijkheden. Voor vogels zijn de effecten
van verstoring door de vaarbewegingen als ecologisch niet relevant beoordeeld vanwege de uit-
wijkmogelijkheden dan wel de geldende beleidsregels vanuit de BOR. De projecteffecten van
vertroebeling op vogels zijn als negatief beoordeeld. Voor zeezoogdieren zijn de effecten van
verstoring door de vaarbewegingen als ecologisch niet relevant beoordeeld vanwege de ruime
uitwijkmogelijkheden dan wel de geldende beleidsregels vanuit de BOR.

Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke aspecten
Voor het thema gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten zijn verschillende as-
pecten beoordeeld. Doordat bij het selectieproces van zoekgebieden rekening is gehouden met
bestaande gebruiksfuncties, zijn potentiële conflictsituaties voorkomen. De effecten op de visse-
rij zijn verwaarloosbaar gezien de grootte van het gebied waar gevist kan worden versus de
grootte van de zandwingebieden. De effecten zijn bovendien tijdelijk (functioneel herstel voor
vissen treedt binnen 1 jaar op). Effecten op vissen worden nauwelijks verwacht omdat er geen
effect op het zuurstofgehalte wordt verwacht en de beschikbaarheid van voedsel alleen lokaal
en tijdelijk afneemt. Paai- en opgroeigebieden zoals de Waddenzee en andere kustwateren lig-
gen op ruime afstand van de zoekgebieden waardoor geen effect zal optreden. De effecten op
visserij worden daarom voor alle alternatieven als neutraal beoordeeld.

Bij de zandwinning is het onvermijdelijk dat scheepvaartroutes worden gekruist. Bij Zeeland lig-
gen drie zoekgebieden deels in het scheepvaartstelsel. In het Waddengebied liggen enkele
zoekgebieden (in zowel het kustwaartse als het zeewaartse alternatief) tussen vaarwegen in.
Dit brengt, ondanks het hanteren van gebruiksregels en bepalingen, een verhoogd risico op
aanvaringen met zich mee. Omdat bij het zeewaartse alternatief enkele zoekgebieden tussen
twee vaarwegen in liggen, wordt dit alternatief beperkt negatief beoordeeld. Het kustwaartse al-
ternatief scoort neutraal omdat in dit alternatief belangrijke vaarwegen niet per definitie door-
kruist hoeven te worden. Hierin is geen onderscheid tussen de scenario’s 135 en 165 miljoen
m3.
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In de strook tussen de 10 en 12 nautische mijl liggen reserveringsgebieden voor windpark Hol-
landse Kust Noord en Hollandse Kust Zuid. In het zeewaartse alternatief liggen er drie zoekge-
bieden binnen deze reserveringszone. Zandwinning binnen deze zone kan alleen plaatsvinden
als de windturbines elders binnen het gereserveerde gebied worden neergezet of als de zand-
winning plaatsvindt voordat het windpark wordt gebouwd. Voor zoekgebieden met een ruimte-
lijke beperking geldt dat voorafgaand aan de zandwinning afstemming zal plaatsvinden met de
andere gebruiker van het gebied, in dit geval de ontwikkelaar van een windpark. Eventuele ef-
fecten van de zandwinning op het windpark kunnen hierdoor worden voorkomen. Effecten wor-
den daarom neutraal beoordeeld. Het kustwaartse alternatief heeft geen zoekgebieden binnen
het reserveringsgebied liggen. Ook dit alternatief scoort daarom neutraal. Hierin is geen onder-
scheid tussen de scenario’s 135 en 165 miljoen m3.

Zandwinning in gebieden waar niet gesprongen explosieven (NGE’s) kunnen voorkomen vormt
een groot risico dat alleen geëlimineerd of teruggebracht kan worden tot een aanvaardbaar ni-
veau door het nemen van de juiste maatregelen (reduceren kans van optreden en gevolgen) .
Het risico is voor beide alternatieven vergelijkbaar. Het effect is niet onderscheidend voor de al-
ternatieven en scenario’s en wordt als beperkt negatief beoordeeld.

Een van de zeewaartse zoekgebieden ligt binnen een gebied dat kansrijk is voor de winning
van beton- en metselzand. Door zandwinning op die locatie zal beton- en metselzand aan de
oppervlakte komen te liggen waardoor het eenvoudiger winbaar wordt. Dit wordt beperkt positief
beoordeeld. Het kustwaartse alternatief ligt buiten deze kansrijke gebieden en scoort daarom
neutraal.

Cultuurhistorie en archeologie
Voor het thema cultuurhistorie en archeologie zijn de effecten op wrakken en bewonersspo-
ren/paleolandschappen onderzocht. Door zandwinning kunnen archeologische resten in het ge-
bied vernietigd worden tot de diepte waarop zand wordt gewonnen.  Door afstand te houden tot
bekende wrakken (conform BOR 100 m) en voorafgaand aan de winning archeologisch onder-
zoek uit te voeren kunnen effecten op archeologische waarden worden beperkt maar niet wor-
den uitgesloten. De effecten worden daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). De al-
ternatieven/scenario’s zijn daarbij niet wezenlijk onderscheidend.

Zandwinning kan ook leiden tot de vernietiging van bewonerssporen en paleolandschappen. De
effecten kunnen worden beperkt door nader archeologisch onderzoek, maar effecten kunnen
niet worden uitgesloten. Het effect van zandwinning op bewoningssporen en paleolandschap-
pen wordt daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). Er is geen wezenlijk onderscheid
tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief.

Milieukwaliteit
Voor het thema milieukwaliteit is gekeken naar de aspecten brandstofverbruik en emissies. Het
winnen van zand gaat gepaard met brandstofgebruik en emissies van onder andere CO2, NOx

en SO2. Hierbij is een duidelijk onderscheid tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief en
tussen de scenario’s meer of minder zandwinnen. Het kustwaartse alternatief scoort vanwege
de kortere vaarafstand (lager brandstofverbruik en emissies) duidelijk beter dan het zeewaartse
alternatief. Binnen het alternatief kustwaarts wordt er minder brandstof verbruikt en ontstaat er
minder emissie wanneer minder zand wordt gewonnen. Het verschil tussen zeewaarts en kust-
waarts is groter dan tussen de winning van 135 en 165 miljoen m3. Verder is het brandstofver-
bruik en de emissie van zandwinning relatief beperkt ten opzichte van het verbruik en de emis-
sie van de totale scheepvaart binnen de 12-mijlszone. Daarom is het zeewaartse alternatief als
negatief beoordeeld en het kustwaartse alternatief beperkt negatief.

Cumulatieve effecten
In het MER is bij de effectbeoordeling ook gekeken naar mogelijk cumulatieve effecten door de
gelijktijdige winning van ophoogzand en overige zandwinprojecten, waarvan de winning van
suppletiezand de grootste is. Cumulatie van effecten met overige activiteiten in de Noordzee,
zoals het bouwen van windparken en olie- en gasplatforms, treedt niet op omdat dergelijke acti-
viteiten andersoortige effecten kennen dan grootschalige zandwinning.
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In het algemeen wordt geconcludeerd dat de cumulatieve effecten beperkt zijn. Qua invloed en
reikwijdte is het voornaamste cumulatieve effect de verhoging van de slibconcentratie in het wa-
ter. Om de cumulatieve effecten van zandwinning op de slibconcentratie in beeld te brengen
zijn drie cumulatieve scenario’s doorgerekend waarin ook de winning van suppletiezand (Rijks-
waterstaat) is meegenomen. Dit leidt uiteindelijk tot (potentieel) negatieve of sterk negatieve ef-
fecten op fytoplankton, chlorofyl, benthos en vogels.

Uit de effectbeoordeling blijkt verder dat er (beperkt) negatieve effecten optreden op de aspec-
ten scheepvaart (bij het zeewaartse alternatief) en niet gesprongen explosieven (beide alterna-
tieven). Cumulatie is bij deze aspecten mogelijk. Gedurende de periode dat ook zandwinning
plaatsvindt voor andere projecten, zullen er meer scheepvaartbewegingen in het gebied plaats-
vinden. Dit zal leiden tot een licht verhoogd risico op aanvaringen.

Voor niet gesprongen explosieven geldt dat hoe meer zandwinactiviteiten er plaatsvinden, des
te groter de kans is dat er een niet gesprongen explosief wordt aangetroffen. De effecten van
het aantreffen van een niet gesprongen explosief zijn echter niet cumulatief; meerdere vondsten
leveren geen cumulatief effect op.

Tabel S.2 Totaaloverzicht effectbeoordeling
Thema/aspect Alternatief kustwaarts,

135 miljoen m3
Alternatief kustwaarts,
165 miljoen m3

Alternatief zeewaarts,
165 miljoen m3

Natuur
Fytoplankton
Vertroebeling
- PP - - -
- Chl-a - - -
Benthos
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Vissen
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling 0/- 0/- 0/-
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Vogels
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Zeezoogdieren
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Gebruiksfuncties en
overige ruimtelijke re-
levante aspecten
Visserij 0 0 0
Scheepvaart 0 0 0/-
Windenergie 0 0 0
Niet gesprongen explo-
sieven

0/- 0/- 0/-

Beton- en metselzand 0 0 0/+
Cultuurhistorie en ar-
cheologie

- - -

Milieukwaliteit
Energieverbruik en
emissies

0/- 0/- -
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Duurzaamheid

S6 Hoe nu verder?

Voorkeursalternatief
Voor de meeste thema’s is het onderscheid tussen het zeewaartse en kustwaartse alternatief
gering. Daar waar sprake is van negatieve effecten, treden deze meestal in iets grotere mate op
bij het zeewaartse alternatief. Dit komt hoofdzakelijk doordat dit alternatief leidt tot grotere vaar-
afstanden en daarmee meer brandstofverbruik en emissie van CO2, NOx en SO2. Daarnaast lig-
gen de zoekgebieden van het zeewaartse alternatief in enkele gevallen tussen vaarwegen in en
in reserveringsgebied van windparken. Naast de effecten op de beschreven thema’s zijn ook
kosten relevant bij het maken van de afweging tussen de twee alternatieven. Een zeewaarts al-
ternatief is duurder vanwege de grotere vaarafstand (tijd en brandstofverbruik). Omdat de effec-
ten nagenoeg gelijk zijn, is gekozen voor het kustwaartse alternatief als voorkeursalternatief.

Ten aanzien van de scenario’s 135 en 165 miljoen m3 zandwinning binnen het kustwaartse al-
ternatief zijn de verschillen in effecten minimaal.

Ontwerp-ontgrondingsvergunning
Het MER wordt gecombineerd met de ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage gelegd.
Hierop is inspraak mogelijk. Hierna wordt door het bevoegd gezag een besluit genomen over de
ontgrondingsvergunning. Dit gebeurt mede op basis van het MER en de eventuele zienswijzen.
Vervolgens kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp-
ontgrondingsvergunning, tegen het besluit over de ontgrondingsvergunning beroep worden in-
gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het MER wordt bij de ont-
grondingsvergunning toegevoegd als bijlage, waarbij in de ontgrondingsvergunning wordt aan-
gegeven hoe is omgegaan met de resultaten van dit MER (conform artikel 7.37 Wet Milieube-
heer).

Voor een verdere toelichting over de termijnen en de mogelijkheden van inspraak wordt verwe-
zen naar de ontwerp-ontgrondingsvergunning die gepubliceerd wordt op voorgeschreven wijze,
onder meer in de Staatscourant.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om aan de landelijke
marktvraag naar ophoogzand te voldoen. Het benodigde zand wordt in de Noordzee tussen de
doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens, buiten het kustfundament, gewonnen.
Het zand wordt vervolgens getransporteerd naar in de nabijheid gelegen havens (rechtstreeks
of via overslag in binnenvaartschepen). De commerciële zandwinners hebben zich verenigd in
de Stichting LaMER die de belangen met betrekking tot het milieueffectrapport (MER2) en het
hieraan gekoppelde Monitoring en Evaluatie Programma (MEP) behartigt. Voor het winnen van
zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet.

In 2007 is ter onderbouwing van de effecten voor commerciële zandwinactiviteiten een MER op-
gesteld voor de periode 2008 t/m 2017: MER winning ophoogzand Noordzee 2008-2017 (Gront-
mij, 2007). Ontgrondingsvergunningen voor de winactiviteiten worden aangevraagd voor een
looptijd van 5 jaar en kunnen maximaal met de helft van de looptijd (dus 2,5 jaar) worden ver-
lengd. Het MER winning ophoogzand Noordzee 2008-2017 heeft betrekking op de periode tot
en met 2017. Vanaf 1 januari 2018 kunnen daarom geen nieuwe ontgrondingsvergunningen
meer worden aangevraagd op basis van het bestaande MER ophoogzand.

Doel van het voorliggende initiatief is om ook in de periode 2018 tot en met 2027 commerciële
zandwinning te kunnen voortzetten. De tijdshorizon is daarmee gelijk met de tijdshorizon voor
de winning van suppletiezand (Rijkswaterstaat), waardoor beide procedures beter op elkaar
kunnen worden afgestemd. Hierdoor kan beter rekening worden gehouden met elkaars belan-
gen, zoals het bepalen van de zoekgebieden voor de winning van zand.

1.2 Doel van het milieueffectrapport
Het winnen en verschepen van ophoogzand naar nabijgelegen havens is een activiteit die mo-
gelijk effecten heeft op natuur, gebruiksfuncties, cultuurhistorie & archeologie en milieu. Om
deze belangen een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming (verlenen van een ont-
grondingsvergunning in het kader van de Ontgrondingenwet), wordt de procedure voor de mili-
eueffectrapportage (m.e.r.3) gevolgd. Het doel van de m.e.r. is het integreren van de milieuover-
weging in de voorbereiding en vaststelling van plannen en projecten. Het resultaat van de be-
oordeling wordt vastgelegd in een MER.

In het Besluit m.e.r. is vastgesteld welke activiteiten m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig
zijn. Dit is mede afhankelijk van het type activiteit, het soort besluit en de omvang van de activi-
teit. Daarnaast is er onderscheid tussen plan-m.e.r. (voor kaderstellende plannen) en project-
m.e.r. (voor besluiten op basis waarvan realisatie mogelijk is). Het winnen van ophoogzand is
een concrete activiteit waarvoor het voorliggende Project-MER is opgesteld.

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van de m.e.r.-procedure is de Stichting LaMER, die de belangen van de ver-
schillende commerciële zandwinners met betrekking tot MER en MEP zaken behartigt. De ver-
gunningen voor de ontgrondingenwet worden door de leden zelf aangevraagd.

2 MER = Milieueffectrapport
3 m.e.r. = procedure voor de milieueffectrapportage
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Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is de Minister van Infrastructuur en Milieu. De uitvoering van de vergunning-
verlening is gedelegeerd aan de regionale Dienst Zee en Delta van Rijkswaterstaat.

1.3 Waarom is de winning van ophoogzand m.e.r.-plichtig?
De zandwinning valt onder de activiteit van categorie 16.2 Bijlage C van het Besluit m.e.r., die is
omschreven als "de winning dan wel wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelf-
stoffen op de Noordzee". De activiteit is m.e.r.-plichtig in die gevallen waarin de activiteit betrek-
king heeft op:
1. een winplaats van 500 hectare of meer dan wel het winnen van 10.000.000 m3 of meer;
2. enkele winplaatsen, die tezamen meer dan 500 hectare of meer omvatten, dan wel

10.000.000 m3 of meer betreffen en in elkaars nabijheid liggen.

In het voornemen wordt uitgegaan van het winnen van 165 miljoen m3 ophoogzand over de pe-
riode 2018-2017 (zie voor specificatie paragraaf 2.2). In verband met de genoemde hoeveelheid
is het besluit over deze zandwinning m.e.r.-plichtig. Het voorliggende MER dient ter ondersteu-
ning van de besluitvorming over de door de leden van de Stichting LaMER in te dienen vergun-
ningaanvragen op basis van de Ontgrondingenwet.

1.4 Spelregels voor de m.e.r.-procedure

1.4.1 Het begin van de procedure: Reikwijdte en Detailniveau
Voor een milieueffectrapport ter onderbouwing van een Ontgrondingsvergunningaanvraag geldt
in principe dat de beperkte m.e.r.-procedure (exclusief kennisgeving en advies over reikwijdte
en detailniveau) van toepassing is. Gezien de omvang van het initiatief, de spreiding van de
zandwinning over een aanzienlijk deel van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) en de wen-
selijkheid om voor aanvang van het opstellen van het MER een brede consultatieronde uit te
voeren, is besloten om de uitgebreide m.e.r.-procedure te volgen.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Winning ophoogzand Noordzee 2018-2027
(Stichting LaMER, 2016) is het voornemen (winning ophoogzand) beschreven. In deze notitie
wordt ook ingegaan op de locatie van de zandwinning, te onderzoeken alternatieven en de te
onderzoeken effecten. De NRD is door LaMER op 30 mei 2016 ingediend bij het bevoegd ge-
zag, de m.e.r.-procedure is hiermee officieel van start gegaan.

Na ontvangst van de NRD is een kennisgeving van het voornemen gepubliceerd waarin eenie-
der de gelegenheid heeft gehad om zienswijzen in te dienen over de reikwijdte en het detailni-
veau van het op te stellen MER. De NRD heeft van vrijdag 3 juni tot en met donderdag 14 juli
2016 ter inzage gelegen. Ook zijn de adviseurs en de wettelijke bestuursorganen, zoals het Mi-
nisterie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie en de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, die bij de voorbereiding van het voornemen worden betrokken in de gelegenheid ge-
steld om mee te denken over de reikwijdte en het detailniveau van dit MER. Daarnaast is de
Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie-m.e.r.) gevraagd om advies uit te brengen over
de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.

1.4.2 De uitgangspunten van het MER
Het bevoegd gezag heeft op 13 september 2016 advies uitgebracht over de reikwijdte en het
detailniveau van het MER. Bij het vaststellen van het advies is rekening gehouden met de ad-
viezen van de adviseurs (o.a. de Cie-m.e.r), de wettelijke bestuursorganen en de ingediende
zienswijzen. Het advies van de Cie-m.e.r. is geheel overgenomen in het advies van het be-
voegd gezag. Het advies over de reikwijdte en het detailniveau beschrijft de uitgangspunten
voor het opstellen van het MER. Het advies gaat onder andere in op de locatie van de zandwin-
ning, de scope van de activiteiten, de alternatieven en de wijze van beoordeling van de effec-
ten.
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Naast het advies van het bevoegd gezag en de Cie-m.e.r. is bij het opstellen van het MER reke-
ning gehouden met:
· inzichten vanuit het Monitorings- en Evaluatieprogramma (MEP);
· resultaten van het geologisch onderzoek (onderdeel van het MEP);
· inzichten vanuit voorgaande milieueffectrapportages;
· resultaten van recentelijk uitgevoerd modelonderzoek.

Inzichten vanuit het MEP
Ten opzichte van het MER van tien jaar geleden (MER winning ophoogzand Noordzee 2008 t/m
2017) zijn voor diverse aspecten nieuwe inzichten opgedaan. Deze nieuwe inzichten komen
voornamelijk voort uit het Monitoring en Evaluatieprogramma (MEP) van voorgaande zandwin-
ningen (suppleties, ophoogzand, MV2, zwakke schakels). Deze resultaten zijn in hoofdstuk 8
(Afbakening effectanalyse) gebruikt om de effectanalyse in dit MER af te bakenen. In hoofdstuk
10 (Natuur) worden de resultaten uit de MEP ook gebruikt bij de gevoeligheids- en effectana-
lyse.

Geologische onderzoek
In de zomer van 2016 heeft in het kader van het Monitorings- en evaluatieprogramma (MEP)
zandwinning 2014-2017 grootschalig geologische onderzoek plaatsgevonden naar de geschikt-
heid van potentiele zoekgebieden voor de winning van zand. In het voorliggende MER zijn de
resultaten van het geologisch onderzoek gebruikt om de definitieve zoekgebieden vast te stel-
len qua locatie en maximale windiepte (in verband met aanwezigheid stoorlagen). Daarnaast
zijn de aangetroffen slibpercentages verwerkt in de uitgangspunten voor het ondersteunende
modelonderzoek. In hoofdstuk 7 is nader ingegaan op de manier waarop dit geologisch onder-
zoek is gebruikt bij het selecteren van zoekgebieden voor zandwinning.

Inzichten vanuit voorgaande milieueffectrapportages
Al decennia lang wordt zand gewonnen op de Noordzee. Daarvoor zijn afgelopen jaren diverse
milieueffectrapportages opgesteld. Hieruit blijkt dat de zandwinning voor een aantal milieuas-
pecten niet leidt tot noemenswaardige effecten. Deze aspecten worden in dit MER dan ook niet
nader onderzocht. In hoofdstuk 8 wordt hier in detail op ingegaan.

1.5 Relatie met m.e.r. winning suppletiezand
Parallel aan de procedure voor de winning van ophoogzand wordt de m.e.r.-procedure doorlo-
pen voor de winning van suppletiezand. De initiatiefnemer hiervoor is Rijkswaterstaat. In de pe-
riode 2018 t/m 2027 heeft Rijkswaterstaat het voornemen om voor de winning van maximaal
161 miljoen m3 suppletiezand vergunningen aan te vragen. In paragraaf 2.3 wordt de winning
van suppletiezand nader toegelicht.

1.6 Inspraak en advies
De resultaten van het MER en de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning vormen input voor
de ontwerp-vergunning die door het bevoegd gezag wordt opgesteld. Het MER, de vergunning-
aanvraag en de ontwerp-vergunning worden gezamenlijk ter inzage gelegd. Eenieder krijgt hier-
bij de mogelijkheid om gedurende zes weken zienswijzen naar voren te brengen. In deze fase
gaat het MER met de vergunningaanvraag en het ontwerp-vergunning voor advies naar de Cie-
m.e.r., de wettelijke adviseurs en de bestuursorganen, zoals het Ministerie van Economische
zaken, het Ministerie van Defensie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Het MER wordt door de Cie-m.e.r. getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en volledigheid. De
inspraakreacties worden door de Cie-m.e.r. betrokken bij de beoordeling van het MER. Als uit-
gangspunt voor de toetsing geldt dat het MER voldoende gegevens moet bevatten om tot be-
sluitvorming met betrekking tot de vergunningverlening over te kunnen gaan. Het eindoordeel
van de Cie-m.e.r. wordt, nadat dit is besproken met het bevoegd gezag, neergelegd in een toet-
singsadvies.
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Inspraakreacties kunnen gedurende de inspraakperiode worden gericht aan:

Regionale Dienst Zee en Delta van Rijkswaterstaat
o.v.v. 'Zienswijze MER winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027'
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

De ingediende zienswijzen en adviezen worden door het bevoegd gezag bestudeerd en
meegenomen in de formulering van het definitieve besluit. Het definitieve besluit volgt binnen 6
maanden na indienen van de vergunningaanvraag. Na verlening van de ontgrondingsvergun-
ning door het bevoegd gezag bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de ver-
strekte vergunning. De procedure voor de m.e.r. en ontgrondingsvergunning is weergegeven in
figuur 1.1.

Figuur 1.1 Procedure milieueffectrapportage en ontgrondingsvergunning

1.7 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de aanleiding en doelstelling van de zandwinning. Hier-
bij wordt een onderbouwing gegeven van de omvang van de winning van ophoogzand in de ko-
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mende 10 jaar. Verder wordt aangegeven hoe de winning van ophoogzand zich verhoudt tot an-
dere autonome zandwinactiviteiten op de Noordzee. In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader voor
zandwinning op de Noordzee geschetst. Dit beleidskader levert uitgangspunten voor de winning
van ophoogzand op de Noordzee. Hoofdstuk 4 geeft een systeembeschrijving van de Noord-
zee. In dit hoofdstuk wordt het fysische systeem (bodemopbouw, waterbeweging, sediment-
transport) en het natuurlijke systeem beschreven. Dit geeft een beeld van de fysieke omstandig-
heden waarin de zandwinning plaatsvindt. Op de Noordzee spelen naast zandwinning verschil-
lende andere ruimtelijke aspecten en functies. Een overzicht hiervan wordt gegeven in hoofd-
stuk 4.

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de manier waarop de winning van ophoogzand op de
Noordzee plaatsvindt. Onder meer de gebruikte methode, materieel, vorm van de winput en be-
nodigde zandkwaliteit komen daarbij aan bod. Dit levert de uitgangspunten op voor de voorge-
nomen zandwinning die in dit MER wordt onderzocht. Een beschrijving hiervan wordt gegeven
in hoofdstuk 6, waarbij wordt ingegaan op de omvang van de zandwinning en de alternatieven
en scenario’s. In het kader van dit MER zijn tevens de potentiele zoekgebieden voor de winning
van ophoogzand in kaart gebracht. Hierbij zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd en is
een selectieproces doorlopen. Een beschrijving hiervan is opgenomen in hoofdstuk 7. Op basis
van de geselecteerde zoekgebieden en de beschreven voorgenomen zandwinning worden de
effecten bepaald. Omdat in het verleden verschillende andere milieueffectrapporten zijn opge-
steld en monitorings- en evaluatieprogramma’s (MEP) zijn uitgevoerd, is in voorliggend MER
een duidelijke afbakening gemaakt van de mogelijke effecten. In hoofdstuk 8 wordt per thema
aangegeven welke kennis reeds beschikbaar is en of nader onderzoek in dit MER nodig is.
Wanneer op basis van voorgaande studies bekend is dat effecten zijn uit te sluiten, dan wordt
hierop in dit MER niet nader ingegaan. Deze afbakening heeft er toe geleid dat een effectana-
lyse is uitgevoerd voor de thema’s kust en zee (hoofdstuk 9), natuur (hoofdstuk 10 en 11), ge-
bruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten (hoofdstuk 12), cultuurhistorie en ar-
cheologie (hoofdstuk 13) en milieukwaliteit (hoofdstuk 14). In hoofdstuk 15 wordt een integrale
effectvergelijking gegeven van deze thema’s. Op basis van deze beschrijving wordt in dit hoofd-
stuk een voorkeursalternatief beschreven en wordt aangegeven of mitigerende maatregelen no-
dig zijn en welke leemten in kennis er zijn. Tot slot wordt in hoofdstuk 16 ingegaan op enkele
trends die van invloed zijn op de winning van zand op de Noordzee voor de periode na 2028.
Aan het einde van dit MER is een literatuurlijst opgenomen en een verklarende woordenlijst.

In de bijlage van dit MER is kaartmateriaal opgenomen en informatie over het beleidskader, de
capaciteit per zoekgebied en het aantal baggerdagen (bijlage 1 t/m 4). Ook zijn in de bijlage de
resultaten opgenomen van de onderzoeken voor natuur (bijlage 5), ecologische modelbereke-
ningen (bijlage 6) en de effectberekeningen voor natuur (bijlage 7).
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2 Aanleiding en doelstelling zandwinning

In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om aan de landelijke
marktvraag naar ophoogzand te voldoen. De doelstelling van de voorgenomen activiteit is het
winnen van ophoogzand. In de periode 2018 t/m 2027 hebben de leden van Stichting LaMER
het voornemen om voor de winning van maximaal 150 miljoen m3 ophoogzand vergunningen
aan te vragen. De leden van LaMER hebben daarnaast nog vigerende vergunningen voor de
winning van 15 miljoen m3 welke gewonnen zal worden in de periode 2018 t/m 2027. De onder-
zochte activiteit in dit MER omvat daarmee de winning van in totaal 165 miljoen m3 ophoog-
zand.

2.1 Aanleiding voor de winning van ophoogzand
In de Noordzee wordt jaarlijkse een grote hoeveelheid zand gewonnen om aan de landelijke
marktvraag naar ophoogzand te voldoen. Ophoogzand wordt gebruikt voor projecten op land
zoals de realisatie van nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en de aanleg van infra-
structuur. Hoeveel ophoogzand nodig is hangt af van de marktvraag, welke mede gestuurd
wordt door de economische conjunctuur. In figuur 2.1 is het jaarlijks aantal gewonnen m3 zand
voor ophoogzand tot en met 2015 weergegeven. De komende jaren blijft er vraag bestaan naar
ophoogzand vanuit de Noordzee, aangezien op land onvoldoende zand beschikbaar is. Om aan
de vraag te kunnen voldoen zijn nieuwe zandwingebieden op de Noordzee nodig.

Figuur 2.1 Jaarlijks gewonnen hoeveelheden ophoogzand in miljoen m3 voor de periode 1992 -
2015.

2.2 Omvang van de winning van ophoogzand
In de periode 2018-2027 is de totale behoefte aan ophoogzand naar verwachting maximaal 150
miljoen m3. Voor een deel van deze hoeveelheden zijn reeds vergunningen verstrekt. Be-
staande vergunningen van de afzonderlijke leden van Stichting LaMER die voor het einde van
2017 zijn aangevraagd, kunnen namelijk ook na 2017 nog van kracht zijn. De vergunningen die
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aan het eind van de planperiode worden aangevraagd hebben een looptijd van maximaal 5 jaar
en kunnen met de helft van de periode worden verlengd. Uit de analyse van de bestaande ver-
gunningen blijkt dat het gaat om de winning van in totaal circa 15 miljoen m3 die op basis van
bestaande vergunningen na 2017 nog kan plaatsvinden.

In verband met de continuïteit van een goede bedrijfsvoering van de leden van Stichting LaMER
wordt in de komende 10 jaar ook voor maximaal 150 miljoen m3 via nieuwe vergunningen aan-
gevraagd. In de praktijk zal een deel van deze hoeveelheden mogelijk na 2027 worden gewon-
nen. In de m.e.r.-procedure wordt voor de periode 2018-2027 uitgegaan van de winning van 15
miljoen m3 op bestaande vergunningen en de winning van maximaal 150 miljoen m3 via nieuwe
vergunningen.

In theorie zijn de bestaande vergunningen onderdeel van de autonome situatie. Voor de navolg-
baarheid worden deze echter niet onder de autonome situatie geschaard, maar voor de effect-
beoordeling meegenomen als onderdeel van het initiatief. Hiervoor is gekozen omdat de win-
ning wordt uitgevoerd in de planperiode van dit MER. Gezien bovenstaande wordt voor de ef-
fectbeoordeling van de winning van ophoogzand in de periode 2018-2027 uitgegaan van 165
miljoen m3.

Figuur 2.2 Overzicht extra opbouw beoordeelde zandwinning Stichting LaMER (rood is reeds ver-
gund in 2017, roze en bruin is prognose zandwinning periode 2018-2027).

Het winnen van ophoogzand is sterk conjunctuur gevoelig: in geval van hoogconjunctuur wordt
vaak flink geïnvesteerd in infrastructuur en woningbouwlocaties. Tijdens recessies nemen de
bouwactiviteiten in het land af en daarmee vermindert ook de vraag naar ophoogzand. Los van
de conjunctuur wordt de vraag naar ophoogzand uit de Noordzee ook gestuurd door de kosten
voor winning van zand vanuit alternatieven, meer dichtbij gelegen, locaties. Het gaat daarbij om
zowel de uitvoeringskosten als de vergoeding die per m3 wordt betaald. Zandwinning in het
Markermeer wordt bijvoorbeeld pas lucratief als de bovenliggende holocene laag van slib en
klei is verwijderd. Daarnaast kunnen de tariefstellingen voor zandwinning in het binnenland en
in omliggende landen als België van invloed zijn op de totale vraag naar ophoogzand vanuit de
Noordzee.

In figuur 2.1 is het beeld van wisselende vraag aan hoeveelheden ophoogzand goed te zien. De
piek in de jaarlijkse hoeveelheden gewonnen ophoogzand lag rond de eeuwwisseling met een
maximum van ruim 22 miljoen m3 in 2001. De jaren daarna is de vraag teruggelopen. Komende
jaren zal de winning naar verwachting liggen op circa 7-12 miljoen m3. Voor de jaren tot en met
2027 is het nu nog lastig om in te schatten hoeveel zand er exact gewonnen gaat worden. Voor
deze m.e.r.-procedure wordt veiligheidshalve er vanuit gegaan dat de vraag vanaf 2023 verder
aantrekt naar maximaal 18 miljoen m3 op jaarbasis. Daarbovenop komt nog de 15 miljoen m3

die reeds onder de huidige vergunning in 2017 aangevraagd kan worden en gewonnen kan
worden in de periode 2018-2027 (gemiddeld 1,5 miljoen m3 per jaar). In tabel 2.1 is een globaal
overzicht opgenomen van de zandbehoefte per regio.

Komende jaren wordt een beperkte toename voorzien ten noorden van de Waddeneilanden,
doordat minder zand uit de Waddenzee onttrokken kan worden. Rijkswaterstaat heeft in 2016
een besluitvormingstraject in gang gezet met betrekking tot zandonttrekking bij vaargeulonder-
houd in de Waddenzee. Op grond van het landelijk kustbeleid heeft Rijkswaterstaat besloten
om deze vorm van onttrekking van zand aan de Waddenzee vanaf 2018 geleidelijk af te bou-
wen van 500.000 m3 tot nul.
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In tabel 2.1 is de behoefte aan ophoogzand weergegeven per regio per jaar, bij een totale maxi-
male winning van 165 miljoen m3.

Tabel 2.1 Globaal overzicht behoefte aan ophoogzand over de periode 2018 t/m 2027 per re-
gio (miljoenen m3)

Jaar Hoeveelheden per regio  Totaal

Wadden Noord-Holland IJmuiden Hoek van
Holland

Rotterdam Zeeland

2018 1,44 0,63 3,06 2,25 0,99 5,13 13,5
2019 1,44 0,63 3,06 2,25 0,99 5,13 13,5
2020 1,44 0,63 3,06 2,25 0,99 5,13 13,5
2021 1,44 0,63 3,06 2,25 0,99 5,13 13,5
2022 1,44 0,63 3,06 2,25 0,99 5,13 13,5
2023 2,08 0,91 4,42 3,25 1,43 7,41 19,5
2024 2,08 0,91 4,42 3,25 1,43 7,41 19,5
2025 2,08 0,91 4,42 3,25 1,43 7,41 19,5
2026 2,08 0,91 4,42 3,25 1,43 7,41 19,5
2027 2,08 0,91 4,42 3,25 1,43 7,41 19,5

Totaal 17,60 7,70 37,40 27,50 12,10 62,70 165,0

Verdiepte loswallen
Binnen de scope van de m.e.r. winning ophoogzand Noordzee 2018-2027 valt één locatie waar
de winning van zand niet wordt gestuurd door de marktvraag. Het betreft de Verdiepte Loswal-
len, een locatie waar zand wordt gewonnen en, nadat de zandwinput op diepte is, schone bag-
gerspecie vanuit de Rotterdamse havens en vaarwegen wordt verspreid. Het betreft een ver-
volg op de bestaande Verdiepte Loswallen, waar sinds halverwege jaren 90 zand is gewonnen
en baggerspecie is verspreid. Rijkswaterstaat Zee en Delta en Havenbedrijf Rotterdam N.V. zijn
gezamenlijk initiatiefnemer van de Verdiepte Loswallen. Aangezien de ontgrondingsvergunning
voor de Verdiepte Loswallen op naam staat van het Havenbedrijf Rotterdam en het merendeel
van het zand door het Havenbedrijf Rotterdam wordt gewonnen, is gekozen om de zandwinning
ten behoeve van de aanleg van de Verdiepte Loswalen onder te brengen binnen de scope van
deze m.e.r. winning ophoogzand Noordzee 2018-2027 en niet binnen de scope van de m.e.r.
winning suppletiezand Noordzee (zie ook paragraaf 2.3).

Figuur 2.3 Schematische weergave Verdiepte Loswallen (Rijkswaterstaat e.a., 2007)
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2.3 Relatie met andere zandwinningen
Naast de winning van ophoogzand wordt in het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m diep-
telijn en de 12-mijlsgrens ook zand gewonnen ten behoeve van andere doeleinden. De ge-
plande zandwinningen en de fasering is opgenomen in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Geplande autonome zandwinactiviteiten (miljoen m3)
Zandwinning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal
Onderhoud Maasvlakte-2 10 10 10 10 10 50
Versterken van de Prins
Hendrikzanddijk

5,5 5,5

Onderhoud Hondsbossche
Duinen (Zwakke Schakel
Noord Holland)

1,8 1,7 3,5

Bij het selecteren van de zoekgebieden voor de winning van ophoogzand is rekening gehouden
met de locaties voor de autonome zandwinactiviteiten (zie bovenstaande tabel). Hierdoor treedt
qua ruimtebeslag geen overlap op tussen de verschillende zandwinactiviteiten. In de modelbe-
rekeningen (Deltares, 2017) die zijn uitgevoerd om de effecten van zandwinning op slibconcen-
traties en ecologie te berekenen zijn de bovengenoemde winningen als onderdeel van de auto-
nome ontwikkeling meegenomen. Naast de bovengenoemde autonome zandwinningen is in de
modelberekeningen ook rekening gehouden met het slib dat vrijkomt bij de verdieping van de
Nieuwe Waterweg in 2017.

Winning suppletiezand
Op 1 januari 2018 verloopt de bestaande paraplu ontgrondingsvergunning van Rijkswaterstaat
voor de winning van suppletiezand. Voor de periode van 2018 t/m 2027 vraagt Rijkswaterstaat
een nieuwe vergunning aan voor de winning van suppletiezand. Voor deze periode is er sprake
van een behoefte aan 120 miljoen m3 suppletiezand.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoeks- en monitoringsprogramma Kustgenese 2.0
kan na 2020 de totale jaarlijks te suppleren hoeveelheid zand nog wijzigen. Bekeken wordt in
hoeverre het noodzakelijk is om na 2020 de jaarlijkse te suppleren hoeveelheden te verhogen
om mee te blijven stijgen met de zeespiegelstijging. Daarnaast kan het voorkomen dat Rijkswa-
terstaat zand wint voor derden. Voor de m.e.r.-procedure wordt derhalve uitgegaan van een
maximale toename aan jaarlijks te suppleren zand vanaf 2022/2023 van 4 miljoen m3. De totale
extra hoeveelheid voor suppleties kustfundament bedraagt 20 miljoen m3. De totale zandbe-
hoefte waar rekening mee wordt gehouden, rekening houdend met verliezen tijdens winnen en
suppleren, bedraagt 1614 miljoen m3.

Figuur 2.4 Overzicht extra beleidsmatige zandbehoefte 2018-2027 (groen = prognose suppletie,
geel is extra beleidsruimte)

In afwijking van de NRD is er voor gekozen om de winning van suppletiezand niet als autonome
ontwikkeling te beschouwen, maar mee te nemen als scenario bij de beschouwing van de cu-
mulatieve effecten. In hoofdstuk 7 is beschreven hoe voor de winning van ophoogzand en sup-
pletiezand gezamenlijk is gezocht naar voldoende zoekgebieden voor de winning van zand. In

4 In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Winning suppletiezand Noordzee 2018-2027 (27 mei 2016) is uitgegaan van
170 miljoen m3. Het beleidsmatige deel is ten opzichte hiervan afgenomen van 50 naar 20 miljoen m3.
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de effecthoofdstukken (hoofdstuk 9 t/m 14) is in een aparte paragraaf het cumulatieve effect
van beide projecten weergegeven.
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3 Beleidskader voor winnen van zand op de
Noordzee

3.1 Inleiding
Het voornemen om zand te winnen op de Noordzee moet passen binnen de (inter)nationale
wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid. In dit hoofdstuk wordt begonnen met
een beschrijving van het beleid en de wijze waarop zandwinning op de Noordzee daarbinnen
past. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op relevante wet- en regelgeving. Een uitgebreidere be-
schrijving van relevante beleidskaders is opgenomen als bijlage 2.

3.2 Beleidsmatige kaders voor zandwinning op de Noordzee
Noordzee 2050 Gebiedsagenda
De lange termijn visie op de Noordzee is vastgelegd in de Noordzee 2050 Gebiedsagenda. Ne-
derland heeft baat bij een veilige, schone, gezonde en ecologisch diverse Noordzee die bij-
draagt aan de economische en maatschappelijke behoeften. Op basis van deze visie ligt in de
periode tot 2050 de nadruk op de thema’s: bouwen met de Noordzeenatuur, energietransitie op
zee, meervoudig/multifunctioneel gebruik van de ruimte, verbinding van land en zee en bereik-
baarheid/scheepvaart.

In de Gebiedsagenda wordt onder andere aanbevolen om functies zoveel mogelijk te combine-
ren (multifunctioneel ruimtegebruik) en voldoende zandwingebieden vrij te houden van belem-
meringen waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn de ruimtelijke nationale opgaven voor de
Noordzee geformuleerd. Voor de zandwinning zijn de volgende opgaven relevant:
· het aanwijzen van ruimte voor zandwinning ten behoeve van kustsuppletie en ophoogzand;
· het behouden en beschermen van Natura 2000-gebieden en het mariene ecosysteem;
· het beschermen van archeologische waarden.

Nationaal Waterplan 2016-2021
De waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale (strategische) waterbeleid weer.
Voor het rijk is dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP). Het NWP bevat de hoofdlijnen
van het nationaal waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het ruimtelijk beleid. Met
het NWP voldoet Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water
(KRW), de Richtlijn Overstromingrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS).
Het beleid voor de Noordzee is verder uitgewerkt in Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (zie hier-
onder).

Beleidsnota Noordzee 2016-2021: de zandwinstrategie
Het beleid voor de Noordzee is opgenomen in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Deze nota
maakt integraal onderdeel uit van het Nationaal Waterplan 2016-2021. De Beleidsnota Noord-
zee 2016-2021 geeft het gewenste beleid voor het ruimtegebruik, binnen de grenzen van het
mariene ecosysteem. Het Rijk stelt de ruimtelijke kaders zodat het gebruik van de ruimte op de
Noordzee zich efficiënt en duurzaam kan ontwikkelen. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij een
belangrijke grondslag. De beleidskeuzes voor alle gebruiksfuncties zijn ruimtelijk vastgelegd in
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een structuurvisiekaart. De zone tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijls-
grens is in deze kaart aangemerkt als reserveringsgebied voor zandwinning voor kustsuppleties
en ophoogzand.

De strategie met betrekking tot de zandwinning is erop gericht om voor de korte en lange ter-
mijn voldoende zandvoorraad op zee te reserveren voor suppletie- en ophoogdoeleinden tegen
aannemelijke en redelijke kosten. Uitgangspunten voor deze strategie zijn een ecologisch ver-
antwoorde, economisch voordelige, voorraad-technisch slimme, duurzame en ruimtelijk goed
afgestemde zandwinning. In de zandwinstrategie wordt uitgegaan van diepere zandwinning dan
de eerder gebruikelijke twee meter om de mogelijke effecten van zandwinning op het bodemle-
ven en de visserij te beperken, en de beschikbaarheid van zandwinning tussen de 12-mijlsgrens
en de doorgaande NAP -20 m dieptelijn zolang mogelijk te garanderen. Diepe zandwinning is
toegestaan vanaf twee km zeewaarts van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn. Het doorgraven
van ondiepe klei- en veenlagen dient te worden voorkomen, zodat de aanwezige zandbodem
wordt gehandhaafd én de hoeveelheid slib dat vrijkomt door de zandwinning wordt geminimali-
seerd. De maximale zandwindiepte is daarom begrensd tot één meter boven deze lagen. In fi-
guur 3.1 is de kaart van de zandwinstrategie opgenomen. Deze kaart geeft de bestaande func-
ties weer en een indicatie tot welke diepte zandwinning mogelijk is.

De Beleidsnota Noordzee bevat een integraal afwegingskader voor vergunningplichtige activi-
teiten op de Noordzee. Het afwegingskader van de Wet Natuurbescherming is daarin zover mo-
gelijk geïntegreerd. Het integraal afwegingskader is bedoeld om bij te dragen aan efficiënt ruim-
tegebruik en het betere rekening houden met de bescherming van gebiedsgebonden natuur-
waarden. Het integraal afwegingskader bestaat uit de volgende vijf stappen:
1. Definiëring ruimtelijke claim & toepassen voorzorgsbeginsel
2. Locatiekeuze & beoordelen ruimte/tijdgebruik
3. Nut & noodzaak
4. Mitigeren
5. Compensatie van effecten

Voor duurzame ontwikkeling en duurzaam gebruik van de Noordzee wordt de ecosysteembena-
dering toegepast. Dat wil zeggen: niet alleen effecten op afzonderlijke soorten gelden, maar de
effecten op de volledige samenhang van leefgemeenschappen en hun habitat. De bestaande
wet- en regelgeving geeft invulling aan de ecosysteembenadering onder andere door middel
van een toets op de effecten voor natuur en milieu en toepassing van het voorzorgsbeginsel. Dit
beginsel heeft al jaren een plaats in internationaal en nationaal beleid (OSPAR, NWP, KRM en
Natura 2000).
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Figuur 3.1 Kaart zandwinstrategie (Beleidsnota Noordzee)
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3.3 Juridische kaders voor zandwinning op de Noordzee
Ontgrondingenwet, 1965 (laatst gewijzigd 2016)
In de Ontgrondingenwet is vastgelegd dat het verboden is om zonder vergunning te ontgron-
den. Volgens artikel 8, lid 1 van de Ontgrondingenwet is de Minister van Infrastructuur & Milieu
het bevoegde gezag voor ontgrondingen gelegen in rijkswateren. Algemene regels over de toe-
passing van de Ontgrondingenwet bij ontgrondingen in rijkswateren zijn opgenomen in het Be-
sluit ontgrondingen in rijkswateren (BOR). In de Regeling ontgrondingen in rijkswateren (ROR)
is aangewezen welke wateren behoren tot de rijkswateren. De Minister van Infrastructuur & Mi-
lieu heeft de bevoegdheid in het kader van de Ontgrondingenwet gemandateerd aan de regio-
nale diensten van Rijkswaterstaat. Deze diensten zijn dus bevoegd gezag voor de vergunning-
verlening in het kader van de Ontgrondingenwet. Een aantal regionale diensten heeft aanvul-
lend beleid uitgewerkt waarin zij hebben beschreven hoe Rijkswaterstaat specifiek in hun be-
heersgebieden met ontgrondingen en vergunningsaanvragen hiervoor omgaat.

De Ontgrondingenwet stelt regels ten aanzien van de winning van oppervlaktedelfstoffen, zoals
zand, grind, klei en schelpen. Het belangrijkste instrument dat hierbij wordt gehanteerd is een
vergunningenstelsel voor ontgrondingen. De wet is nader uitgewerkt in het Besluit ontgrondin-
gen in rijkswateren (9 januari 2008). In de Ontgrondingenwet wordt onderscheid gemaakt tus-
sen ontgrondingen in bij ministeriële regeling aangewezen rijkswateren en andere ontgrondin-
gen. De rijkswateren waarop de Ontgrondingenwet van toepassing is zijn vastgesteld in de Re-
geling ontgrondingen in rijkswateren. Deze omvatten mede de territoriale wateren en de Exclu-
sief Economische Zone (EEZ). Daarnaast stelt de wet dat deze mede van toepassing is op ont-
grondingen op het continentaal plat, bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet. Voor het toepas-
singsgebied van de Wet is de doorgaande NAP -20 m dieptelijn, die wordt gehanteerd voor de
begrenzing van het kustfundament, van belang. Landwaarts van deze lijn zijn ontgrondingen
niet toegestaan om te voorkomen dat er eventuele schade wordt veroorzaakt aan het kustfun-
dament.

Besluit ontgrondingen in Rijkswateren (BOR)
Doelstelling van de Beleidsregels is om invulling te geven aan de bevoegdheid van de Minister
van I&M voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Ontgrondingenwet en
het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren. In dit besluit zijn onder andere de veiligheidsmarges
opgenomen ten opzichte van andere functies zoals kabels- en leidingen. In de onderliggende
Regeling ontgrondingen in Rijkswateren zijn de rijkswateren vastgelegd, inclusief voorwaarden
op basis waarvan proefwinning plaats kan vinden.

3.4 Overig beleidsmatig en juridisch kader
In onderstaande tabel zijn de overige beleidsmatige en juridische kaders kort samengevat en is
de relevantie hiervan voor de winning van ophoogzand weergegeven. Een uitgebreidere be-
schrijving is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 3.1 Overig beleidsmatig en juridische kader
Juridisch en
beleidskader

Relevantie Uitgangspunten voor
zandwinning

Kaderrichtlijn
Water

Voor de Noordzee beperkt de uitvoering van de KRW zich tot de 1-
mijlzone voor wat betreft de ecologische toestand en tot de 12-mijl-
zone voor wat betreft de chemische toestand (prioritaire stoffen).

Geen specifieke uitgangs-
punten (zandwinning leidt
niet tot emissie van priori-
taire stoffen).

Kaderrichtlijn
Mariene Stra-
tegie

Bereiken of behouden van een goede milieutoestand (GMT) van het
mariene milieu. Om de milieu- en natuurdoelen te realiseren is de inzet
van maatregelen noodzakelijk (deel 3 KRM).  De Nederlandse inzet
voor 2020 met betrekking tot het mariene ecosysteem is gericht op
ombuiging van het door schade aan bodemhabitats en biodiversiteit
verslechterde mariene ecosysteem naar een ontwikkeling in de richting
van herstel. De ambitie is om uiteindelijk een situatie te bereiken waar-
bij habitats en soorten in overeenstemming zijn met de fysiografische,
geografische en klimatologische omstandigheden

De effecten van zandwin-
ning op het marine ecosys-
teem dienen in het MER te
worden onderzocht.
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Wet natuurbe-
scherming

De Wet natuurbescherming vervangt drie wetten: de Natuurbescher-
mingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De initiatiefne-
mer moet nagaan of werkzaamheden negatieve gevolgen kunnen heb-
ben voor beschermde soorten, beschermde gebieden of houtopstan-
den.

Effecten zandwinning op be-
schermde gebieden (Natura
2000) en beschermde soor-
ten dienen onderzocht te
worden. Bevoegd gezag is
het ministerie van Economi-
sche Zaken/RVO.

Beleidsregels
Ontgrondin-
gen in Rijks-
wateren

De Beleidsregels vervangen de in het verleden ontwikkelde beleids-
nota’s, waaronder het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee 2
(RON2). Geven een nadere invulling aan de wijze waarop Rijkswater-
staat omgaat met aanvragen voor ontgrondingsvergunningen, de wijze
waarop deze worden beoordeeld en welke voorwaarden hierop van
toepassing zijn.

Geven aan welke afstanden
bij een ontgronding moeten
worden aangehouden ten
opzichte van kunstwerken,
vaste objecten en andere
omstandigheden.

Besluit bo-
demkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat algemene regels voor het toepassen
van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in op-
pervlaktewater. Het geeft aan hoe milieuhygiënisch moet worden ge-
toetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van
het besluit. Ook het verspreiden van baggerspecie in Noordzee en
Waddenzee valt onder het besluit.

Voorwaarden voor aantonen
kwaliteit te winnen zand.

Besluit lozen
buiten inrich-
tingen

Dit besluit bevat regels voor een groot aantal categorieën van lozingen
die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen
in de zin van de Wet milieubeheer. Het besluit stelt alleen regels voor
het lozen van afvalwater. Het Besluit spitst zich toe op de lozingen, die
gelet op de aard, omvang en de plaats van het lozen door middel van
algemene voorschriften kunnen worden gereguleerd, zonder vooraf-
gaande individuele beoordeling door het bevoegd gezag.

Dit categorie "overig lozen buiten inrichtingen" betreft een brede cate-
gorie van regelmatig voorkomende lozingen, met in het algemeen ge-
ringe milieugevolgen. Hieronder valt o.a. het spoelen vanaf een vaar-
tuig (zand).

Voorwaarden voor aantonen
kwaliteit van het slib dat tij-
dens winning vrijkomt.

Beheerplan-
nen Natura
2000

Voor Natura 2000-gebieden in en rond de Noordzee zijn beheerplan-
nen vastgesteld. De zeewaartse grens van de Natura 2000-gebieden
komt overeen met de ligging van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn.
In een beheerplan wordt vastgelegd hoe en wanneer de natuurdoelen
voor een gebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura
2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve ef-
fecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan ge-
regeld worden.

In de beheerplannen is vast-
gesteld dat zandwinning ten
behoeve van suppleties mag
plaatsvinden wanneer de
winning minimaal 900 meter
zeewaarts van de Natura
2000-gebieden plaatsvindt.

ICES Guide-
lines for the
management
of marine sed-
iment extrac-
tion

In de guidelines wordt een voorstel gedaan voor onderwerpen die tij-
dens het milieuonderzoek en de vergunningverlening aan de orde
moeten komen.

Genoemde onderwerpen ko-
men overeen met de aspec-
ten die in het MER zijn on-
derzocht.
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4 Systeembeschrijving Noordzee

4.1 Inleiding
De Noordzee is een dynamisch gebied, zowel op als onder het wateroppervlak. De bodem is
voortdurend in beweging en is door de eeuwen heen opgebouwd uit verschillende lagen zand,
klei en veen. De Noordzee is het habitat voor vele soorten flora en fauna en er vinden verschil-
lende activiteiten plaats zoals visserij, kabels en leidingen, windparken, recreatie en scheep-
vaart. Binnen dit complex aan systemen vindt zandwinning plaats. Zandwinning heeft direct of
indirect invloed op het fysische systeem, het natuurlijke systeem en de vele gebruiksfuncties
langs de kust. De belangrijkste aspecten van deze systemen zijn in dit hoofdstuk toegelicht.

Zowel bij de keuze van winlocaties als bij de uitvoering van de zandwinning wordt rekening ge-
houden met de dynamiek van het kustsysteem. Van belang hierbij is de opbouw van de kust-
zone, de bodemsamenstelling en de manier waarop vrijkomend sediment in het water wordt ge-
transporteerd. In paragraaf 4.2 wordt hier kort op ingegaan, voor zo ver van belang voor de win-
ning van zand op de Noordzee. Op vergelijkbare wijze wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op het
aanwezige natuurlijke systeem binnen het invloedgebied van de zandwinning. Tot slot worden
in paragraaf 4.4 de relevante gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten be-
schreven, en wordt aangegeven op welke wijze hiermee rekening wordt gehouden bij de zand-
winning.

4.2 Fysisch systeem
Het Nederlandse kustsysteem bestaat uit drie deelsystemen: de Waddenkust, de Hollandse
kust en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. De Nederlandse kust maakt deel uit van de zan-
dige Noordzeekust die zich uitstrekt van Cap Gris Nez in Frankrijk tot de kop van Noord Jutland
in Denemarken. De kust is vooral in de afgelopen tienduizend jaar gevormd, in een samenspel
van water, zand en wind. De bodemligging en waterbeweging in het Nederlandse kustgebied
zijn dynamisch, ze worden beïnvloed door zowel natuurlijke processen als door invloeden van
de mens. In de zone langs de Nederlandse kust waar de zandwinning plaatsvindt (tussen de
doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens) worden de waterstanden en stroomsnel-
heden gedomineerd door getij, wind en golven.

In het gebied waar zandwinning plaatsvindt is de zeebodem, afgezien van zandbanken en
zandgolven, relatief vlak. Kustwaarts (vanaf NAP -20 m) gaat het gebied over in de hellende
vooroever. De bodem bestaat overwegend uit zand met lokaal klei- en veenvoorkomens.

4.2.1 Bodemopbouw
Gedurende vele miljoenen jaren zijn in de Noordzee honderden tot duizenden meters dikke
pakketten van zand, klei en grind afgezet. In het zuidelijk deel van het NCP zijn de afzettingen
voornamelijk door rivieren afgezet, deze bestaan uit zand, klei en grind. In het noordelijk deel
van het NCP zijn ook veel glaciale sedimenten afgezet, zoals keileem en stenen. Voor ondiepe
zandwinning zijn met name de afzettingen tijdens het Holoceen (laatste 10.000 jaar) van be-
lang. Bij diepe zandwinning zijn ook de afzettingen uit de laatste drie perioden van het Pleisto-
ceen van belang: het Weichseliën (laatste ijstijd), het Eemiën (interglaciaal; warmere periode)
en het Saaliën (voorlaatste ijstijd). De Holocene deklaag ligt aan de oppervlakte van de zeebo-
dem en varieert in dikte van circa 2 m tot meer dan 10 m dichtbij de kust en bestaat over het al-
gemeen uit fijn tot middelgrof zand.
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De gemiddelde korreldiameter van zeebodemsediment in de zuidelijke Noordzee vertoont een
zekere samenhang met de waterdiepte en de stroomsnelheid, waarbij diepere en verder noord-
waarts gelegen gebieden fijnkorreliger zijn dan ondiepere gebieden voor de Nederlandse kust.
De mediane korreldiameter (D50) in de Holocene deklaag varieert in het projectgebied globaal
tussen de 200 µm en 500 µm, met lokaal enige uitschieters naar boven en beneden. Afhankelijk
van de locatie kan de korrelgrootte sterk verschillen.

Onder invloed van stromingen ontstaan zandbanken, zandgolven en megaribbels. Deze bo-
demvormen komen langs de hele Nederlandse kust voor, waarbij de hoogste voorkomen in de
Zeeuwse Delta. De lengte van zandbanken varieert van enkele tot tientallen kilometers, de
breedte bedraagt veelal enkele kilometers. De hoogte varieert van enkele meters tot wel 20 me-
ter. Zandgolven zijn kleinschaliger maar tevens mobieler dan zandbanken. De hoogte van zand-
golven varieert van 2 tot meer dan 6 meter. De ligging van zandbanken is relatief stabiel. Zand-
golven daarentegen zijn een stuk mobieler met een gemiddelde verplaatsingssnelheid van 0 tot
>10 m per jaar. Megaribbels zijn de meest dynamische bodemvorm en hebben een golflengte
van 5-15 meter en een hoogte van circa 0,5-1,5 meter. Megaribbels veranderen tijdens stormen
vaak van vorm.

4.2.2 Waterbeweging
De bodemligging en waterbeweging in het Nederlandse kustgebied veranderen continue, zowel
door natuurlijke processen als door invloeden van de mens. Deze veranderingen vinden plaats
op verschillende tijdsschalen. Op middellange termijn (10-100 jaar) zijn stroming, golven en
wind de belangrijkste krachten voor de natuurlijke processen. In de zone langs de Nederlandse
kust waar de wingebieden zijn gepland (buiten de doorgaande NAP -20 dieptelijn) worden de
waterstanden en stroomsnelheden gedomineerd door getij, wind en golven. De belangrijkste
component van de (gemiddelde) waterbeweging in de wingebieden is de getijbeweging (periode
circa 12 uur en 25 minuten) die twee maal per dag optreedt. Het getij is een lange golf van en-
kele honderden kilometers lengte die langs de Nederlandse kust van het zuiden naar het noor-
den loopt. Het getij kent een verticale component (waterstand) en een horizontale component
(stroomsnelheid). De getijdebeweging zorgen er in combinatie met de overheersende zuidwes-
ten wind voor dat er een zogenaamde ‘reststroom’ ontstaat langs de kust in noordoostelijke
richting.

4.2.3 Sedimenttransport
Het transport van sediment langs de Nederlandse kust wordt bepaald door de waterbeweging
en sedimentbeschikbaarheid, welke afhangen van getij, wind/golven en rivierafvoer. Uitwisse-
ling tussen water en bodem is daarbij van groot belang. Bij sediment wordt onderscheid ge-
maakt in slib (tot 63 µm) en zand (tussen 63 µm en 2.000 µm). Zand heeft een minerale oor-
sprong en is niet-cohesief (niet bindend). Slib bestaat uit een mengsel van kleideeltjes (< 2 µm),
silt (2 tot 63 µm) en organisch materiaal. De kleideeltjes zijn cohesief (bindend) en zorgen voor
binding met de fijne siltdeeltjes.

In de zone tot de NAP -10 m dieptelijn is het zand continue in beweging als gevolg van getijstro-
ming en golven. Zeewaarts van de NAP -10 m dieptelijn is er relatief weinig zandtransport en
zeewaarts van de NAP -20 m dieptelijn is er nauwelijks zandtransport. Alleen gedurende zware
storm is er zeewaarts van de NAP -20 m dieptelijn zand in beweging. De grootte van het zand-
transport wordt in ondiep water dicht bij de kust in grote mate bepaald door de opwoelende wer-
king van golven en golfgedreven langsstroming. Hierdoor neemt de grootte van zandtranspor-
ten nabij de kust toe. In de kustzone is de zandconcentratie nabij de bodem tientallen g/l bij een
maximale vloed- of ebstroming. Dit kan bij stormcondities oplopen tot honderden g/l.

Omdat slib fijner is dan zand, wordt het gemakkelijker in transport gehouden. Het slibtransport
langs de Nederlandse kust richting de Waddenzee wordt in belangrijke mate bepaald door aan-
voer van slib vanuit het Kanaal en de Vlaamse Banken. Langs de Nederlandse kust wordt het
slibtransport ook beïnvloed door de aanwezigheid van verspreidingslocaties van baggerspecie
(loswallen). Deze loswallen fungeren, gezien het relatief hoge slibpercentage, als slibbron voor
de directe omgeving. Eenmaal in de kustzone, wordt het slib in de waterkolom door stroming
netto noordwaarts getransporteerd. De bezinksnelheid van slib is heel laag en opwerveling van
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ongeconsolideerd (los) slib treedt al op bij hele lage stroomsnelheden. Dit leidt ertoe dat op de
Noordzee en in de kustzone alleen maar beperkte tijdelijke sedimentatie plaatsvindt (tijdens
kentering en rustig weer). Sedimentatie van slib vindt plaats op golfluwe plekken waar het moei-
lijk in transport kan worden gehouden, zoals de havenmondingen aan de kust, de Haringvliet-
mond en de Voordelta, en de ondiepe delen van de Waddenzee. Het merendeel van het slib
bevindt zich in de bodem en wordt alleen gedurende periodes van hoge schuifspanningen
(maximaal eb/vloed; maar voornamelijk bij stormen) getransporteerd. Het netto slibtransport is
daarmee niet gelijk aan het netto watertransport. De tijdschaal waarover het slib zich verplaatst
is (veel) groter. Een waterdeeltje doet er circa een maand over om van Rotterdam naar Den
Helder getransporteerd te worden, terwijl een slibdeeltje er jaren over kan doen.

4.3 Natuurlijk systeem
In de Noordzee leven verschillende organismen onder invloed van verschillen in waterdiepte,
voedselrijkdom, zoutgehalte, stroming en samenstelling van de bodem. De natuurlijke ecosys-
temen van de zee en van de kust zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bodem van de
Noordzee is leefgebied van diverse bodemfauna, waarbij de dichtheden en soortenrijkdom in de
ondiepe kustzone het grootst zijn. De zee is een paaiplaats en leefgebied van vissen, de on-
diepe kustwateren zijn een belangrijk opgroeigebied voor jonge vis. De ondiepe kustwateren
met droogvallende bodems waaronder de Waddenzee zijn een belangrijk foerageer- en rustge-
bied voor doortrekkende en broedende vogels. Op de droogvallende slikken groeien zoutmin-
nende planten, de droogvallende platen vormen een belangrijke rustplaats voor zeehonden.
Binnen het ecosysteem van de Noordzee zijn de voedselketenrelaties van groot belang. Elke
soort of soortengroep vormt hierin een essentiële schakel en van belang voor het natuurlijk
evenwicht van het ecosysteem dat mede onder invloed staat van een sterke seizoensdynamiek.

4.4 Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten
Ondanks dat de Noordzee groot is, is het er op sommige plekken erg druk. Verschillende activi-
teiten leggen een ruimteclaim op de Noordzee. Zandwinning is één van de gebruiksfuncties die
over een relatief groot oppervlak ruimte claimt. Daarbij moet echter rekening worden gehouden
met de andere gebruikers en ruimtelijke claims. In deze paragraaf wordt een beschrijving gege-
ven van de relevante gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten binnen het ge-
bied waar zandwinning plaatsvindt. Het gaat om de volgende gebruiksfuncties en overige ruim-
telijk relevante aspecten:
· Visserij
· Scheepvaart
· Windenergie
· Kabels en leidingen
· Cultureel erfgoed
· Niet gesprongen explosieven (NGE)
· Winning beton- en metselzand
· Natuur

4.4.1 Visserij
Visserij vindt op de hele Noordzee plaats. De praktijk is dat overal gevist wordt, behalve daar
waar het verboden is, bijvoorbeeld in de buurt van platforms, windparken en opgroeiplaatsen
van jonge vis. Ook is de visserij in delen van Natura 2000-gebieden verboden voor (bodembe-
roerende) visserij (Vibeg akkoord). In de praktijk vindt visserij plaats op zogenaamde visbestek-
ken, dat wil zeggen specifieke locaties waar bepaalde soorten vis vaak worden aangetroffen.

Op het NCP worden verschillende vormen van visserij uitgeoefend. De zuidelijke Noordzee,
waarin ook de zoekgebieden voor de winning van zand zich bevinden, vormt een belangrijk ge-
bied voor de commerciële visserij en vormt samen met de centrale Noordzee het meest beviste
gebied in de Noordzee. De Nederlandse visserijvloot is voornamelijk actief in het zuidelijke en
oostelijke deel van de Noordzee. Er wordt gevist op bodemgebonden (demersale) en niet-bo-
demgebonden (pelagische) vis. Demersale vis betreft met name tong en schol, pelagische vis
betreffen onder andere haring, makreel en horsmakreel. In de kustzone is de visserij voorname-
lijk gericht op garnalen en op bepaalde schelpdieren (o.a. Amerikaanse zwaardschede).
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Bij vissersschepen wordt onderscheid gemaakt tussen schepen met een motorvermogen klei-
ner dan 300 pk en schepen met een motorvermogen groter dan 300 pk. Binnen de 12-mijls-
grens is vissen alleen toegestaan voor boten met een motorvermogen van minder dan 300 pk.
Deze schepen vissen in de kustzone voornamelijk op tong, schol en garnalen. Schelpdiervis-
sers zijn vooral actief in de Voordelta. Vissersschepen met een vermogen groter dan 300 pk
mogen alleen buiten de 12-mijlszone vissen. Voor deze vissersschepen zijn vooral de boomkor
en spanzegen van belang. Een beschrijving van de visintensiteit in de huidige situatie wordt ge-
geven in paragraaf 12.2.1.

4.4.2 Scheepvaart
De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Naast de handelsvaart, zeesleep-
vaart en waterbouw gaat het om onder andere visserij en pleziervaart. Jaarlijks vinden op het
NCP ongeveer 260.000 scheepsbewegingen plaats. De intensieve verkeersstromen op de
Noordzee worden in goede banen geleid door middel van verkeersscheidings-stelsels. De be-
langrijkste routes liggen net buiten de 12-mijlsgrens, maar ook verder offshore ter hoogte van
het Friese Front. Naar de belangrijke zeehavens zijn ook speciale aanlooproutes (diepwaterrou-
tes) aangelegd, met naastliggende ankergebieden. Het totale routestelsel beslaat een opper-
vlak van circa 3.600 km2, dat is ongeveer 6% van het NCP (bron: www.noordzeeloket.nl). Naast
dit routestelsel zijn zogenaamde "clearways" aangeduid. Dit zijn obstakelvrije scheepvaartrou-
tes die een verbinding vormen tussen de internationaal vastgestelde verkeersscheidingsstelsel.
Een nadere beschrijving van de scheepvaartroutes wordt gegeven in paragraaf 12.3.1.

4.4.3 Windenergie
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaal-
baar is. Een overgang naar duurzame energie is daarbij van groot belang. Niet alleen met het
oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Ook om min-
der afhankelijk te zijn van internationale energieleveranciers.

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat 16% van de energie in 2023 duurzaam
moet worden opgewekt. Om die doelstelling te halen, zijn alle verschillende duurzame energie-
bronnen nodig. Windenergie op zee is daarbij onmisbaar. In het Energieakkoord is afgesproken
dat 4.450 MW aan windvermogen op zee operationeel is in 2023. Daarmee kunnen ruim 5 mil-
joen huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Dit betekent dat er vanaf 2015 in totaal voor
3.450 MW aan windvermogen dient te worden gerealiseerd. Dit is aanvullend op de circa 1.000
MW van de bestaande parken. De bestaande parken betreffen Offshore Windpark Egmond aan
Zee (10 kilometer uit de kust bij Egmond), Prinses Amalia Windpark buiten de 12-mijlszone (22
kilometer uit de kust bij IJmuiden), Luchterduinen (23 kilometer uit de kust bij Noordwijk aan
Zee) en Gemini I en II (85 kilometer boven de kust van Groningen).

In het Nationaal Waterplan zijn op de Noordzee gebieden aangewezen voor de bouw van wind-
parken. Buiten deze gebieden mogen geen windparken worden gebouwd. Deze gebieden zul-
len door middel van elektrakabels worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. De
kabelcorridors doorsnijden de 12-mijlszone waar ook zandwinning plaatsvind. In paragraaf
12.4.1 wordt nader ingegaan op de ligging van de (toekomstige) windparken.

4.4.4 Kabels en leidingen
Op het NCP liggen veel kabels en leidingen, hiervan is een deel buiten gebruik. Het betreffen
elektrakabels, telecomkabels, bedieningskabels en olie- en gasleidingen. De olie- en gasleidin-
gen liggen met name buiten de 12-mijlszone tussen de olie- en gasplatforms. Langs vrijwel de
hele Nederlandse kust landen deze kabels en leidingen aan. Ook de aangewezen windenergie-
gebieden op de Noordzee (zie paragraaf 4.4.3) zullen door middel van elektrakabels worden
aangesloten op het hoogspanningsnet op land. De kabelcorridors doorsnijden de 12-mijlszone
waar ook zandwinning plaatsvindt.

4.4.5 Cultureel erfgoed
De Nederlandse kust is sinds de vroege eeuwen steeds bewoond geweest. Als gevolg van een
terugtrekkende kust (als gevolg van zeespiegel stijging en bodemdaling) zijn veel bewonings-
sporen van vroegere activiteiten bedekt door sediment. Naast oude bewoningssporen liggen op
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de Noordzee ook vele duizenden historische wrakken, waaronder wrakken uit de Romeinse tijd
en prehistorie. Een deel van deze wrakken is in kaart gebracht en geregistreerd in de Archeolo-
gische database ARCHIS. Dit is echter een fractie van de wrakken die er zullen liggen.

4.4.6 Niet gesprongen explosieven
Tijdens zowel de Eerste Wereldoorlog als Tweede Wereldoorlog hebben voor de Nederlandse
kust verschillende oorlogshandelingen plaatsgevonden. Zo zijn er door de Britten en Duitsers
mijnenvelden gelegd, waarvan slecht een deel is opgeruimd. Ook liggen er nog veel niet ge-
sprongen explosieven als gevolg van luchtaanvallen, noodafworpen en vliegtuigcrashes. Meer
dan de helft van alle munitievondsten op de Noordzee bestaat uit vliegtuigbommen. Daarnaast
liggen er als gevolg van kustverdediging (d.m.v. batterijen en luchtafweergeschut) en zeeslagen
diverse soorten niet gesprongen explosieven, zoals geschutmunitie, torpedo’s en dieptebom-
men. Ook zijn na de oorlog de Noordzee en Waddenzee gebruikt voor militaire oefeningen,
hierdoor kunnen niet gesprongen explosieven in zee zijn achtergebleven.

4.4.7 Winning beton- en metselzand
Beton- en metselzand als zodanig komt niet in natuurlijke vorm in de bodem van de Noordzee
voor. Beton- en metselzand moet worden bereid door zand met verschillende korreldiameters te
mengen en te ontzilten. Dit gebeurt op de wal. In het bereidingsproces is relatief veel grof zand
nodig, met een specifieke korrelgroottesamenstelling (D50 vanaf circa 450 µm).

Beton- en metselzand is een schaarse grondstof en mag daarom niet worden gebruikt voor een
laagwaardige toepassing als ophoogzand. Om te onderzoeken of er alternatieven beschikbaar
zijn voor de winning van beton- en metselzand uit traditionele landlocaties is in 1997 in onder-
ling overleg tussen provincies (IPO) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) besloten
om een breed gedragen Plan Implementatie Alternatieven winning beton- en metselzand op te
stellen (PIA). De PIA Subwerkgroep Zeezand heeft in december 2003 de resultaten van de
haalbaarheidsstudie naar beton- en metselzandwinning voor de Hollandse en Zeeuwse Kust
gepresenteerd (PIA Subwerkgroep Zeeland, 2003). Uit deze studie komt naar voren dat de geo-
logische voorkomens van grof zand en grind, dat bruikbaar is voor de vervaardiging van beton-
en metselzand, slechts op enkele plaatsen op het NCP voorkomt. De grootste voorkomens wor-
den aangetroffen voor de kust van Zuid-Holland in de Formatie van Kreftenheye, enkele meters
beneden de zeebodem. Globaal betreft dit het gebied ten zuiden van de Eurogeul tot aan de
grens met België. In dit gebied liggen vijf kansrijke gebieden5 voor de winning van beton- en
metselzand, waar in totaal circa 50 miljoen m3 gangbaar betonzand voorkomt. Bij gebruik van
fijner zand in beton dan thans gangbaar kunnen de aanwezige reserves geschat worden op het
dubbele (circa 100 miljoen m3).

In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is met het oog op mogelijk toekomstig gebruik voor de
Zeeuwse kust een reserveringsgebied aangewezen voor de winning van beton- en metselzand
(zie blauw gearceerd gebied in figuur 3.1).

5 Dit betreft gebieden die minimaal 30% theoretische opbrengst betonzand bevatten over een aaneengesloten bodem-
diepte van 5 meter.
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5 Uitvoeringswijze zandwinning

5.1 Inleiding
Van de landen rond de Noordzee wint Nederland het meeste zand in de Noordzee. Op reguliere
basis wordt ruim 25 miljoen m3 per jaar gewonnen (zie figuur 5.1), waarvan circa de helft als op-
hoogzand en de helft als suppletiezand. Daarnaast vindt incidenteel grootschalige zandwinning
plaats voor projecten als de aanleg en onderhoud van Zwakke Schakels en van de Tweede
Maasvlakte. Op dit moment wordt al het suppletiezand en ongeveer een derde van het ophoog-
zand voor bouw en infrastructuur uit de Noordzee gewonnen (Beleidsnota Noordzee 2016-
2021). Van het ophoogzand wordt het grootste deel aangewend in West-Nederland, aangezien
hier (in stedelijk gebied) nauwelijks ruimte beschikbaar is voor zandwinning en het zand veelal
onder klei- en veenlagen ligt.

Figuur 5.1 Jaarlijkse gewonnen hoeveelheid zand op de Noordzee voor de periode 1990-2015

In het kader van dit MER wordt zandwinning ten behoeve van ophoogzand onderzocht. Voor de
winning van zand zijn diverse wintechnieken en winwerktuigen mogelijk. De toepasbaarheid van
een bepaalde wintechniek en winwerktuig is onder andere afhankelijk van de locatie (op land of
op zee) en het substraat (zacht of hard). In paragraaf 5.2 zijn de opties op hoofdlijnen bespro-
ken en is onderbouwd welke wintechnieken en winwerktuigen in het MER als onderdeel van de
voorgenomen activiteit zijn meegenomen in de effectanalyse. In paragraaf 5.3 is vervolgens na-
der ingegaan op de gekozen wintechniek en winwerktuigen, voor zover nodig voor de verdere
effectbeoordeling. Dat het zand gewonnen wordt ten behoeve van ophoogzand stelt eisen aan
de kwaliteit van het zand. Hierop is nader ingegaan in paragraaf 5.4. Aan het einde van het
hoofdstuk zijn de uitgangspunten, die op basis van dit hoofdstuk voor de rest van dit MER zijn
gehanteerd, gepresenteerd.
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5.2 Inkadering mogelijke winwerktuigen en wintechniek
Bij zandwinning op zee kunnen drie verschillende fasen in het zandwinproces onderscheiden
worden:
· Winning. Het gaat hierbij om het losmaken en opzuigen van het bodemmateriaal. Daarnaast

wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ‘overvloei’.
· Transport. Dit betreft het transporteren van het zand van de winlocatie naar de bestemming.
· Toepassen. Het toepassen van het zand op de bestemming. In het geval van de voorgeno-

men activiteit in dit MER kan de bestemming een tussenopslaglocatie op het land of op zee
zijn of een verwerkingsinstallatie op het land.

Bij iedere fase van het zandwinproces kunnen verschillende technieken en bijbehorende win-
vaartuigen worden ingezet, ieder met zijn eigen karakteristieken en effecten. Dit MER betreft
het voornemen van ‘winning’ van het zand en het ‘transport’ ervan naar de bestemming. De
fase ‘toepassen’ valt buiten de scope van dit voornemen en wordt daarom in dit MER niet ver-
der behandeld. Voor de fases ‘winning’ en ‘transport’ zijn meerdere methoden en technieken
mogelijk. In deze paragraaf worden de verschillende mogelijkheden kort besproken. Vervolgens
wordt aangegeven welke methoden en technieken als uitgangspunt voor de voorgenomen acti-
viteit in dit MER worden meegenomen.

5.2.1 Winning en transport
Wintechniek
Voor de winning van zand op de Noordzee komt slechts één techniek in aanmerking: varend
zuigen met behulp van een sleephopperzuiger. Bij varend zuigen wordt zand met behulp van
een sleephopperzuiger van de waterbodem opgezogen. De sleephopperzuiger baggert al va-
rend door middel van een sterke pomp zand van de waterbodem. De sleephopperzuiger vaart
met een snelheid van 4 à 7 km/u (2 à 4 knopen). Het baggermengsel wordt via een pomp in het
laadruim gezogen, waar het zand de gelegenheid krijgt te bezinken. Het overtollige water wordt
via de zogenaamde overvloei terug naar zee gebracht (zie verder in paragraaf 5.3.1). Wanneer
het vaartuig vol is wordt het zuigen gestopt en vaart het geladen schip naar zijn bestemming om
te lossen.

De grootte van de sleephopperzuiger, die wordt aangeduid met de inhoud van het laadruim, va-
rieert van circa 1.000 m3 tot meer dan 30.000 m3.

Stationair zuigen met behulp van een winzuiger (zonder eigen beun) komt alleen in aanmerking
op binnenwateren. Deze methode is gezien de omstandigheden op zee en de wijze van verre-
kening van aannemers niet wenselijk om in te zetten. Deze wintechniek wordt daarom niet ver-
der behandeld. Ook onderwinnen is een methode waarbij door middel van een stationaire zui-
ger zand wordt gewonnen. Hierbij wordt een zuigbuis door de deklaag geprikt om het zand er-
onder weg te zuigen. De deklaag blijft hierdoor grotendeels intact en komt in zijn geheel lager te
liggen. Deze methode wordt op binnenwateren soms toegepast als een deklaag slecht ver-
marktbaar is  en/of verontreinigd is. Het is dan duurder om de deklaag weg te halen dan een
onderliggende (vermarktbare) zandige bodemlaag te winnen. Voor zandwinning op zee is ge-
zien de omstandigheden (golven/stroming/etc.) geen materieel beschikbaar om een dergelijke
techniek toe te passen.

Winmethode
De deelnemers van Stichting LaMER hanteren, afhankelijk van de regio, twee verschillende
winmethodes, te weten:
1. Gebieden met een min of meer vlakke bodem
In gebieden met een min of meer vlakke bodem wordt in de praktijk meestal eerst een deel van
de winkavel op diepte gebracht, waarna een volgend deel van de winkavel wordt ontgrond. Het
voornemen gaat hier ook vanuit. De laagdikte die een sleephopper per werkgang kan ontgraven
is onder andere afhankelijk van het type zand, grootte van de hopper, type sleepkop en vaar-
snelheid, en varieert meestal van enkele cm’s tot circa 50-70 cm.
N.B. De winmethode bij het aanleggen van verdiepte loswallen is in principe gelijk aan de win-
methode met gebieden met een min of meer vlakke bodem, alleen de windiepte is groter.
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2.            Gebieden met zandgolven en zandbanken
Bij winning op zandbanken worden de contouren van de zandbanken gevolgd, de zandbanken
blijven daardoor qua vorm in stand. Deze manier van winnen wordt met name toegepast in
Zeeland. Zie verder paragraaf 16.3 m.b.t. zandwinning op zandbanken/zandgolven in hoofdstuk
16 “Zandwinning periode 2028 en verder”.

In voorgaand milieueffectrapport is als milieuvriendelijk alternatief ook gekeken naar winning in
stroken waarbij tussen twee stroken een strook wordt overgeslagen. Deze manier van winnen
leidt echter niet tot een sneller herstel van het bodemleven. Het idee achter deze manier van
winnen is dat herstel van het bodemleven vanuit de intacte stroken sneller zou kunnen verlopen
door migratie van adulten. Het gaat echter om gemeenschappen die vooral rekoloniseren door
larven (Rozemeijer, 2009). De larven komen in meerdere cohorten en zijn alom vertegenwoor-
digd in het zeewater. Het schaalniveau waarop de verspreiding van larven van bodemdieren
plaatsvindt betreft enkele kilometers tot tientallen kilometers en overstijgt hiermee ruimschoots
het schaalniveau van de strokenwinning (Rozemeijer, 2009).

Conclusie wintechniek en winmethode:
· Varend zuigen is het meest geschikt voor de zeecondities in dit gebied. Sleephopperzuigers

kunnen, afhankelijk van de grootte van de sleephopperzuiger, winnen tot golfhoogtes van
maximaal 3 meter. Sleephopperzuigers zijn zelfvarend en wendbaar, dit maakt de winning
veiliger in gebieden met veel scheepvaart. Voor de voorgenomen activiteit wordt daarom uit-
gegaan van winning d.m.v. een sleephopperzuiger.

· Als winmethode wordt ervan uitgegaan dat eerst een deel van de winkavel op diepte wordt
gebracht, waarna een volgend deel van de winkavel wordt ontgrond.

5.3 Nadere beschrijving gebruikte winwerktuig en de wintechniek in dit MER

5.3.1 Sleephopperzuiger
Werking sleephopperzuiger
De sleephopperzuiger baggert al varend met een snelheid van 4 à 7 km/u (2 à 4 knopen). Het
baggermengsel wordt het laadruim in gezogen, waar het zand vervolgens de gelegenheid krijgt
om te bezinken. De fijne fractie dat niet bezinkt (fijn zand en slib) vloeit samen met het water te-
rug in zee. Dit wordt overvloei genoemd. Op moderne sleephopperzuigers wordt gebruik ge-
maakt van een zogenaamde overvloeipijp met een uitlaat diep aan de zijkant of aan de onder-
kant van het schip, het overvloeimengsel komt daardoor lager in de waterkolom terecht, waar-
door het sneller kan bezinken.

Het fijne zand van de overvloei bezinkt direct op de bodem. Het grootste deel van het slib
stroomt verder weg met de waterstroom. Het slib in deze waterstroom zal zich over een groot
gebied verspreiden en zal naar verloop van tijd in het systeem worden opgenomen. Het slib be-
zinkt of het wordt door golven en stroming opgenomen, wat vertroebeling in de waterkolom ver-
oorzaakt. De directe pluim die vrijkomt bij zandwinning, heeft slechts een beperkte omvang (8-
15%) (Rozemeijer et al., 2013).
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Figuur 5.2 Afbeelding van een sleephopperzuiger (Bron: edugis.nl)

Als het laadruim vol is, wordt gestopt met het zuigen en wordt(en) de sleepkop(pen) van de
zeebodem opgehaald. De sleephopperzuiger vaart vervolgens naar de toepassingslocatie om
het zand te lossen.

De laagdikte die een sleephopper per werkgang kan ontgraven, is onder andere afhankelijk van
de eigenschappen van het zand, type sleepkoppen en vaarsnelheid. Deze laagdikte kan vari-
eren van enkele cm tot circa 50-70 cm.

Eigenschappen in te zetten sleephopperzuiger
Het type sleephopperzuiger dat zal worden toegepast is afhankelijk van de beschikbaarheid van
materieel bij de aannemer die het werk zal uitvoeren en de situatie ter plaatse zoals de water-
diepte.

De leden van de Stichting LaMER hebben de beschikking over verschillende aantallen en type
sleephopperzuigers. Sommige leden hebben een of twee kleine sleephopperzuigers en gebrui-
ken deze voor 100% voor het winnen van ophoogzand. Andere leden zijn grote bedrijven die
beschikken over een hele vloot waarvan er enkele gebruikt worden voor de winning van op-
hoogzand. Bij deze grote bedrijven kan de inzet van een bepaalde sleephopperzuigers per jaar
wisselen. De meeste deelnemers met kleine sleephopperzuigers (laadvermogen/beunvolume
variërend tussen 1.000 en 3.500 m3) zitten in de regio Zeeland en Noord Holland. In midden
Nederland (Rotterdam - IJmuiden, inclusief regio met verdiepte loswallen) zitten meer deelne-
mers met middelgrote sleephopperzuigers (laadvermogen/beunvolume variërend tussen 3.500
en 8.000 m3). In bijlage 4 is een overzicht opgenomen waarin onder meer per regio is aangege-
ven wat voor type sleephopperzuiger er gebruikt wordt.
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Conclusie in te zetten sleephopperzuiger:
· Een deel van de in te zetten sleephopperzuigers zijn relatief klein (m.n. regio Zeeland), er

zullen echter ook grote sleephopperzuigers ingezet worden. Inzet is afhankelijk van het be-
schikbare materieel van de aannemer.

5.3.2 Hoe ziet een winput eruit
De inrichting van de winput wordt, los van locatiefactoren, bepaald door drie factoren:
· vorm en oriëntatie;
· diepte;
· het natuurlijk talud tussen de bodem van de put en de omringende zeebodem.

Vorm en oriëntatie
Inzet van een sleephopperzuiger heeft consequenties voor de vorm (horizontaal) en oriëntatie
van de winput. Doordat bij de zandwinning steeds met rechte banen wordt gevaren (om het
aantal draaibewegingen te beperken), verdient een winput met een rechthoekige vorm in de
richting van de overheersende stroomrichting de voorkeur. De vaarafstand die een sleephop-
perzuiger tijdens het laden aflegt, verlangt een rechthoekige vorm met bij voorkeur een lengte
van minimaal 2 kilometer (de afstand die een gemiddelde sleephopperzuiger tijdens het laden
overbrugt). Verder is er een voorkeur om in of tegen de richting van de heersende getijstroming
te varen. Bij het varen dwars op de getijstroming wordt het schip ten opzichte van de zuigmond
door de dwarsstroming weggeduwd en bestaat de kans op schade aan materieel. De winput
dient dus bij voorkeur in de richting van de heersende getijstroming (zuidwest-noordoost) geori-
enteerd te zijn en dient een lengte te hebben van minimaal 2 kilometer (afhankelijk van de
grootte van de sleephopperzuiger). In de praktijk wordt de vorm van de winput met name be-
paald door de aanwezige belemmeringen (uitsluitingsgebieden). De vorm en oriëntatie van de
winput zullen dan ook veelal afwijken van de theoretische ideale vorm en ligging, maar wel altijd
de mogelijkheid hebben om kostenefficiënt parallel aan de stroomrichting de winning uit te voe-
ren.

Een winput zal na verloop van tijd vanzelf langzaam weer met nieuw zand gevuld worden. Hoe
dieper een winput onder het wateroppervlak ligt, hoe geringer de stromingssnelheid is. Ook de
invloed van golven op het omwoelen van de bodem wordt dan steeds geringer. Hoe geringer de
stroomsnelheid en hoe beperkter de invloed van golven, des te sneller zal er zich in de winput
sediment afzetten waardoor de winput ondieper wordt. In het algemeen is de verwachting dat
het natuurlijke proces van opvulling van winputten met een lengte en breedte van enkele kilo-
meters in de orde ligt van eeuwen. De sedimentatiesnelheden van zand in de put zijn dan ook
klein (1-2 cm/jaar), waardoor het tientallen jaren tot eeuwen duurt voor een zandwinput weer
gevuld is. Er zijn echter ook gevallen bekend waarin een zandwinput zich veel sneller hersteld,
nader onderzoek hierna is gewenst.

Uit modelberekeningen en voorgaande milieueffectrapporten (Grontmij, 2012) blijkt dat er wei-
nig variatie mogelijk is in de vorm van de winput. De verhouding tussen de lengte en de breedte
van een winput bepaald hoe de waterbeweging in en rondom de put wijzigt. Als de putlengte (in
de richting van de dominante getijstroming) relatief klein is ten opzichte van de putbreedte, dan
vertraagt de stroomsnelheid in de put. Omgekeerd zal de stroomsnelheid versnellen wanneer
de putlengte relatief groot is ten opzichte van de breedte. De maximale verhouding tussen
lengte en breedte ligt bij een factor 5 (lengte circa 5 keer groter dan de breedte). Bij een grotere
verhouding (>5) wordt de kans op eroderen, bij een put in de richting van de dominante getij-
stroom, groter. Erosie is vanuit het oogpunt van beheersbaarheid ongewenst. Bij een verhou-
ding <5 blijft erosie voldoende beperkt (Hoogewoning & Boers, 2001).

Diepte
Het type sleephopperzuiger dat wordt ingezet, de lokale bodemopbouw (voorkomen van stoor-
lagen) en de potentiële ecologische effecten zijn bepalend voor de maximale windiepte. Bij het
type sleephopperzuiger speelt met name de beschikbaarheid van materieel en de waterdiepte
een belangrijke rol. Ten aanzien van ecologie zijn ruimtebeslag en rekolonisatie bepalend. Bij al
deze aspecten speelt de windiepte een belangrijke rol. In voorgaande milieueffectrapporten is
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ook de rol van zuurstofomstandigheden meegenomen in verband met mogelijke zuurstofloos-
heid op de bodem van een zandwinput. Dit blijkt echter tot 20 m diepte (t.o.v. waterbodem)
geen rol te spelen (Boers, 2005). Dit aspect wordt in dit MER daarom niet verder meegenomen.

Type sleephopperzuiger
Bepalend voor de zuigdiepte dat een schip moet hebben zijn de waterdiepte en de windiepte.
De waterdiepte is de afstand tussen de waterspiegel en de oorspronkelijke zeebodem (voor de
eerste ontgronding heeft plaatsgevonden). In de zoekgebieden is de waterdiepte veelal tussen
de 20 tot 25 m. Een uitzondering hierop vormt de Zeeuwse Delta, daar gaat de waterdiepte op
veel plekken richting de 10 m vanwege de aanwezigheid van zandbanken. De windiepte is de
dikte van de laag waarmee de oorspronkelijke bodem wordt afgegraven. De maximale zuig-
diepte van een kleine sleephopperzuiger varieert van 20 tot 30 meter. Bij een middelgrote hop-
per is dit circa 30 tot 40 m. Dat betekent dat kleine hoppers met een zuigdiepte van 20 meter
alleen kunnen zuigen op zandbanken. Bij kleine hoppers met een zuigdiepte van circa 28 meter
zal de windiepte maximaal 8 m bedragen, uitgaande van een waterdiepte van circa 20 m. In ge-
val van slecht weer en ten gevolge van tij zal de windiepte nog afnemen met circa 2 m tot 4 m.
Dus om continu te kunnen winnen op een windiepte van 6 meter onder het bestaande bodemni-
veau heeft men een zuigdiepte van circa 30 meter nodig.

De meeste kleine en middelgrote sleephopperzuigers hebben geen onderwaterpomp op de
zuigbuis. Als uitgangspunt is daarom genomen dat de winputten gemaakt moeten kunnen wor-
den door een sleephopperzuiger zonder onderwaterpomp. Bij een sleephopperzuiger zonder
onderwaterpomp wordt het zand/watermengsel aangezogen door een binnenboord pomp.
Naarmate de zuigdiepte (waterdiepte + windiepte) groter wordt, neemt het aantal m3 zand dat
per tijdseenheid kan worden gewonnen af en nemen de kosten navenant toe. Immers, hoe die-
per de winning, hoe langer het duurt voordat het laadruim van de sleephopperzuiger vol is. De
hoeveelheid zand die per tijdseenheid kan worden gewonnen hangt overigens van meer facto-
ren af, zoals de compactheid (dichtheid) van het zand, scheepvaart, weersgesteldheid, grofheid
van het zand, etc.

Windiepte in relatie tot zandwinstrategie
De zandwinstrategie (Beleidsnota Noordzee 2016-2021) geeft aan dat in principe dieper kan
worden gewonnen dan de eerder gebruikte 2 meter, om de mogelijke effecten van zandwinning
op het bodemleven en de visserij te beperken. De vloot van de leden van stichting LaMER be-
staat voor 1/3 deel uit middelgrote en voor 2/3 deel uit kleine schepen. Kleine schepen kunnen
winnen tot een diepte van circa 20 tot 30 m. In veel zoekgebieden is de waterdiepte circa 20-25
m. Dit betekent dat de schepen met een zuigdiepte van rond de 20 m in veel zoekgebieden de
zandwinstrategie (dieper winnen) nog niet kunnen volgen. Op sommige locaties, vooral op de
zandbanken in de Zeeuwse Delta, is de waterdiepte beperkt (tot 10-15 meter) waardoor daar
wel diep gewonnen kan worden. Daar waar diep winnen met schepen met een beperkte zuig-
diepte (nog) niet mogelijk is, kan dit worden gedaan door de deelnemers met schepen met een
grotere zuigdiepte die vergunningen hebben voor hetzelfde vak. Op die manier kan zoveel mo-
gelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande zandvoorraad en worden aangesloten op de
zandwinstrategie. Daarnaast kan de komende MER periode door de leden van Stichting LaMER
worden gebruikt om daar waar nodig hun materieel m.b.t. de zuigdiepte aan te passen op de
nieuwe zandwinstrategie (zie paragraaf 16.3: Oplossingsrichtingen voor de problematiek).

Ruimtebeslag
Door de winning van zand zal het lokaal aanwezige bodemleven verdwijnen. Het ruimtebeslag
van de winput(ten) is daarom vanuit ecologisch perspectief een belangrijke parameter. Hierbij
moet wel de kanttekening worden geplaatst dat overal ter plaatse van de zoekgebieden veel ge-
vist wordt (boomkorvisserij). Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewonnen in gebieden waar re-
centelijk ook eerder zandwinning heeft plaatsgevonden. De ecologische waarde van de zeebo-
dem is hierdoor over het algemeen beperkt. Het bodemleven beperkt zich hierdoor veelal tot
kleine schelpen en wormen, kleine organismen waarvoor de verzamelnaam ‘benthos’ wordt ge-
bruikt.
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Voor het ruimtebeslag kan in het algemeen worden gesteld dat: hoe minder het ruimtebeslag,
des te kleiner de effecten op bodemleven. Het ruimtebeslag wordt bepaald door de windiepte.
Uit de resultaten van het geologisch onderzoek (paragraaf 7.2.4) blijkt dat in een deel van de
zoekgebieden stoorlagen (klei en/of veen) voorkomen waardoor de windiepte beperkt is (minder
dan 6 m).

Rekolonisatie
In een winput is direct na winning geen benthos meer aanwezig. Afhankelijk van de bodemsa-
menstelling na afloop van de zandwinning en de sedimentatieprocessen die na verloop van tijd
optreden in de winput en de diepte, kan weer rekolonisatie plaatsvinden (Heinis & Dalfsen,
2001, Rozemeijer, 2009). Voor de rekolonisatie is de samenstelling van de bovenste 30 cm van
de bodem van belang. Direct na afloop van de zandwinning bestaat de bodem van de winput
veelal uit fijn zand (63-150 μm) en deels uit slib (< 63 μm) dat tijdens de zandwinning overboord
vloeit (Royal Haskoning, 2007).

Na verloop van tijd zal de bodemsamenstelling van de winput langzaam veranderen. De winput
zal zich in het algemeen langzaam opvullen met zand vanuit de omgeving (Boers, 2005). Het
natuurlijke proces van gehele opvulling van winputten met een lengte en breedte van enkele ki-
lometers ligt echter in de orde van eeuwen. De sedimentatiesnelheden van zand in de put zijn
dan ook klein (1-2 cm/jaar). Dit betekent dat het zeer traag verlopende proces van zandsedi-
mentatie de rekolonisatie niet in de weg staat.

Voor rekolonisatie is het belangrijk of er wel of niet slibsedimentatie optreedt in de winput. Slib-
sedimentatie kan aanleiding zijn tot rekolonisatie met andere soorten dan de oorspronkelijk in
relatief slibarme gebieden voorkomende soorten (Stutterheim 2002, de Jong, 2016). In een win-
put in de Noordzee is theoretisch gezien het risico op slibsedimentatie beperkt zolang de
stroomsnelheid in de put niet teveel afneemt. In het algemeen wordt gesteld dat bij een win-
diepte tot maximaal 20 m er geen risico is op slibsedimentatie in de winput. Er is dan geen ri-
sico dat slibsedimentatie de rekolonisatie van de oorspronkelijke bodemfauna in de weg staat.
Verwacht mag worden dat de vernietigde bodemfauna zich in circa 4 tot 6 jaar zal herstellen
(Rozemeijer, 2009). In het kader van Maasvlakte 2 vindt monitoring plaats waarin dit nader
wordt onderzocht. Op dit moment is daarvan nog geen langjarige informatie beschikbaar die in
het kader van dit MER gebruikt kan worden.

Het natuurlijk talud tussen bodemput en omringende zeebodem
Winputten zijn realiseerbaar met een helling van circa 1:5. Een steilere helling is niet mogelijk
vanwege het loskorrelige karakter van zand. De natuurlijke helling die na verloop van tijd zal
ontstaan is afhankelijk van de heersende stromingscondities en het type zand. Voor een talud
van 1:13 wordt aangenomen dat er geen zettingsvloeiing meer optreedt (expert judgement).

Zuurstofomstandigheden
De helling van de winput bepaalt hoe de stroming zich nabij de randen van de put gedraagt
(Hoogewoning & Boers, 2001). Bij een putrand met een flauwe helling blijft de stroming de bo-
dem volgen. Bij een winput met een steile helling gaat de stroming over de teen van het talud
heen en komt iets verder weer samen bij de bodem. Het water nabij de teen van het talud raak
hierdoor enigszins opgesloten. Dit proces wordt 'neervorming' genoemd (zie figuur 5.3). Dit wa-
ter wordt hierdoor minder ververst, wat in theorie kan leiden tot zuurstoftekort nabij putranden.
In de praktijk zal zuurstoftekort waarschijnlijk niet optreden omdat het getij elke zes uur van
richting verandert. Door de veranderende stromingsrichting is de kans op zuurstoftekort daar-
door ook bij steilere hellingen niet waarschijnlijk (Boers, 2005).

Neervorming kan optreden indien de helling van het wingebied te steil wordt uitgevoerd (steiler
dan circa 1:6). Door uit te gaan van een helling van minimaal 1:6 wordt neervorming voorko-
men.
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Figuur 5.3 Door neervorming wordt het water op de bodem van het wingebied onvol-
doende ververst (bron figuur: Hoogewoning & Boers, 2001)

Conclusie vorm, diepte en talud winput:
· Bij de locatiekeuze en vormgeving van de zoekgebieden (waarbinnen de wingebieden wor-

den gekozen) wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de meest wenselijke vorm
(lengte/breedte verhouding van maximaal factor 5 bij een put in de richting van de domi-
nante getijstroom) van een zandwinput. Zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit bedrijfsecono-
misch aspect levert het geen voordelen op hiervan af te wijken. Er worden daarom geen al-
ternatieven onderzocht met een afwijkende vorm van de zandwinput. De uiteindelijke vorm
is in de praktijk vooral afhankelijk van de belemmeringen vanuit de omgeving en de grootte
van de in te zetten sleephopperzuiger(s).

· Voor de effectbeoordeling wordt uitgegaan van diepere winning. Voor wat betreft ecolo-
gische effecten speelt de windiepte een belangrijke rol. Ten opzichte van ondiepe winning (2
m), betekent een grotere windiepte een beperking van het ruimtebeslag en daarmee het ver-
dwijnen van bodemleven.

· Voor de taludhelling wordt een minimale helling van 1:6 gehanteerd, het risico op zuurstof-
loosheid langs de randen van de put wordt hiermee voorkomen.

5.4 Benodigde kwaliteit ophoogzand
Voor ophoogzand geldt een behoorlijke range aan korrelgroottes (ook wel de kwaliteit van het
zand genoemd) die voor verschillende toepassingen geschikt zijn. Voor ophoogzand ligt de ge-
wenste zandkwaliteit, afhankelijk van de toepassing, tussen 100-400 µm. Bij de selectie van de
zoekgebieden is de kwaliteit van het zand van belang. Gebieden met stoorlagen in de onder-
grond (klei, leem en veen) en slibrijke delen worden zoveel mogelijk gemeden. Bij de selectie
van zoekgebieden is om die reden gebruik gemaakt van recent geologisch onderzoek, om de
kans op goede kwaliteit zand te vergroten (zie paragraaf 7.2.4: geologisch onderzoek). Vooraf-
gaand aan de vergunningaanvraag wordt de zandkwaliteit opnieuw bekeken. Dit kan via de be-
schikbare gegevens, door middel van proefwinning met een hopper of indien nodig door het ne-
men en analyseren van boringen. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld welk deel van
het zoekgebied de beste kwaliteit zand bevat en wordt uiteindelijk het zandwinvak vastgesteld.

Conclusie kwaliteit zand:
· Afhankelijk van de toepassing van het zand ligt de gewenste zandkwaliteit tussen 100 en

400 µm.

5.5 Samenvatting uitvoeringswijze zandwinning
Voor de winning van ophoogzand op zee worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
· Winning van het zand vindt plaats door middel van een sleephopperzuiger. Dit vaartuig

transporteert het gewonnen zand na winning zelf naar de los- of overslagplaats.
· Er wordt uitgegaan van de inzet van zowel kleine als grotere sleephopperzuigers. Op basis

van de eigenschappen van de sleephopperzuiger kan per regio berekend worden hoeveel
dagen deze aan het baggeren zijn om de gewenste hoeveelheid zand te winnen.

· Voor de vorm en het talud van de winputten worden geen alternatieven onderzocht. Er
wordt uitgegaan van de meest wenselijke vorm (lengte/breedte verhouding van maximaal
factor 5 bij een put in de richting van de dominante getijstroom) en talud (minimaal 1:6).

· Gewenste zandkwaliteit ligt, afhankelijk van de toepassing, tussen de 100-400 µm.
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6 Voorgenomen zandwinning, alternatieven
en scenario’s

6.1 Winning van ophoogzand
Het voornemen betreft de winning van ophoogzand voor de periode 2018 t/m 2027. Dit zand
wordt veelal gebruikt als ophoogzand bij de realisatie van woningbouwlocaties, bedrijventerrei-
nen en de aanleg van infrastructuur. Het benodigde ophoogzand wordt in de Noordzee tussen
de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens, buiten het kustfundament, gewonnen.
Dit gebied is in de Beleidsnota Noordzee gereserveerd als voorkeursgebied voor zandwinning.

In totaal zal in deze periode (2018 t/m 2027) maximaal 165 miljoen m3 zand worden gewonnen
(voor specificatie van de 165 miljoen m3 en verdeling over de periode 2018-2027, zie paragraaf
2.2). De zandwinning zal plaatsvinden in zoekgebieden langs de Nederlandse kust, tussen de
doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlgrens. Bij de selectie van zoekgebieden is reke-
ning gehouden met de uitsluitingsgebieden zoals bedoeld in de Beleidsnota Noordzee 2016-
2021 (2015) en de Beleidsregels ontgrondingen in Rijkswateren (2010) en de afstand tot de ha-
ven waar het zand zal worden overgeslagen. In hoofdstuk 7 is nader ingegaan op het selectie-
proces van de zoekgebieden.

Het voornemen dat in dit MER wordt onderzocht heeft betrekking op de zandwinning en het
transport naar een haven, los- of overslagplaats. De ligging van de zoekgebieden is weergege-
ven in bijlage 1.

De winning van ophoogzand vindt gefaseerd in de tijd plaats, verdeeld over 10 jaar (2018 t/m
2027). Het voornemen gaat ervan uit dat een of meerdere sleephopperzuigers per wingebied
worden ingezet en dat 24 uur per dag wordt gewonnen, mits de weersomstandigheden dat toe-
laten.

6.2 Alternatieven
6.2.1 Locatiealternatieven: kustwaarts en zeewaarts
De zoekgebieden liggen in verband met de vaarafstand tot de havens en de waterdiepte bij
voorkeur zo dicht mogelijk tegen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn. Bij Natura 2000-gebie-
den liggen de zoekgebieden minimaal 900 meter van deze lijn af. Hiermee wordt voor de win-
ning van ophoogzand aangesloten bij de voorwaarden die vanuit de beheerplannen voor de
winning van suppletiezand zijn gesteld. Dat betekent dat de locatie langs de kust (noord-zuid)
min of meer vastligt in verband met de ligging van de havens.

In het MER zijn twee locatiealternatieven onderzocht: het kustwaarts alternatief (oost) en het
zeewaarts alternatief (west). In het kustwaartse alternatief liggen de zoekgebieden in de nabij-
heid van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn. In het zeewaartse alternatief liggen de zoekge-
bieden in de nabijheid van de 12-mijlsgrens, waardoor de vaarafstand relatief groot is. Door te
kiezen voor deze locatiealternatieven wordt de totale bandbreedte van mogelijke effecten in-
zichtelijk gemaakt.

In het MER zijn geen varianten onderzocht waarbij winning alleen plaats vindt in bepaalde sei-
zoenen (bijvoorbeeld de winter), omdat slib dat vrijkomt in zowel de zomer- als winterperiode de
totale beschikbaarheid van slib in het systeem vergroot. Slibverspreiding is namelijk een in tijd
uitgerekt proces dat in jaren wordt behandeld en niet in maanden. Slib dat in de winter wordt
gewonnen, komt net zo goed in de zomer in het systeem. De hoeveelheid aan extra slib dat “op



Voorgenomen zandwinning, alternatieven en scenario’s

, revisie D0
Pagina 45 van 167

de lopende band” netto richting het Noorden beweegt, is daarmee onafhankelijk van de winperi-
ode.

De wijze waarop de zoekgebieden zijn geselecteerd is toegelicht in hoofdstuk 7. In bijlage 3 is
een overzicht opgenomen van de kustwaartse en zeewaartse zoekgebieden, de oppervlakte en
de windiepte op basis van het geologisch onderzoek. In bijlage 1 zijn de zoekgebieden op kaart
weergegeven.

Conform de zandwinstrategie (zie onderstaand kader) wordt uitgegaan van diepe winning waar
de bodemgesteldheid dat toelaat en waar de leden van de Stichting LaMER beschikken over
materieel waarmee dit mogelijk is. Waar de bodemgesteldheid dit toelaat wil zeggen: waar geen
ondiepe klei- en/of veenlagen voorkomen. In het kader van het geologisch onderzoek (para-
graaf 7.2.4) zijn de zoekgebieden door middel van boringen onderzocht tot een diepte van 6 m.
In het voorliggende MER is voor de capaciteitsberekening van de zoekgebieden uitgegaan van
een maximale windiepte van 6 m voor zover het aanwezige materieel hiervoor geschikt is. De
effectanalyse gaat uit van diepere winning, zodat diepere winning op basis van het MER moge-
lijk is indien er geen stoorlagen (klei- en/of veenlagen) aanwezig zijn, vergelijkbare slibconcen-
traties zijn en de diepte niet beperkend wordt in het kader van zuurstofloosheid. Dit geldt niet
voor de eerste 2 km zeewaarts van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn, daar geldt de beper-
king dat maximaal 2 m diep mag worden gewonnen (zie ook figuur 8.1).

Beleidsnota Noordzee 2018-2027: zandwinstrategie
"Er wordt in principe uitgegaan van diepere zandwinning dan de eerder gebruikelijke twee meter
om de mogelijke effecten van zandwinning op het bodemleven en de visserij te beperken en de
beschikbaarheid van zand binnen de 12-mijlszone zolang mogelijk te garanderen. Diepe zand-
winning is toegestaan vanaf twee km zeewaarts van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn. Het
doorgraven van ondiepe klei- en veenlagen dient te worden voorkomen, zodat de aanwezige
zandbodem wordt gehandhaafd én de hoeveelheid slib dat vrijkomt door de zandwinning wordt
geminimaliseerd. De maximale zandwindiepte is daarom begrensd tot één meter boven deze
lagen."

Uit paragraaf 5.3.2 (inrichting winput) blijkt reeds dat het niet zinvol is om voor winmethode, de
vorm, oriëntatie en helling van de winput alternatieven te ontwikkelen. Er worden daarom in het
MER alleen alternatieven onderzocht die betrekking hebben op de locatie (kustwaarts en zee-
waarts) en de hoeveelheid (binnen het kustwaartse alternatief).

6.2.2 Nul-alternatief (referentiesituatie, incl. autonome ontwikkeling)
Het nul-alternatief, inclusief autonome ontwikkeling, is het alternatief waarbij geen zandwinning
van de initiatiefnemer plaatsvindt. Er wordt dan geen zand gewonnen waardoor het doel van de
zandwinning (het winnen van ophoogzand om te voorzien in de marktvraag) niet wordt gereali-
seerd. Het nul-alternatief is hier uitsluitend bedoeld als vergelijkingsbasis voor de effecten van
de alternatieven. De huidige situatie plus de autonome ontwikkeling zoals beschreven in de ef-
fecthoofdstukken wordt beschouwd als referentie voor de effecten van de bovengenoemde al-
ternatieven.

De winning van suppletiezand in de periode 2018 t/m 2027 is nog niet vergund en daarom geen
onderdeel van de autonome ontwikkeling. Bij het in beeld brengen van de cumulatieve effecten
is naast de alternatieven en de autonome ontwikkeling ook het effect van de winning van sup-
pletiezand beschouwd.

6.2.3 Winscenario’s
Naast de locatiealternatieven (kustwaarts en zeewaarts) zijn in het MER scenario’s onderzocht
voor wat betreft de hoeveelheid te winnen zand (zie figuur 2.2). Voor de winning van ophoog-
zand zijn twee scenario’s onderzocht: in zowel het kustwaartse als het zeewaartse alternatief
het scenario van de voorgenomen activiteit met 165 miljoen m3 (sterke economische ontwikke-
ling) en voor het kustwaartse alternatief een scenario met 135 miljoen m3 (lage economische
ontwikkeling). Ook is een aantal cumulatieve scenario’s onderzocht waarin de gezamenlijke ef-
fecten van de winning van ophoogzand en suppletiezand zijn onderzocht (zie paragraaf 9.2.3).



Voorgenomen zandwinning, alternatieven en scenario’s

, revisie D0
Pagina 46 van 167



, revisie D0
Pagina 47 van 167

7 Selectie zoekgebieden voor zandwinning

7.1 Inleiding
Voor zandwinning is beleidsmatig een gebied gereserveerd tussen de doorgaande NAP -20 m
dieptelijn en de 12-mijlsgrens. In dit gebied, met een oppervlakte van 5.134 km2, heeft zandwin-
ning prioriteit, maar andere gebruiksfuncties zijn niet uitgesloten. Grootschalige zandwinning,
met windiepten van meer dan 2 meter, is toegestaan vanaf 2 km zeewaarts van de doorgaande
NAP -20 m dieptelijn.

De selectie van zoekgebieden ten behoeve van het winnen van ophoogzand is onderdeel van
het proces voor het opstellen van onderhavig MER. In dit hoofdstuk zijn het gevolgde proces en
de resultaten van de selectie van zoekgebieden beschreven. Een groot verschil met het vorige
MER (Grontmij, 2008) is dat er een uitgebreid geologisch onderzoek is uitgevoerd (zie para-
graaf 7.2.4) waarin de potentiele zoekgebieden zijn beoordeeld op geschiktheid voor zandwin-
ning. Bij het beoordelen van de geschiktheid is met name gekeken naar het voorkomen van
stoorlagen (klei- en/of veenlagen en stenen) en het slibpercentage in de verschillende lagen.
Op deze manier wordt voldaan aan de zandwinstrategie, waar het gaat om het voorkomen van
doorgraven van slib en kleilagen. De hoeveelheid slib die vrij komt bij de winning wordt daar-
mee beperkt. De maximale zandwindiepte is daarom begrensd tot één meter boven deze lagen.

Gelijktijdig met het opstellen van het MER winning ophoogzand 2018 t/m 2027 is ook het MER
winning suppletiezand opgesteld. Omdat voor beide initiatieven zoekgebieden voor de winning
van zand nodig zijn, is de selectie van zoekgebieden voor beide initiatieven in gezamenlijke
workshops uitgevoerd. De belangen van beide initiatieven zijn hierdoor gewaarborgd en eventu-
ele conflicten in regio’s waar beschikbare ruimte beperkt is worden hiermee voorkomen. In dit
proces is gebleken dat verdere combinatievoordelen door bijvoorbeeld zoekgebieden te delen
erg lastig te behalen zijn. Verschillende ritmes in winning (suppleties periodiek, ophoogzand
meer ad hoc) zorgen er voor dat het lastig is winningen op elkaar af te stemmen.

7.2 Selectie zoekgebieden

7.2.1 Uitgangspunten locatie zoekgebieden
Voorafgaand aan de selectie van zoekgebieden zijn in overleg met het bevoegd gezag keuzes
gemaakt wat betreft de zoekgebieden voor de winning van zand en zijn de voorwaarden vanuit
wet- en regelgeving in beeld gebracht. Vervolgens zijn op basis van de ruimtelijke geschiktheid
en de toen beschikbare geologische kennis vanuit het Delfstoffen Informatie Systeem de poten-
tiele zoekgebieden in beeld gebracht.

Zoekgebied
Het plangebied voor de winning van ophoogzand, zoals beschreven in dit MER, omvat de
strook tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens langs de gehele Neder-
landse kust, vanaf de grens met België bij Zeeland tot de grens bij Duitsland bij Rottumerplaat.
In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is het gebied aangewezen als reserveringsgebied voor
de winning van suppletiezand, ophoogzand en beton- en metselzand. Hierbij wordt opgemerkt
dat zandwinning buiten de 12-mijlsgrens niet verboden is. Maar in het geval van stapeling van
activiteiten van nationaal belang buiten de 12-mijlszone, gaan andere activiteiten van nationaal
belang boven die van zandwinning. Om redenen van vaarafstand wordt de voorkeur gegeven
aan zandwinning binnen de 12-mijlsgrens.
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Conform de zandwinstrategie wordt in principe uitgegaan van diepere zandwinning dan de eer-
der gebruikelijke twee meter om mogelijke effecten van zandwinning op het bodemleven en de
visserij te beperken en de beschikbaarheid van zandwinning binnen de 12-mijlszone zolang mo-
gelijk te garanderen. Prioriteit wordt gegeven aan gebieden met geschikt zand en de laagste
winkosten. Dat betekent dat zandwinning in principe zo dicht mogelijk tegen de doorgaande
NAP -20 m dieptelijn plaatsvindt. Voor diepe winning (meer dan 2 m) geldt een uitzondering, dit
is toegestaan vanaf twee km zeewaarts van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn.

Randvoorwaarden
Vanuit het beleid volgt een aantal ruimtelijke randvoorwaarden op zee voor locaties waar geen
zand mag worden gewonnen. Een aantal randvoorwaarden is hard, bijvoorbeeld de onmogelijk-
heid om zand te winnen binnen de bestaande windparken en het aanhouden van een zekere
afstand tot olie- en gasplatforms en kabels & leidingen.

Eén en ander heeft geleid tot de volgende set randvoorwaarden:
· 500 m afstand tot aanwezige kabels en leidingen (geldt niet voor verlaten kabels en leidin-

gen);
· 500 m afstand tot aanwezige platforms en andere vaste objecten;
· 500 m afstand tot bestaande en vergunde windparken;
· 900 m afstand tot Natura 2000-gebied (NB: de zeewaartse grens van de Natura 2000-gebie-

den valt samen met de doorgaande NAP -20 m dieptelijn);
· 2.000 m afstand tot de doorgaande NAP -20 m dieptelijn, indien men dieper wil gaan winnen

dan 2 m onder het oorspronkelijke bodemoppervlak;
· zandwinning in een gebied waar reeds 2 m diep is gewonnen, wordt gezien als een diepe

winning, dat betekent dat 2 km afstand dient te worden aangehouden tot de doorgaande
NAP -20 m dieptelijn.

Voor zoekgebieden die liggen op reeds eerder vergunde winlocaties, is gekeken naar de hoe-
veelheid zand die daar tot eind 2017 wordt gewonnen. Bij het beoordelen van de capaciteit van
een zoekgebied is deze hoeveelheid in mindering gebracht op de potentiele wincapaciteit van
het zoekgebied.

7.2.2 Uitgangspunten omvang zoekgebieden
Startpunt voor het bepalen van de omvang van de zoekgebieden zijn de verwachte winhoeveel-
heden. Dat betekent dat de zoekgebieden voldoende omvang moeten hebben om aan de ge-
noemde zandbehoefte te kunnen voldoen. Voor het voorliggende MER geldt voor zowel effec-
ten als beschikbare zandcapaciteit in een zoekgebied als uitgangspunt dat in de eerste twee km
zeewaarts vanaf de doorgaande NAP -20 m dieptelijn in principe 2 m diep wordt gewonnen.
Verder zeewaarts tot aan de 12-mijlsgrens wordt voor de berekening van de beschikbare capa-
citeit in een zoekgebied uitgegaan van winning tot maximaal 6 meter diep, waar de geologische
geschiktheid dat toelaat6. Op basis van de resultaten van het geologisch onderzoek is de win-
diepte van sommige zoekgebieden verder ingeperkt (zie paragraaf 7.2.5).

In overleg met deskundigen van RWS en Stichting LaMER is besproken hoe groot een zoekge-
bied moet zijn. Voor de totale capaciteit van de zoekgebieden is als uitgangspunt de benodigde
winhoeveelheden voor de periode 2018-2027 gehanteerd. Voor de bepaling van de definitieve
grootte van zoekgebieden is een capaciteitsberekening opgesteld waarin rekening is gehouden
met verliezen en onzekerheidsfactoren.

6 In het kader van de zandwinstrategie (Beleidsnota Noordzee 2016-2021) is de verwachte winbaarheid tot een maxi-
male diepte van 12 m inzichtelijk gemaakt. Bij het berekenen van de capaciteit van zoekgebieden is uitgegaan van de
maximale windiepte van 6 m. Tot deze diepte is het geologisch onderzoek uitgevoerd en zijn gedetailleerde gegevens
beschikbaar over de bodemgesteldheid. Zie hiervoor paragraaf 7.2.4. Bij het aanvragen van een vergunning is het mo-
gelijk om dieper te winnen. De initiatiefnemer dient dan wel aan te tonen dat er geen onacceptabele effecten optreden.
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Verliezen en onzekerheden
De grootte van de zoekgebieden wordt niet alleen bepaald door de zandbehoefte. Er is ook
sprake van winverliezen, taluds en diverse onzekerheden die er voor zorgen dat de benodigde
zoekgebieden voor de winning van zand groter moeten zijn dan strikt op basis van de beno-
digde hoeveelheid zand noodzakelijk is. De onzekerheden hebben betrekking op voorkomen
van obstakels (bijv. wrakken, kabels, NGE's), ruimtelijke ontwikkelingen (bijv. een nieuwe kabel
of een windpark) en de bodemgesteldheid. Deze factoren worden hieronder nader toegelicht.

Win en stortverliezen
Bij de winning van zand gaat een deel van het lichtere mengsel weer overboord via de over-
vloei. Dit betreft met name de slibfractie. Het zwaardere deel van deze fractie bezinkt voor een
deel weer in het baggergebied en een deel (het lichtste deel) drijft weg uit het baggergebied.
Daarnaast treden er beperkte verliezen op indien het zand wordt afgevoerd via een tussenover-
slag. De benodigde hoeveelheid ophoogzand wordt hiervoor echter niet verhoogd omdat deze
laatstgenoemde (geringe) verliezen reeds in de aan te vragen hoeveelheden van de vergunnin-
gen zijn meegenomen.

Taluds
In zoekgebieden kan niet al het zand worden gewonnen doordat, afhankelijk van de grootte van
het zoekgebied, een paar procent van de oppervlakte van het zoekgebied in beslag wordt geno-
men door taluds. Het verlies dat hierdoor optreedt is afhankelijk van de oppervlakte van het ge-
bied en het talud. Voor een talud van 1:13 wordt aangenomen dat er geen zettingsvloeiing meer
optreedt (expert judgement). Door deskundigen van Rijkswaterstaat wordt een talud van 1:20
aangeraden. Uitgaande van een gebied van 6 x 2 km, een talud van 1:20 en een windiepte van
2, 4 en 6 m is het gemiddelde areaalverlies circa 6,5%.

Onzekerheid obstakels
In zoekgebieden kunnen diverse obstakels voorkomen waardoor lokaal geen zand kan worden
gewonnen. Het gaat hierbij met name om verlaten kabels en leidingen, archeologie, wrakken,
niet gesprongen explosieven (NGE) en andersoortige obstakels, zoals verloren lading. Niet al-
leen ter plaatse van deze obstakels, maar ook in de directe nabijheid hiervan wordt geen zand
gewonnen om te voorkomen dat het obstakel (in geval van NGE of archeologie) en/of de zuig-
buis van de sleephopperzuiger beschadigt tijdens het winnen. In de capaciteitsberekening is uit-
gegaan van een areaalverlies van 30%.

Onzekerheden ruimtelijke ontwikkelingen en bodemgesteldheid
Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat (delen van) zoekgebieden niet
meer geschikt zijn voor zandwinning. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn het verleg-
gen van vaarwegen en ankergebieden en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld
windparken en kabels en leidingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over de geschiktheid van
de zoekgebieden voor zandwinning. Het geologisch onderzoek heeft deze onzekerheden deels
verminderd, maar niet geheel weggenomen. De aanwezigheid van stoorlagen (stenen, klei en
veen) en de kwaliteit van het zand kunnen ertoe leiden dat (delen van) zoekgebieden afvallen.
Om voor bovengenoemde onzekerheden te compenseren is de oppervlakte van het zoekgebied
vermenigvuldigd met een factor 1,5, 2 of 3.

De hoogte van de factor hangt af van de resultaten van het geologisch onderzoek. De factor 1,5
is gehanteerd voor zoekgebieden waar geologisch onderzoek heeft plaatsgebonden en met re-
delijke zekerheid uitspraken zijn te doen over de bodemgesteldheid en de zandkwaliteit. De fac-
tor 2 is gehanteerd voor nieuwe zoekgebieden waar geen geologisch onderzoek heeft plaatsge-
vonden, maar waar op basis van het geologisch model en onderzoek in de omgeving wel een
uitspraak kan worden gedaan over de bodemgesteldheid en de zandkwaliteit. De factor 3 is ge-
hanteerd voor nieuwe zoekgebieden waar, door het ontbreken van gegevens, geen uitspraken
kunnen worden gedaan over de bodemgesteldheid en de zandkwaliteit.

In de onderstaande tabel zijn de verliezen en onzekerheden samengevat. In de capaciteitsbere-
kening die is uitgevoerd om de omvang van de zoekgebieden te bepalen is rekening gehouden
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met onderstaande onzekerheidsfactoren. De verliezen die optreden tijdens het winnen van zand
zijn reeds meegenomen in de zandbehoefte.

Tabel 7.1 Overzicht factoren voor compensatie verliezen en onzekerheden
Verliezen en onzekerheden Factor
Areaalverlies door taluds 6,5%
Totaal 6,5%
Onzekerheidsfactor i.v.m. obstakels 30%
Onzekerheidsfactor i.v.m. ruimtelijke ontwikke-
lingen en bodemgesteldheid

Factor 1,5: geologisch onderzochte gebieden
Factor 2: uitbreiding met geologische kennis
Factor 3: uitbreiding zonder geologische kennis

Totaal 80%/130%/230%
Totaal factor (1 + 0,065) + ((0,3 +0,5)*1,065) = 1,92

(1 + 0,065) + ((0,3 +1,0)*1,065) = 2,45
(1 + 0,065) + ((0,3 +2,0)*1,065) = 3,51

7.2.3 Selectie potentiele zoekgebieden per regio
Op basis van de uitgangspunten voor de locatie van de zoekgebieden (paragraaf 7.2.1) en de
uitgangspunten voor de omvang van de zoekgebieden (paragraaf 7.2.2) zijn de zoekgebieden
in GIS ingetekend.

Door rekening te houden met de uitgangspunten wordt reeds bij het selecteren van de zoekge-
bieden zoveel mogelijk voorkomen dat er effecten optreden op andere gebruiksfuncties en na-
tuur. Daar waar bestaande gebruiksfuncties aanwezig zijn, is automatisch op een andere locatie
gezocht naar een geschikt zoekgebied. Daarbij is bij het selecteren van zoekgebieden uitge-
gaan van het zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande winputten en het feit dat langere
vaarafstanden leiden tot meer emissies. Omdat lokale effecten binnen het hele plangebied ver-
gelijkbaar zijn, is in dit MER daarom bij het selecteren van zoekgebieden niet expliciet gekeken
naar mogelijk gunstigere locaties op grotere vaarafstand, anders dan het zeewaartse alternatief.

De geselecteerde zoekgebieden voor zowel het kustwaartse als zeewaartse alternatief zijn
weergegeven in bijlage 3. Om de capaciteit per zoekgebied te berekenen is de volgende bere-
kening uitgevoerd: ((oppervlakte x windiepte) - reeds gewonnen7) / rekenfactor. De windiepte is
gebaseerd op de resultaten van het geologisch onderzoek (zie paragraaf 7.2.4). De berekende
capaciteiten zijn vergeleken met de zandbehoefte om te bepalen of de omvang van de zoekge-
bieden toereikend is.

7.2.4 Geologisch onderzoek
In het kader van het monitorings- en evaluatieprogramma (MEP) zandwinning 2014-2017 is ge-
ologisch onderzoek uitgevoerd op de Noordzee tussen de doorlopende NAP -20 m dieptelijn en
de 12 mijlszone in de potentiele zoekgebieden. Voor dit MER heeft dit onderzoek de volgende
informatie opgeleverd:
· Gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van stoorlagen (veenpakketten, kleilagen

en/of stenen) in de potentiele zoekgebieden tot een diepte van 6 meter.
· Aanpassing van de geologische modellen van de Noordzee.
· Het gemiddeld percentage slib (korrelgrootte < 63 µm) in 10 subregio’s en in twee dieptela-

gen (0-2 m en 2 tot maximum diepte).
· De fractieverdeling van het slib en de aanwezigheid van de kleinste fracties (< 1 µm) in 10

subregio’s.

Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de hoeveelheid beschikbare zand binnen de
zoekgebieden (stoorlagen en slib) en voor het bepalen van effecten op ecologie (slib) door mid-
del van een modellenonderzoek. In het hoofdstuk natuur wordt ingegaan op de wijze waarop
slib kan leiden tot effecten op ecologie.

7 Sommige zoekgebieden overlappen met reeds eerder vergunde winlocaties. Reeds gewonnen zand is daarom van de
maximaal aanwezige hoeveelheid afgetrokken.
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Kader 7.1 Percentages slib in de bodem
Het geologische onderzoek heeft onder meer inzicht gegeven in de gemiddelde slibpercentages
(korrelgrootte < 63 µm) in 10 subregio’s en in twee dieptelagen (0-2 m en 2 tot maximum
diepte). Deze slibpercentages zijn als input gebruikt voor de modelberekeningen voor sedimen-
tatietransport. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde slibpercentages voor de 10 subregio’s
opgenomen. In de eerste twee kolommen zijn de gemiddelde percentages opgenomen van alle
onderzochte potentiele zoekgebieden, opgesplitst in de bodemkolom van 0 – 2 meter en van 2
– 6 meter. Naar aanleiding van het geologisch onderzoek heeft een nadere selectie van zoek-
gebieden plaatsgevonden (zoals verder toegelicht in deze paragraaf). Op basis van het geolo-
gisch onderzoek zijn o.a. potentiele zoekgebieden met hoge slibconcentraties afgevallen. In de
laatste twee kolommen van onderstaande tabel zijn de gemiddelde slibconcentraties opgeno-
men van de uiteindelijk geselecteerde zoekgebieden. Hierin is te zien dat deze door het afvallen
van slibrijke gebieden in de meeste regio’s aanzienlijk lager uitvalt.

(Sub)Regio Voor selectie
0 – 2 meter

Voor selectie
2 – 6 meter

Na selectie
0 – 2 meter

Na selectie
2 – 6 meter

Wadden 4,30% 5,31% 2,09% 3,52%
Texel 3,70% 3,92% 1,08% 3,00%
Wadden West 2,01% 4,90% 2,03% 3,19%
Wadden Oost 8,01% 7,05% 2,61% 4,34%
Hollandse kust 2,90% 3,81% 1,93% 2,13%
Kop Noord-Holland 2,22% 1,95% 1,96% 1,93%
Noord-Holland zuid 3,99% 7,00% 1,83% 2,41%
Noord-Holland noord 1,81% 1,60% 1,81% 1,60%
Zuid-Holland zuid 2,12% 2,26% 2,12% 2,26%
Zeeuwse delta 4,71% 5,54% 2,79% 2,47%
Schouwen 6,09% 4,59% 3,15% 2,61%
Walcheren 3,56% 6,25% 2,44% 2,33%
Haringvliet 5,97% 3,04% 3,32% 3,04%

Het geologisch onderzoek heeft nader inzicht gegeven in de beschikbaarheid en bereikbaarheid
van geschikt zand. In het vorige MER (Grontmij, 2008) werd daarvoor gebruik gemaakt van ex-
pert judgement. Vooral ruimtelijke beperkingen waren leidend in het kiezen van de zoekgebie-
den. Om het geologisch onderzoek te kunnen benutten voor het bepalen van de zoekgebieden,
is de volgende werkwijze gehanteerd:
1. Potentiele zoekgebieden zijn bepaald op basis van ruimtelijke beschikbaarheid.
2. Het geologisch onderzoek is uitgevoerd met deze potentiele zoekgebieden als plangebied.

Het geologisch onderzoek is vervolgens d.m.v. een trechtering uitgevoerd:
a. Binnen de geselecteerde zoekgebieden is d.m.v. bureauonderzoek een inschatting ge-

maakt van de onzekerheden omtrent de geologie (m.n. aanwezigheid van stoorlagen).
Gebieden waarvan zeker was dat deze ongeschikt zijn voor zandwinning zijn afgeval-
len.

b. Op basis van het bureauonderzoek is op zee seismisch onderzoek uitgevoerd in de
overgebleven zoekgebieden om de onzekerheden voor deze gebieden verder te beper-
ken.

c. Op basis van het seismisch onderzoek is een boorplan opgezet voor de overgebleven
zoekgebieden. In totaal zijn 357 boringen gezet en is laboratoriumonderzoek uitge-
voerd.

d. De resultaten van boringen en boorbeschrijvingen hebben geleid tot drie opties (of een
combinatie daarvan):
1. Een zoekgebied is geschikt tot 6 meter.
2. Een zoekgebied is (gedeeltelijk) geschikt tot een beperkte diepte.
3. Een zoekgebied is (gedeeltelijk) ongeschikt.



Selectie zoekgebieden voor zandwinning

, revisie D0
Pagina 52 van 167

3. Op basis van bovenstaande trechtering is een aantal zoekgebieden aangepast, uitgebreid
of verschoven totdat er voldoende oppervlak zoekgebied aanwezig was om aan de zand-
vraag voor de komende 10 jaar voor suppletiezand en commerciële zandwinning te kunnen
voldoen (zie verder paragraaf 7.2.5).

In onderstaand figuur is gevisualiseerd op welke wijze het geologisch onderzoek een rol heeft
gespeeld bij het kiezen van de zoekgebieden.

Figuur 7.1 Implementatie van het advies vanuit geologie in de zoekgebieden

7.2.5 Selectie definitieve zoekgebieden per regio
Uit de resultaten van het geologisch onderzoek blijkt dat in enkele zoekgebieden klei- en/of
veenlagen voorkomen waardoor deze (deels) niet geschikt zijn voor de winning van zand. Hier-
door ontstond in enkele regio's een tekort aan capaciteit om aan de zandbehoefte te voldoen.
In deze regio's zijn enkele aanvullende zoekgebieden gezocht. Hierbij is getracht om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij bestaande zoekgebieden. Omdat in deze nieuwe zoekgebieden geen
geologisch onderzoek heeft plaatsgevonden is een grotere onzekerheidsfactor gehanteerd. In
bijlage 3 zijn dat de gebieden met de rekenfactor 2,45 en 3,51. De zoekgebieden zijn in bijlage
1 op kaart weergegeven.

7.3 Van zoekgebied naar wingebied: hoe verder na dit MER
De oppervlakte van de zoekgebieden die in het voorliggende MER zijn onderzocht is in verband
met verliezen en onzekerheden (zie paragraaf 7.2.2) groter dan het oppervlak van de uiteindelijke
zandwinvakken. Globaal genomen zijn de zoekgebieden 2 á 2,5 keer zo groot. De uiteindelijke
locatie en oppervlakte van de zandwinvakken is, conform de zandwinstrategie, met name afhan-
kelijk van de kwaliteit van het aanwezige zand, de maximaal toegestane windiepte en de afstand
tot de kust in verband met de kosten. Verder spelen zaken als lokale verschillen in diepte en
strategische overwegingen (toekomstige gebruiksfuncties, zoals kabels of windparken) een rol bij
de uiteindelijke keuze.

Voorafgaand aan vergunningverlening wordt aan de hand van geologische beschikbare informa-
tie een beoogd zandwinvak geselecteerd. Om vooraf zeker te weten in hoeverre het zandwinvak
aan de marktvraag naar ophoogzand zal voldoen, kunnen de leden van Stichting LaMER aan het
Bevoegde Gezag toestemming vragen voor het uitvoeren van een  proefwinning. Indien nodig
kan men ook nog (aanvullende) boringen laten uitvoeren en analyseren. Als blijkt dat het zand-
winvak inderdaad geschikt materiaal bevat zal het zandwinvak nader onderzocht worden op het
voorkomen van archeologische objecten (bijv. wrakken). Afhankelijk van de locatie kan het daar-
naast nodig zijn om naast wrakken ook onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van Paleo-
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landschappen. Aangezien deze landschappen gekoppeld zijn aan veenvoorkomens en de leden
van Stichting LaMER juist op zoek zijn naar zand, zal dit in de praktijk niet vaak voorkomen.

Naast bovenstaande aspecten wordt bij het vaststellen van zandwinvakken gekeken naar de mo-
gelijke aanwezigheid van NGE. In de zone tussen de doorgaande NAP -20 m lijn en de 12-mijls-
zone zijn mogelijk NGE aanwezig als gevolg van met name WOII. Zandwinning in gebieden waar
NGE kunnen voorkomen kan namelijk alleen plaatsvinden, indien de bestaande risico’s tijdens
de uitvoering zijn geëlimineerd of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau bij het volgen van
de juiste maatregelen. De maatregelen kunnen zowel liggen in reductie van de kans op aantreffen
als op het reduceren van eventuele gevolgen.

Op basis van de resultaten van bovenstaande onderzoeken wordt in overleg met het Bevoegde
gezag binnen de grenzen van het MER-zoekgebied een definitief zandwinvak vastgesteld en
wordt de ontgrondingsvergunning hiervoor aangevraagd. Om te voldoen aan de vereisten vanuit
het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en besluit lozingen buiten inrichting (Blbi) werken de deelnemers
van Stichting LaMER over het algemeen met een Beoordelingsrichtlijn (BRL 9313) certificaat voor
het aantonen van de (chemische) kwaliteit van het zand.

7.4 Zoekgebieden met ruimtelijke beperkingen
In het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens zijn ook enkele
zoekgebieden geselecteerd die op basis van het huidige gebruik/bestemming (nog) niet in aan-
merking komen voor zandwinning. Deze potentiele zoekgebieden zijn in bijlage 1 op kaart weer-
gegeven. Een voorbeeld hiervan is het zoekgebied ter plaatse van het huidige ankergebied, ten
zuiden van zoekgebieden Q8-2 t/m Q8-4. Op basis van de kaart van de zandwinstrategie (zie
figuur 3.1) en de extrapolatie van de geologische kennis van aanpalende zoekgebieden, lijkt dit
gebied zeer geschikt te zijn voor de winning van zand. Door het verplaatsen van het ankerge-
bied naar bijvoorbeeld de zuidzijde van de vaargeul kan binnen de looptijd van dit MER een ge-
bied vrijkomen dat uitstekend geschikt is voor zandwinning. Naast het ankergebied zijn er ook
zoekgebieden toegevoegd op locaties waar nu een ruimtelijke reservering ligt voor een wind-
park. Omdat kwalitatief goed zand in die regio schaars is, kan het zinvol zijn om te kijken of er
voorafgaand aan een eventuele bouw van een windpark beperkt zand gewonnen kan worden.
Omdat zoekgebieden met ruimtelijke beperkingen op dit moment nog niet beschikbaar zijn voor
zandwinning, zijn deze niet meegenomen in de capaciteitsberekening. Omdat de effecten van
deze gebieden wel zijn meegenomen in dit MER, kunnen deze zoekgebieden wel gebruikt wor-
den indien de beperkingen zijn weggenomen.
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8 Afbakening effectanalyse

8.1 Inleiding
Al decennia lang wordt op de Noordzee zand gewonnen ten behoeve van kustveiligheid en op-
hoogzand, maar ook voor projecten zoals Maasvlakte 2. In de afgelopen tien jaar is voor zeven
zandwinprojecten op de Noordzee een milieueffectrapport opgesteld en zijn diverse onder-
zoeken uitgevoerd. Dit betreffen de volgende projecten:
· MER winning suppletiezand Noordzee 2007 (Boon et al., 2006);
· MER winning suppletiezand Noordzee 2008-2013 (Grontmij, 2012);
· MER aanleg Maasvlakte 2 (Royal Haskoning, 2007);
· MER winning ophoogzand Noordzee 2008-2017 (Grontmij, 2008);
· MER aanleg en zandwinning Pilot Zandmotor Delflandse Kust (DHV, 2010);
· MER winning suppletiezand Noordzee 2012-2017 (Grontmij, 2012);
· MER winning zand Zwakke Schakels Noord-Holland (Grontmij, 2012).

In bovenstaande milieueffectrapportages en de daarvoor uitgevoerde onderzoeken is veel ken-
nis verzameld over de effecten van zandwinning op de omgeving. Ook zijn er drie Monitorings-
en evaluatieprogramma’s (MEP) uitgevoerd om de daadwerkelijk optredende milieueffecten van
zandwinning op de Noordzee in beeld te brengen en te vergelijken met de voorspelde effecten
in het MER. Dit betreffen de volgende MEP’s:
· MEP zandwinning 2007-2012 (samenwerking tussen RWS Kustlijnzorg en Stichting La-

MER);
· MEP zandwinning 2014-2017 (samenwerking tussen RWS Kustlijnzorg, Stichting LaMER en

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier);
· MEP Aanleg Maasvlakte 2.

In voorliggend MER borduren we voort op de opgedane kennis van voorgaande projecten. Dit
betekent dat we voor sommige aspecten gedetailleerdere informatie tot onze beschikking heb-
ben om de effectbeoordeling mee uit te voeren. Tegelijkertijd zijn er aspecten waarvan we in-
middels weten dat zandwinning hierop geen effect heeft. Deze aspecten zullen in het MER niet
nader worden onderzocht. In paragraaf 8.2 beschrijven we per onderzocht aspect op welke ma-
nier opgedane kennis wordt meegenomen. In paragraaf 8.3 wordt een toelichting gegeven op
het beoordelingskader.

8.2 Opgedane kennis per aspect
Kust en zee
In de voorgaande milieueffectrapporten zijn voor het thema ‘Kust en zee’ de effecten onder-
zocht van de volgende aspecten: morfologie, bodemsamenstelling, sedimenttransport, waterbe-
weging, verandering in slibgehalte en kustveiligheid en kusthandhaving. Uit de effectbeoordelin-
gen bleek destijds dat voor verschillende aspecten geen tot zeer beperkte effecten te verwach-
ten zijn. Voor een aantal aspecten is deze conclusie nader onderbouwd op basis van onderzoek
in de MEP’s. In onderstaande tabel is samengevat wat de conclusie uit voorgaande milieuef-
fectrapporten en MEP’s is en of op basis daarvan in dit MER opnieuw een effectanalyse wordt
uitgevoerd of niet. In navolgende tekst worden de keuzes kort toegelicht.
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Tabel 8.1 Samenvatting afbakening effectanalyse Kust en zee
Aspect Samenvatting Nadere effect-

analyse in dit
MER

Morfologie Zandwinning heeft slechts beperkt effect op de morfologie (in
voorgaande milieueffectrapporten neutraal beoordeeld).

Nee

Bodemsamenstelling Zandwinning heeft slechts beperkt effect op de bodemsamen-
stelling (in voorgaande milieueffectrapporten neutraal beoor-
deeld). Het effect van een andere bodemsamenstelling heeft
mogelijk wel beperkte effecten op natuur. Dit komt in het hoofd-
stuk natuur aan de orde.

Nee

Sedimenttransport Het effect van zandwinning op het sedimenttransport wordt, van-
wege de mogelijke ecologische effecten, in het MER nader on-
derzocht.

Ja

Waterbeweging Zandwinning heeft slechts een klein en lokaal effect op de water-
beweging rondom de zandwinput. Uitgangspunt in dit MER is dat
de lengte/breedteverhouding van een put in de richting van de
dominante getijstroom, maximaal 5 zal zijn. Zandwinning heeft in
dat geval geen noemenswaardige effecten op de waterbeweging
(in voorgaande milieueffectrapporten neutraal beoordeeld).

Nee

Waterkwaliteit Het aanwezige slib voldoet ruim aan de vigerende normen waar-
door geen effecten op de waterkwaliteit worden verwacht.

Nee

Kustveiligheid en
kusthandhaving

De zandwinning vindt plaats buiten de doorgaande NAP -20 m
dieptelijn. Daardoor kan worden gesteld dat zandwinning geen
effect heeft op de kustveiligheid.

Nee

Morfologie
Door de zandwinning zullen aanwezige bodemstructuren zoals zandbanken en zandgolven wor-
den aangetast. Het door zandwinning verstoorde oppervlak bedraagt in het maximum scenario
(winning van 165 mln. m3) 47 km2 (zie paragraaf 8.3.3). Dit oppervlak is verwaarloosbaar ten
opzichte van het totale areaal aan zandbanken en zandgolven voor de Nederlandse kust. Al-
leen al voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Kust bedraagt het areaal aan zandbanken circa
3.000 km2, terwijl gebieden met zandgolven een groot deel van de Zuidelijke Noordzeebodem
beslaan. Ook zullen deze bodemstructuren zich op de lange termijn weer herstellen. Langs de
randen van de zandwinput zal, afhankelijk van lokale stromingspatronen, erosie en sedimenta-
tie optreden. In de zandwinputten zal overwegend sedimentatie plaatsvinden, dit gaat ten koste
van de randen van de zandwinputten waar erosie plaatsvindt (verflauwing taluds). Het resultaat
hiervan is een verondieping van de zandwinputten en een uitbreiding van het oppervlak van de
zandwinputten. De zandwinputten verplaatsen zich daardoor in noordelijke richting met een
snelheid van tussen de 1 en 10 meter per jaar (RIKZ, 2005). De zandwinput zal zich geleidelijk
opvullen met (fijn) zand. Het proces van opvullen is afhankelijk van het lokale sedimenttransport
en de omvang en diepte van de zandwinput. De periode voor het opvullen van de zandwinput
ligt vermoedelijk in de orde van tientallen jaren tot eeuwen. In voorgaande milieueffectrapporten
(Grontmij, 2007, 2008, 2012) is dit aspect neutraal beoordeeld.

Bodemsamenstelling
Na afloop van de zandwinning zal de bovenste laag van de bodem bestaan uit fijn materiaal dat
tijdens de winning door overvloei is vrijgekomen. Door overvloei komt relatief fijn zand en slib in
de waterkolom. Het zand zal, in tegenstelling tot slib, door de hogere valsnelheid (0,3-1 m/s)
grotendeels in en rondom de zandwinputten neerslaan. Bij het neerslaan van het zand zal een
deel van het slib worden ingevangen waardoor het slibgehalte in de bodem toeneemt. Uit di-
verse studies (zie o.a. MER Aanleg Maasvlakte 2) blijkt dat het slibpercentage veelal enkele
procenten zal toenemen. Dit is uiteraard afhankelijk van het initiële slibpercentage in de bodem.
Vanwege de lagere stroomsnelheden in de zandwinput zal de zandwinput gaan fungeren als
zandvang. Hierdoor zal na verloop van tijd zand uit de omgeving in de zandwinput terecht ko-
men. Op een termijn van tientallen jaren tot eeuwen zal de bodemsamenstelling hierdoor weer
langzaam terugkeren naar de oorspronkelijke situatie. In voorgaande milieueffectrapporten
(Grontmij, 2007, 2008, 2012) is dit aspect neutraal beoordeeld.
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Sedimenttransport
Tijdens het winnen van zand vloeit een deel van de fijne fractie (fijn zand en slib) samen met
het water terug in zee (overvloei). De fijne zand fractie zal grotendeels in en rondom de zand-
winput bezinken. De slibfractie zal zich over een groot gebied verspreiden en zal naar verloop
van tijd in het systeem worden opgenomen. De hogere slibconcentratie in het water kan invloed
hebben op de primaire productie (algen), benthos en hogere trofische niveaus (vissen en vo-
gels). Uit de monitoring van zwevend stof tijdens de zandwinactiviteiten voor Maasvlakte 2 lijkt
het erop dat de bijdrage van zandwinning aan de jaargemiddelde slibconcentratie lager is dan
gemodelleerd in het MER. Gezien de onzekerheden en de grote impact die slib kan hebben op
het ecologisch systeem, kunnen effecten vooralsnog niet worden uitgesloten.

Waterbeweging
De invloed van zandwinning op de waterbeweging is in diverse modelstudies en veldmetingen
uitgebreid onderzocht (o.a. Boers, 2005; RIKZ, 2005; Svasek, 2005; Roos, 2004; Hogewoning
& Boers, 2001; Klein, 1999). Ook in het MEP Aanleg Maasvlakte 2 (Rijkswaterstaat, 2014) is
onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke effecten van de zandwinning op de waterbeweging
(hydrodynamica). Uit de onderzoeken blijkt dat in de nabijheid van zandwinputten kleine veran-
deringen optreden in stroomsnelheid, waterstanden en golfkarakteristieken. Deze veranderin-
gen zijn afhankelijk van de putgeometrie (lengte, breedte, diepte en oriëntatie van de zandwin-
put) en de lokale morfologie van de zeebodem.

Voor een zandwinput buiten de doorgaande NAP -20 m dieptelijn geldt dat de effecten beperkt
van omvang zijn en alleen lokaal worden waargenomen, in en direct rond de zandwinput. Hierbij
geldt als randvoorwaarde dat de lengte/breedteverhouding van een zandwinput in de richting
van de dominante getijstroom, kleiner dan 5 dient te zijn. Bij een grotere lengte/breedteverhou-
ding kan de stroomsnelheid in de zandwinput namelijk toenemen waardoor de put kan gaan
eroderen. Vanuit beheersbaarheid is dit ongewenst. In dit MER is daarom als uitgangspunt ge-
nomen dat de lengte/breedteverhouding van een zandwinput in de richting van de dominante
getijstroom, maximaal 5 zal zijn (zie paragraaf 5.3.2). Daardoor zullen ten aanzien van dit as-
pect geen effecten optreden. Dit komt overeen met de neutrale beoordeling in voorgaande mili-
eueffectrapporten (2012).

Waterkwaliteit
Uit de metingen vanuit het MWTL netwerk blijkt dat de kwaliteit van het slib op de bodem ter
hoogte van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn ruim voldoet aan vigerende normen uit het Be-
sluit bodemkwaliteit (Deltares, 2008). Verontreiniging van het water en de waterbodem via het
vrijkomende slib is daarom niet te verwachten. Dit komt overeen met de resultaten uit voor-
gaande milieueffectrapportages, waarin dit aspect neutraal is beoordeeld, en de uitgevoerde
waterbodemonderzoeken die verricht zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, waaruit
bleek dat werd voldaan aan de achtergrondwaarden.

Kustveiligheid en kusthandhaving
Het effect van zandwinputten op de kustveiligheid is in het kader van diverse studies onder-
zocht (o.a. RIKZ, 2005; Boers, 2005; RIKZ, 1997; Hoogewoning & Boers, 2001; Van Rijn et al.,
2005). Voor bovengenoemde studies zijn modelberekeningen uitgevoerd met stromings- en
golfmodellen om de effecten op de maatgevende hoogwaterstanden en golfcondities nabij de
kust vast te stellen. In de studies is uitgegaan van een ontgrondingsdiepte van 10 meter. In de
studies wordt geconcludeerd dat de effecten op de maatgevende hoogwaterstanden en golf-
hoogten langs de kust verwaarloosbaar zijn als de zandwinputten buiten de doorgaande
NAP -20 m dieptelijn liggen. Alleen in en rondom de zandwinputten treden kleine veranderingen
op in de waterstanden en golfkarakteristieken (zie aspect waterbeweging).

In het onderzoek van Boers & Jacobse (2000) is specifiek onderzoek gedaan naar de effecten
van zandwinning op de zandbanken voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust op golfcondities
langs de kust. Het onderzoek richt zich op zandwinning op de Bollen van Goeree (top banken
tussen NAP -15 m en -18 m) en op de Schouwenbank, de Middelbank en de Steenbanken (top
banken tussen NAP -10 m en -15 m). In het onderzoek wordt de invloed van zandbanken op de



Afbakening effectanalyse

, revisie D0
Pagina 57 van 167

golfcondities langs de Zeeuwse kust met een tweetal numerieke golfmodellen berekend, name-
lijk met het SWAN model en met het ENDEC model. Eerst wordt een berekening gemaakt van
de golfcondities langs de Zeeuwse kust waarbij wordt uitgegaan van de hoogteligging van de
huidige zandbanken (voor zandwinning). Vervolgens wordt een berekening gemaakt waarbij de
aanwezige zandbanken worden afgegraven tot NAP -20 meter. Voor grote delen van de zand-
banken betekent dat een afgraving van meer dan 2 meter. Op basis van de berekeningen wordt
geconcludeerd dat de invloed van de zandbanken op golfcondities (golfhoogte en golfrichting)
langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust gering is. Zandwinning op de banken leidt bij de kust
tot een toename van de golfhoogte van slechts enkele centimeters. Dit komt doordat de Voor-
delta de functie van de zandbanken (afremming golven) zonder problemen overneemt.

Natuur
De effecten van zandwinning op natuur zijn onder te verdelen naar het ontgraven van de zeebo-
dem, de verandering van het slibgehalte in het water en verstoring door geluid, licht of bewe-
ging. Door het afgraven van de zeebodem gaat de aanwezige benthos verloren, dit heeft (in)di-
recte effecten op vissen, vogels en zeezoogdieren. Zandwinning leidt ook tot een verhoging van
het slibpercentage in het water waardoor het water troebeler wordt. Dit kan van invloed zijn op
de primaire productie (algen), benthos en hogere trofische niveaus (vissen en vogels). Daar-
naast kan verstoring van vissen, zeezoogdieren en vogels optreden tijdens de zandwinactivitei-
ten door de productie van (onderwater)geluid, emissie van licht en beweging (scheepvaartbe-
wegingen).

In de MEP’s is voor een aantal natuuraspecten kennis opgedaan. In het kader van het MEP
Aanleg Maasvlakte 2 is gedurende de aanlegfase specifiek onderzoek en monitoring uitgevoerd
welke relevante informatie heeft opgeleverd op het gebied van vrijkomen van zwevend stof in
relatie tot natuurwaarden en de effecten van onderwatergeluid. Daaruit blijkt o.a. dat bagger-
werkzaamheden het gehoor van zeehonden en bruinvissen niet negatief beïnvloed. Ondanks
dat zij schepen wel horen worden zij niet gehinderd in het waarnemen van het omliggende “ge-
luidslandschap”.

Gezien de effecten die zandwinning kan hebben op de natuur en het wezenlijke belang van de
Noordzee en Waddenzee als leefgebied van planten en dieren, worden de effecten op natuur in
het MER nader onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in de
MEP’s.

Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten
In de voorgaande milieueffectrapporten zijn voor het thema ‘Gebruiksfuncties en overige ruimte-
lijke relevante aspecten’ de effecten onderzocht van de volgende deelaspecten: visserij,
scheepvaart (hinder en veiligheid), recreatievaart, windparken en niet gesprongen explosieven
(NGE). Doordat bij de locatiekeuze van zandwingebieden rekening wordt gehouden met be-
staand gebruik is het effect op andere gebruiksfuncties zoals kabels en leidingen, militaire ge-
bieden8 zodanig beperkt dat deze eerder ook niet nader zijn onderzocht. Aanvullend op eerder
onderzochte aspecten wordt in dit MER de effecten op winning van beton- en metselzand nader
bekeken. Ook wordt ingegaan op de extra natuurwaarden die kunnen ontstaan door zandwin-
ning.

Uit voorgaande milieueffectrapporten blijkt dat een aantal van de onderzochte aspecten nauwe-
lijks effecten ondervinden van zandwinning. In onderstaande tabel is samengevat wat de con-
clusies uit voorgaande milieueffectrapporten zijn en of op basis daarvan in dit MER opnieuw
een effectanalyse wordt uitgevoerd of niet. In navolgende tekst worden de keuzes kort toege-
licht.

8 Voor bestaande kabels en leidingen worden geen effecten verwacht omdat conform het Besluit Ontgrondingen in
Rijkswateren (BOR) 500 m afstand tot kabels en leidingen dient te worden aangehouden. Hetzelfde geldt voor militaire
activiteiten: voor het winnen van zand in militaire gebieden worden in ontgrondingsvergunningen voorwaarden opgeno-
men, waardoor beide functies samen kunnen gaan.
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Tabel 8.2 Samenvatting afbakening effectanalyse gebruiksfuncties en overige ruimtelijke
relevante aspecten

Aspect Samenvatting Nadere effect-
analyse in dit
MER

Visserij Effecten zijn tijdelijk en beperkt. Omdat visserij ook door andere
gebruiksfuncties onder druk staat, wordt het aspect toch nader
onderzocht.

Ja

Scheepvaart (hinder
en veiligheid)

Effecten door hinder of verhoogde kans op aanvaringen zijn niet
uit te sluiten.

Ja

Recreatievaart Recreatievaart en zandwinning vinden grotendeels in verschil-
lende gebieden plaats. De kans op hinder of verhoogd risico op
aanvaringen is daarom zeer beperkt.

Nee

Windparken Er moet steeds meer rekening gehouden worden met de ontwik-
keling van windparken binnen de 12-mijlszone. Daardoor kan
een dubbele ruimteclaim ontstaan.

Ja

Winning beton- en
metselzand

Beton- en metselzand mag niet worden toegepast bij zandsup-
pleties. Mogelijk kan zandwinning beton- en metselzand wel be-
ter toegankelijk maken.

Ja

Niet gesprongen ex-
plosieven (NGE)

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezig-
heid van NGE. In het MER wordt ingegaan op de kans van voor-
komen van NGE.

Ja

Visserij
Effecten op visserij zijn tijdelijk. Na de winning kan ter plaatse van de zandwinputten relatief
snel weer visserij plaatsvinden. Omdat visserij ook door andere gebruiksfuncties onder druk
staat, zijn ook relatief kleine effecten voor deze gebruikersgroep mogelijk relevant. Om die re-
den wordt in dit MER in beeld gebracht wat de effecten zijn op visserij.

Scheepvaart (hinder en veiligheid)
Zowel het baggeren in scheepvaartroutes als het doorkruisen van scheepvaartroutes kan leiden
tot hinder of een verhoogd risico op aanvaringen. Om die reden zal in het MER bekeken worden
of zoekgebieden binnen scheepvaartroutes liggen of dat scheepvaartroutes doorkruist worden.

Recreatievaart
Effecten op recreatievaart worden niet verwacht omdat de recreatievaart met name plaatsvindt
in de kustzone en de zandwinning ver op zee (buiten de doorgaande NAP -20 m dieptelijn). Ook
de mogelijke hinder of een verhoogd risico op aanvaring zijn beperkt omdat beide partijen
(sleephopperzuigers en recreatievaart) zich moeten houden aan de bepalingen voor de scheep-
vaart op de Noordzee (Scheepvaartverkeerswet).

Windparken
Rondom windparken en platform, en ter weerszijden van kabels en leidingen dient een afstand
van 500 m te worden aangehouden. Veel windparken liggen buiten de 12-mijlszone. Er moet
steeds meer rekening gehouden worden met de ontwikkeling van windparken binnen de 12-
mijlszone. Om die reden wordt in dit MER nader onderzocht of de zandwinning effect kan heb-
ben op de aanleg van windparken.

Winning beton- en metselzand
Op de structuurvisiekaart van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is Zeeland aangewezen als
zoekgebied voor beton- en metselzand. Beton- en metselzand is een hoogwaardig product en
mag niet worden toegepast voor zandsuppleties. Als zandwinning plaatsvindt in gebieden waar
dieper onder het bodemoppervlak ook beton- en metselzand aanwezig is, kan zandwinning mo-
gelijk wel een rol spelen in het toegankelijk maken van beton- en metselzand.
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Niet gesprongen explosieven
Een ander aspect is de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), ook wel conventionele explosie-
ven (CE) genoemd. Het MER dient ook in te gaan op de kans van voorkomen van NGE in de
zoekgebieden en de manier waarop daarmee omgegaan wordt.

Archeologie en cultuurhistorie
De effecten van zandwinning op archeologische en cultuurhistorische waarden worden in het
MER nader onderzocht. Zandwinning kan effect hebben op archeologische en cultuurhistori-
sche waarden. Het gaat daarbij met name om scheepswrakken, oude bewoningssporen en het
paleolandschap. Zandwinning heeft geen effect op de bekende scheepswrakken omdat vanuit
de BOR (2010) een minimale afstand van 100 m dient te worden aangehouden tot wettelijk be-
schermde monumenten van archeologische vondsten, locaties met melding van archeologische
vondsten en wrakken.

Milieukwaliteit
Bij het thema milieukwaliteit gaat het om de aspecten energieverbruik en emissies en duur-
zaamheid9. Effecten op milieukwaliteit hangen met name samen met het energieverbruik en de
daarmee samenhangende emissies van CO2, NOx en SO2. Bepalend voor het energieverbruik
is met name de vaarafstand. Zandwinning dicht bij de kust heeft daarom vanuit milieukwaliteit
de voorkeur. In dit MER wordt onderzocht wat het verschil is tussen kustwaartse en zeewaartse
zandwinning.

Duurzaamheid is een nieuw aspect. In voorgaande milieueffectrapporten is hier geen specifieke
aandacht aan besteed.

8.3 Toelichting beoordelingskader
In voorgaande paragraaf is het aantal milieuaspecten dat in dit MER wordt onderzocht afgeba-
kend. Deze aspecten worden in themahoofdstukken per thema onderzocht. In de themahoofd-
stukken onderzochte milieuaspecten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In deze para-
graaf wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de effecten op de aspecten beoordeeld
zullen worden.

Tabel 8.3 Nader te onderzoeken milieuthema’s en -aspecten
Milieuthema Milieuaspect
Kust en zee Sedimenttransport
Natuur Ontgraven zeebodem

Verandering slibgehalte en voedselketen
Verstoring

Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante
aspecten

Visserij

Scheepvaart (hinder en veiligheid)
Windparken
Winning beton- en metselzand
Natuur
Niet gesprongen explosieven

Cultuurhistorie en archeologie Archeologische objecten
Paleo-landschappen

Milieukwaliteit Energiegebruik en emissies
Duurzaamheid

8.3.1 Opbouw themahoofdstukken
In de themahoofdstukken (hoofdstuk 9 t/m 14) is een beschrijving gegeven van de bestaande
situatie, de autonome ontwikkeling, de beoordelingscriteria, de milieueffecten van de alternatie-
ven, de mitigerende maatregelen en de cumulatieve effecten.

9 Aspecten geluid (zowel onder als boven water) en licht worden als onderdeel van verstoring bij het thema natuur na-
der onderzocht
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De beschrijving van de huidige situatie is met name gericht op het gebied waar de zoekgebie-
den liggen, dat wil zeggen het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-
mijlsgrens langs de Nederlandse kust. Bij de beschrijving van de bestaande situatie en de auto-
nome ontwikkeling is uitgegaan van een studiegebied dat per aspect kan verschillen. Bepalend
voor de omvang van het studiegebied is de reikwijdte van de effecten. Zo kunnen bijvoorbeeld
de effecten op de slibhuishouding ver noordwaarts op de Noordzee en in de Waddenzee optre-
den, terwijl effecten op bodemfauna zich waarschijnlijk alleen lokaal zullen voordoen. Voor som-
mige effecten is het studiegebied derhalve gelijk aan het wingebied, voor andere effecten wordt
een groot deel van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) tot het studiegebied gerekend. De
beschrijving van de bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling (het nul-alternatief)
is van belang voor het voorspellen van de potentiële optredende milieugevolgen van de alterna-
tieven.

De beschrijving van de milieueffecten vindt eveneens plaats voor de bovengenoemde milieuas-
pecten. De effecten worden beschreven en beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria.
Indien effecten optreden worden deze zoveel mogelijk per zoekgebied beschreven. Als er geen
of verwaarloosbare effecten optreden worden de effecten in meer algemene zin beschreven en
wordt geen onderscheid gemaakt naar zoekgebieden. De beoordeling, ten behoeve van de ef-
fectvergelijking, vindt zoveel mogelijk plaats in concrete, kwantificeerbare eenheden.

Bij de effectbeschrijving wordt onderscheid gemaakt in effecten tijdens de winning (aanlegfase)
en na de winning wanneer de zandwinputten op de bodem aanwezig zijn (aanwezigheidsfase).
Bij de effectbeschrijving wordt waar mogelijk aangegeven of de effecten tijdelijk of permanent
zijn, op te heffen of onomkeerbaar zijn en op korte of langere termijn spelen. Tevens wordt aan-
gegeven welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn en hoe deze in verhouding staan tot de
effecten. Er wordt zowel aandacht besteed aan de negatieve effecten als aan de mogelijke po-
sitieve effecten voor het milieu. Per aspect wordt ook ingegaan op de mogelijke cumulatie van
milieueffecten.

Hoofdstuk 11 kent een afwijkende opbouw. In dit hoofdstuk vindt toetsing plaats aan wet- en re-
gelgeving voor natuur. Hierbij wordt getoetst op de mogelijke significantie van effecten.

8.3.2 Systematiek effectbeoordeling
Bij het toetsen van de alternatieven aan de beoordelingscriteria worden waar mogelijk de effec-
ten gekwantificeerd. Waar dit niet mogelijk is wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven. De
beschreven effecten worden per milieuaspect samengevat in een tabel, waarin de effecten in de
vorm van een relatieve plus/min-beoordeling worden weergegeven. De alternatieven worden
beoordeeld ten opzichte van het nul-alternatief (huidige situatie plus autonome ontwikkeling),
zijnde de situatie waarbij er geen winning van ophoogzand plaatsvindt.

Bij de effectbeschrijving en -beoordeling is de volgende beoordeling gehanteerd:
++ groot positief effect;
+ positief effect;
0/+  beperkt positief effect;
0 (vrijwel) geen effect;
0/-  beperkt negatief effect;
- negatief effect;
- - groot negatief effect.

Toelichting effectbeoordeling
Wanneer er geen wezenlijke verschillen in milieueffecten optreden ten opzichte van het nul-al-
ternatief krijgt een alternatief de kwalitatieve waardering "0". Wanneer voor een alternatief nega-
tieve milieueffecten worden verwacht ten opzichte van de nul-alternatief, dan wordt dit uitge-
drukt met de relatieve beoordeling "-". In geval van positieve milieueffecten wordt een beoorde-
ling "+" gegeven.
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8.3.3 Uitgangspunten effectbeoordeling
In dit MER is voor de beoordeling van effecten van de voorgenomen activiteit een aantal aanna-
mes gedaan gebaseerd op expert judgement. Hieronder worden deze kort toegelicht.

Windiepte
In dit MER is op twee manieren met de windiepte omgegaan. Voor de capaciteitsberekening
van de zoekgebieden is in eerste instantie uitgegaan van een maximale windiepte van 6 m voor
zover het aanwezige materieel hiervoor geschikt is. Uitzondering is de zone tot 2 kilometer zee-
waarts van de ‘doorgaande NAP -20 m dieptelijn’. In deze zone is uitgegaan van winning tot
maximaal 2 meter diep. Een groot deel van de vloot van de leden van de Stichting LaMER be-
staat echter uit relatief kleine sleephopperzuigers. Daarom is voor de zoekgebieden buiten de
zone 2 km zeewaarts van de -20 m dieptelijn ook gekeken of de capaciteit van de zoekgebie-
den voldoende is wanneer in een deel van deze zoekgebieden niet dieper dan 2 meter gewon-
nen wordt (zie hoofdstuk 7).

Tot de genoemde dieptes (2 en 6 meter) is voor veel locaties gedetailleerde geologische infor-
matie beschikbaar op basis van boringen (zie ook paragraaf 7.2.4: Geologisch onderzoek). Tus-
sen 6 en 12 meter is alleen geologische informatie beschikbaar op basis van seismiek. Dit geeft
minder zekerheid bij het bepalen van de capaciteit van een zoekgebied. Bij de effectbeoordeling
is uitgegaan van een diepere winning. Diepere winning is op basis van dit MER mogelijk, met
als voorwaarde dat er geen stoorlagen (klei- en/of veenlagen) aanwezig zijn, vergelijkbare slib-
concentraties zijn en de diepte niet beperkend wordt in het kader van zuurstofloosheid. Ook hier
geldt als uitzondering de zone tot 2 kilometer zeewaarts van de ‘doorgaande NAP -20 m diepte-
lijn’, waar winning tot 2 meter diep is toegestaan.

Figuur 8.1 Schematische weergave plangebied en windieptes

Verhouding windiepte
De zoekgebieden hebben potentieel een grotere capaciteit (oppervlak keer windiepte) dan de
benodigde 165 miljoen m3 ophoogzand (zie voor een toelichting hierop paragraaf 7.2.2). Voor
een aantal aspecten is het relevant een inschatting te hebben van het oppervlak waarop in het
voornemen daadwerkelijk zand gewonnen wordt. Om dit oppervlak te bepalen is er voor de win-
ning van ophoogzand van uitgegaan dat 1/3 van het benodigde zand gewonnen wordt tot een
diepte van 6 meter en 2/3 tot een diepte van 2 meter. Deze aanname is gebaseerd op de vol-
gende punten:
· tussen de -20 m dieptelijn en de eerste 2 kilometer zeewaarts mag niet dieper gewonnen

worden dan 2 m.
· in een deel van de zoekgebieden kunnen tot 6 meter onder de waterbodem stoorlagen

voorkomen, waardoor de windiepte wordt beperkt;
· de vloot van de leden van Stichting LaMER bestaat voor een belangrijk deel uit relatief

kleine sleephopperzuigers. Deze relatief kleine sleephopperzuigers kunnen in zoekgebie-
den met grotere waterdiepte niet altijd tot 6 meter diep winnen.
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Bovenstaande verhouding tussen diepe en ondiepe winning betekend dat bij een totale zandbe-
hoefte van 165 miljoen m3 gerekend wordt met een windiepte van 3,5 m. Het totale ruimtebe-
slag zal in dat geval circa 47,14 km2 bedragen (excl. taluds). Belangrijk uitgangspunt is dat zo
veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande zandwingebieden. Gebieden waar de oor-
spronkelijke bodem (en het bodemleven) nog intact is, worden daardoor zoveel mogelijk gevrij-
waard van zandwinning.

In te zetten sleephopperzuigers
Voor het inschatten van de effecten in dit MER wordt, tenzij in bijlage 4 anders aangegeven, er-
van uitgegaan dat per wingebied één of meerdere sleephopperzuigers worden ingezet en dat
met de meeste daarvan het hele jaar door (24 uur per dag) wordt gewonnen, mits de weersom-
standigheden dat toelaten.

In bijlage 4 is een berekening opgenomen van het aantal baggerdagen per regio die jaarlijks no-
dig is om de beoogde hoeveelheid te suppleren zand te kunnen winnen. Per regio is daarbij
aangegeven welke aannames voor de berekening zijn gedaan. Het totaal aantal baggerdagen
waar bij de effectbeoordeling rekening mee is gehouden ligt per jaar op 6.326.
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9 Kust en zee

9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de effecten van zandwinning op het sedimenttransport beschreven. Het
gaat hierbij om het vrijkomen van sediment (zand en slib) tijdens het winproces en het transport
van slib langs de Nederlandse kust. Om de effecten van de zandwinning op slibconcentraties,
doorzicht, nutriënttransport, primaire productie en secundaire productie in beeld te brengen is
door Deltares een set numerieke modelstudies opgezet (zie bijlage 6). In dit hoofdstuk wordt
specifiek ingegaan op de effecten van de zandwinning op de slibconcentraties langs de Neder-
landse kust. Effecten op primaire productie en secundaire productie komen aan de orde in het
hoofdstuk natuur.

Omdat uit voorgaande milieueffectrapportages (Grontmij 2007, 2008, 2012) en bijbehorende
onderzoeken blijkt dat zandwinning nauwelijks effect heeft op de aspecten waterbeweging, bo-
demsamenstelling, morfologie en kustveiligheid, zijn deze aspecten in dit MER niet nader on-
derzocht. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 8 (afbakening effectanalyse).

9.2 Sedimenttransport (zand en slib)

9.2.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Een algemene beschrijving van sedimenttransport in de Noordzee is gegeven in paragraaf
4.2.3. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het onderscheid tussen zand- en slibtransport.

Zandtransport
In het algemeen neemt de korrelgrootte aan de oppervlakte vanuit het zuiden naar het noorden
steeds verder af. De korrelgrootte kan van plaats tot plaats echter sterk verschillen. Het zand in
het projectgebied (het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens)
heeft een D50 waarde die globaal varieert van 200 tot 500 µm, met enkele uitschieters naar bo-
ven en beneden. In de zone tot de NAP -10 m dieptelijn is het zand continue in beweging als
gevolg van getijstroming en golven. Zeewaarts van de NAP -10 m dieptelijn is er relatief weinig
zandtransport en zeewaarts van de NAP -20 m dieptelijn is er nauwelijks zandtransport. Alleen
gedurende zware storm is er zeewaarts van de NAP -20 m dieptelijn zand in beweging.

De grootte van het zandtransport wordt in ondiep water dicht bij de kust in grote mate bepaald
door de opwoelende werking van golven en golfgedreven langsstroming als gevolg van het bre-
ken van schuin invallende golven. Hierdoor neemt de grootte van zandtransporten nabij de kust
toe. In de kustzone is de zandconcentratie nabij de bodem tientallen g/l bij een maximale vloed-
of ebstroming. Dit kan bij stormcondities oplopen tot honderden g/l. In dieper water neemt de
relatieve invloed van golven af en overheersen de getijstromen. In verband met de dominante
vloedstroom, overheerst in dieper water het resulterende zandtransport van zuid naar noord. Dit
verschil is mede afhankelijk van de asymmetrie in het verloop van de stroomsnelheid (Van Rijn,
L.C. 1993).

De kritieke stroomsnelheid aan de bodem, waarbij het aanwezige zand in beweging kan komen,
is circa 0,25 à 0,3 m/s. De afstand die zandkorrels door bodemtransport kunnen afleggen wordt
geschat op 0,3 à 1 km per vloed- of ebperiode. In suspensie (wanneer de zandkorrels los ko-
men van de bodem en in het water komen) kan een grotere afstand worden afgelegd (circa 10
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km). Schattingen van het resulterende noord(oost)waartse transport10, leiden tot 15 (Schevenin-
gen) à 45 m3/m jaar (Callantsoog) in 20 m waterdiepte. Belangrijke oorzaak voor de toename in
transporten tussen Scheveningen en Callantsoog is de noordwaarts toenemende getij-asymme-
trie. In de kustzone (rond de 10 m waterdiepte) bedraagt het transport 50 (Scheveningen) à 100
m3/m jaar (Callantsoog) (Van Rijn et al., 1995). In de brandingszone tot circa 8 m waterdiepte,
waar golfopwoeling de transportgrootte domineert, is dit hoger. In dwarsrichting zijn de jaarge-
middelde transporten op 20 m waterdiepte nog kleiner, tot maximaal 10 m3/m jaar, kustwaarts
gericht. Vanwege gebrek aan veldgegevens zijn de transportwaarden met grote onzekerheids-
marges omgeven. Aangezien de jaargemiddelde transporten gering zijn, vinden bodemverande-
ringen op diep water veel langzamer plaats dan in de ondiepe kustzone. Aanpassing van de bo-
demligging na (grootschalige) zandwinning zal dan ook vele honderden jaren in beslag nemen.

Slibtransport
In het kader van het geologische onderzoek (zie paragraaf 7.2.4) is onder andere het slibper-
centage in de Noordzeebodem bepaald. Het slibpercentage is bepaald door een groot aantal
boorkernen te steken en deze te middelen per deelgebied, op 2 verschillende dieptes 0-2 meter
en 2-6 meter (of zo diep als er gewonnen gaat worden). De deelgebieden (totaal 10) zijn vast-
gesteld op basis van geologische overeenkomsten. De gemiddeld waargenomen percentages
liggen globaal genomen tussen de 1,5 en 3,5%, met lokaal een uitschieter naar boven. Deze
percentages wijken gemiddeld genomen nauwelijks af van gehanteerde percentages in voor-
gaande MER-studies (o.a. Harezlak et al., 2012).

Het slib bestaat uit een mengsel van kleideeltjes (< 2 µm), silt (2 tot 63 µm) en overige deeltjes,
zoals organisch materiaal en kalk. Omdat slib fijner is dan zand, wordt het gemakkelijker in
transport gehouden. Het slibtransport langs de Nederlandse kust richting de Waddenzee wordt
in belangrijke mate bepaald door aanvoer van slib vanuit het Kanaal en de Vlaamse Banken. In
Cronin & Blaas (2015) wordt het slibtransport geschat op 6,1-21,5 miljoen ton droge stof per
jaar. Langs de Nederlandse kust wordt het slibtransport ook beïnvloed door de aanwezigheid
van verspreidingslocaties van baggerspecie (loswallen). Dit betreffen Loswal Kustfundament,
Loswal Noordwest, Verdiepte Loswal, Loswal Slijkgat, Loswal Scheveningen en Loswal IJmui-
den. Deze loswallen fungeren, gezien het relatief hoge slibpercentage, als slibbron voor de di-
recte omgeving. Als echter wordt gekeken naar het totale systeem dan fungeren de versprei-
dingslocaties van baggerspecie niet als een extra netto bron voor de omgeving. Immers, het
verspreide slib werd daarvoor aan zeewater en rivier onttrokken door een min of meer gefor-
ceerde sedimentatie in scheepvaartgeulen en havenbekkens.

Eenmaal in de kustzone, wordt het slib in de waterkolom door stroming netto noordwaarts ge-
transporteerd. De bezinksnelheid van slib is heel laag (circa 0,1-0,5 mm/s) en opwerveling van
ongeconsolideerd (los) slib treedt al op bij hele lage stroomsnelheden. Dit leidt ertoe dat op de
Noordzee en in de kustzone alleen maar beperkte tijdelijke sedimentatie plaatsvindt (tijdens
kentering en rustig weer). Sedimentatie van slib vindt plaats op golfluwe plekken waar het moei-
lijk in transport kan worden gehouden, zoals de havenmondingen aan de kust, de Haringvliet-
mond en de Voordelta, en de ondiepe delen van de Waddenzee. Op plaatsen waar slib sedi-
menteert, vindt consolidatie plaats: de dichtheid van het bodemsediment neemt toe, evenals de
weerstand tegen erosie. Er zijn dan grotere stroomsnelheden nodig om het sediment van de bo-
dem te eroderen en in transport te brengen.

Fluctuaties in het slibgehalte treden op over verschillende tijdschalen. De belangrijkste zijn: ge-
tijtijdschaal (circa 6 uur met een piek bij eb en circa 6 uur later een piek bij vloed); doodtij-
springtijcyclus (circa 14 dagen); seizoensfluctuaties (circa een jaar) en "events" als gevolg van
stormen. Deze verschillende tijdschalen zijn duidelijk terug te vinden in het meetsignaal in figuur
9.1, waarin de slibconcentratie op 10 km uit de kust bij Noordwijk is weergegeven. De dynamiek
is zeer groot. Bij stormen kunnen bij Noordwijk 10 km uit de kust de concentraties oplopen tot
circa 30 mg/l, terwijl in de zomer concentraties bij kentering onder de 1 mg/l voorkomen. Dich-

10 op grond van waarnemingen aan zandgolven, geulen en de kust (Redeker & Kollen, 1983; Tobias, 1989) en modelbe-
rekeningen (Van Rijn, 1997)
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terbij de kust zijn deze verschillen nog veel groter. Bij Noordwijk 2 km uit de kust zijn concentra-
ties boven de 150 mg/l gevonden. De sterke dynamiek kan verklaard worden met de uitwisse-
ling van slib tussen de bodem en de waterkolom. Bij sterke stroomsnelheden (maximaal
eb/vloed) en/of hoge golven (stormen) wordt er slib uit de bodem opgewoeld. Wanneer de bo-
demschuifspanningen weer afnemen slaat het slib neer en nestelt het zich in de bodem tussen
de zandkorrels. Na een storm neemt de concentratie in enkele dagen af tot een niveau dat ver-
gelijkbaar is met de situatie vlak vóór de storm. Deze waterbodemuitwisseling heeft sterke ge-
volgen voor het slibtransport langs de Nederlandse kust. Het merendeel van het slib bevindt
zich in de bodem en wordt alleen gedurende periodes van hoge schuifspanningen (maximaal
eb/vloed; maar voornamelijk bij stormen) getransporteerd. Het netto slibtransport is daarmee
niet gelijk aan het netto watertransport. De tijdschaal waarover het slib zich verplaatst is (veel)
groter. Een waterdeeltje doet er circa een maand over om van Rotterdam naar Den Helder ge-
transporteerd te worden, terwijl een slibdeeltje er jaren over kan doen, afhankelijk van zijn
grootte en gewicht.

Figuur 9.1 Tijdserie van de gemeten (zwart) en berekende (blauw) slibconcentratie bij meetpost
Noordwijk 10 voor 2007 (Keetels et al., 2012)

Het totaal aan zwevend materiaal (Total Suspended Matter, TSM) bestaat voor het grootste
deel uit slib. De variatie in het voorkomen van TSM in de bovenlaag van de Noordzee (tot circa
5 m) langs de Nederlandse kust is afgeleid uit metingen (Suijlen & Duin, 2002).

De jaargemiddelde troebelheid langs de Nederlandse kust neemt zeewaarts af van 30-50 mg/l
op 2 kilometer tot 10 mg/l op 5 kilometer en 5 mg/l op 10-20 kilometer afstand van de kustlijn.
Suijlen en Duin (2002) concluderen dat de TSM-concentratie sterk verband houdt met het golf-
veld. In de nabije kustzone, tot circa 10 km uit de kust, is de gemiddelde TSM-concentratie rela-
tief hoog. Vanwege de kleinere waterdiepte zorgt het golfveld voor een sterkere opwoeling. Bij
toenemende golfenergie neemt de TSM-concentratie navenant toe. Logischerwijs is in de zo-
mermaanden, wanneer de weersomstandigheden rustiger zijn, de gemiddelde TSM-concentra-
tie lager dan in de wintermaanden (zie figuren 9.2 t/m 9.4).
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Figuur 9.2 Jaargemiddelde slibconcentratie langs de Nederlandse kust (Suijlen & Duin, 2002)

Figuur 9.3 Zomergemiddelde (1 mei-31 oktober) slibconcentratie langs de Nederlandse kust
(Suijlen & Duin, 2002)
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Figuur 9.4 Wintergemiddelde (1 december-31 maart) slibconcentratie langs de Nederlandse
kust (Suijlen & Duin, 2002)

In het kader van de modelberekeningen is op de MWTL-data van de afgelopen decennia een
trendanalyse uitgevoerd op de concentratie slib en chlorofyl om na te gaan of er relaties te vin-
den zijn met menselijke activiteiten. Hieruit blijkt dat binnen subgebieden van de Nederlandse
kust en estuaria schommelingen optreden in de concentraties zwevend stof die synchroon zijn
voor meerdere meetstations in die gebieden. Er is in de temporele patronen echter geen duide-
lijke correlatie gevonden met de timing van menselijke verstoringen, vooral zandwinning en het
verspreiden van baggerspecie.

Resultaten evaluatie MEP Aanleg Maasvlakte 2
In het kader van de evaluatie MEP Aanleg Maasvlakte 2 (Rijkswaterstaat, 2014) heeft monito-
ring plaatsgevonden van de hoeveelheid zwevend stof die bij de zandwinning is vrijgekomen.
De voorlopige resultaten laten zien dat de hoeveelheid zwevend stof die bij de zandwinning is
vrijgekomen beduidend lager ligt dan in het MER is voorspelt. Zo is in de Voordelta een verho-
ging gemeten van 0,18 mg/l (gemiddeld over de waterkolom), terwijl in het MER een verhoging
van 6 mg/l werd verwacht. De lagere waarde komt deels doordat bij de vergunning voor de
zandwinning een gebied met hoge slibgehalten is uitgesloten van winning, waardoor de hoe-
veelheid slib die initieel in het systeem kon worden gebracht beperkt is gebleven.

De gegevens laten wel duidelijke lokale verschillen in de gemiddelden van de hoeveelheid slib
in het water zien, maar het optreden van deze verschillen in de periode met zandwinning onder-
scheidt zich nauwelijks van de (natuurlijke) optredende verschillen in perioden zonder zandwin-
ning. De conclusie uit de gegevens en het model zijn dat de zandwinning en aanleg van Maas-
vlakte 2 bijgedragen kan hebben tot een lichte verhoging van de jaargemiddelde slibconcentra-
ties in de kustwateren en specifiek in de Voordelta.
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Autonome ontwikkeling sedimenttransport
Op een grote tijd- en ruimteschaal (langer dan 100 jaar en meer dan 100 km) zal de zeespiegel-
stijging (klimaatverandering) en bodemdaling de ontwikkeling van de kust blijven beïnvloeden.
In de Nationale Visie Kust (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013) is een doorzicht gege-
ven op de hoeveelheid benodigde kustsuppleties om tot 2100 het kustfundament in evenwicht
te houden met de relatieve zeespiegelstijging, de kustlijn te handhaven en de zandbalans in het
totale zandig systeem van de kust op orde te houden. Hierin wordt rekening gehouden met een
scenario waarin de zeespiegelstijging verloopt in het huidige tempo en een scenario waarin
deze stijging sneller verloopt. Bij een voortzetting van het huidige tempo wordt gedacht aan een
range van 12-24 miljoen m3 suppletiezand per jaar voor de periode na 2020. Bij een matige tot
snelle stijging van de zeespiegel wordt gedacht aan een range van 30-66 miljoen m3 zand per
jaar. Door projecten als de Pilot Zandmotor, de zwakke schakels zoals o.a. Kustwerk Katwijk,
Hondsbossche Duinen én de uitgevoerde suppleties staat de kust gesteld voor de komende ja-
ren. De vraag is derhalve vanaf welk moment de jaarlijkse suppletievolumes moeten gaan stij-
gen. Binnen het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 wordt hiernaar gekeken (zie ook para-
graaf 2.3).

De komende jaren zal zand worden gewonnen ten behoeve van onderhoud en aanleg fase 2
van Maasvlakte 2, het versterken van de Prins Hendrikzanddijk en onderhoud van de Honds-
bossche Duinen en kustonderhoud (suppleties) (zie figuur 9.5). Daarnaast wordt baggerspecie
afkomstig van de verdieping van de Nieuwe Waterweg verspreid op de Loswal Kustfundament
en Loswal Noord West. De hoeveelheid slib die tijdens deze autonome zandwinningen vrijkomt
is weergegeven in figuur 9.6, tezamen met het slib dat is vrijgekomen door zandwinning in het
verleden (voor 2017). Wat opvalt is de hoge piek in de periode 2009-2011. Deze piek wordt ver-
oorzaakt door de zandwinning voor Maasvlakte 2, zwakke schakels als Delfland en de Pilot
Zandmotor. De piek in 2017 wordt onder andere veroorzaakt door de vergunde verspreiding
van baggerspecie afkomstig van de verdieping van de Nieuwe Waterweg.

Figuur 9.5 Ilustratie van alle winningsactiviteiten die in de vorige MER-studie voor winning van sup-
pletiezand voor RWS als “autonoom” werden beschouwd en winningen die voor het voorliggende MER
voor de winning van ophoogzand als “autonoom” worden beschouwd. De twee MER periodes zijn aange-
geven met zwart en blauw (huidige studie) gearceerde achtergrond (Van Duren et al., 2017)
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Figuur 9.6 Overzicht verspreide massa slib in de autonome ontwikkeling (Van Duren et al., 2017)

Naast bovengenoemde zandwinningen komt lokaal slib vrij door de aanleg van nieuwe kabels
en leidingen ten behoeve van windparken. Ook de boomkorvisserij, waarbij sleepnetten over de
bodem worden getrokken, zorgt lokaal voor een beperkte vertroebeling. Het slib dat tijdens de
zandwinning vrijkomt zal zich in noordoostelijke richting langs de kust verplaatsen. Ook de los-
wallen zullen lokaal een bijdrage blijven leveren aan de slibverspreiding. Als echter wordt geke-
ken naar het totale systeem, dan leveren de loswallen geen netto bijdrage aan de slibversprei-
ding omdat sprake is van een gesloten massabalans (depositie in de havens = mobilisatie van-
uit de loswallen.

In het kader van het programma Kustgenese 2.0 wordt gekeken naar de mogelijkheid om door
middel van een of twee grootschalige suppletiepilots (15-25 miljoen m3) kennis op te doen. Op
dit moment is nog onduidelijk of en zo ja, waar een dergelijke suppletiepilot kan worden uitge-
voerd. Om die reden zijn grootschalige suppleties niet meegenomen als onderdeel van de auto-
nome ontwikkeling.

9.2.2 Beoordelingscriteria
Sedimenttransport zorgt voor een herverdeling van zand en slib langs de Nederlandse kust, met
name in noordwaartse richting. In algemene zin treden sedimenttransporten op als gevolg van
de gezamenlijke werking van golven, stromingen en wind. Door golven of menselijke activiteiten
(bijv. baggeren, trenchen, visserij) kan het sediment van de bodem worden opgewoeld, waarna
het door stroming kan worden getransporteerd. Of sprake is van sedimenttransport is voorna-
melijk afhankelijk van de beweging van het water en de bodemsamenstelling. Over het alge-
meen kan het sedimenttransport worden opgedeeld in drie fasen, te weten het opwoelen van
bodemmateriaal, de horizontale verplaatsing door het water en de resedimentatie (opnieuw se-
dimenteren). Bij de effectbeschrijving wordt kwantitatief ingegaan op de invloed die zandwinning
heeft op het slibtransport langs de Nederlandse kust. De resultaten van dit aspect worden ge-
bruikt om het aspect natuur te beoordelen.

9.2.3 Effectbeschrijving
Zandtransport
Het zandtransport wordt beïnvloed door het verlies van materiaal (fijn zand en slib) tijdens het
winnen. Het verlies dat optreedt tijdens het winproces bestaat voor het grootste deel uit fijn
zand, daarnaast komt er ook een hoeveelheid slib vrij. Dit zand heeft een valsnelheid van onge-
veer 0,3 tot 1 cm/s. Bij een waterdiepte van circa 20 m, geeft dit een valtijd van circa 20 tot 40
minuten. Dit zand zal in de tussentijd door de getijstroming worden meegevoerd. Deze zand-
pluim zal zich stroomafwaarts van de sleephopperzuiger verplaatsen en tegelijkertijd uitzakken
naar de bodem. De lengte waarover de zandpluim zich uitstrekt is afhankelijk van de getijsitua-
tie. Bij maximale getijstroom betreft dit een gebied van enkele kilometers. Dat betekent dat het
fijne zand, dat snel uitzakt, grotendeels in en rondom de zandwinput zal bezinken. Slib zal in
grotere mate ook buiten de zandwinput bezinken.

De hoeveelheid zandtransport in en rond een zandwinput wordt gestuurd door de veranderin-
gen in de stroomsnelheden. De stroomsnelheid zal, zoals beschreven in paragraaf 5.3, alleen in
en rondom de zandwinput wijzigen. De veranderingen in stroomsnelheden zullen ertoe leiden
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dat in de zandwinput het zandtransport afneemt en langs de randen van de zandwinput het
zandtransport toeneemt. Deze processen zullen ertoe leiden dat de zandwinput zich langzaam
zal opvullen en verplaatsen.

Omdat de effecten op het zandtransport beperkt van omvang zijn en alleen in de directe omge-
ving van de zandwinput optreden worden de effecten neutraal beoordeeld (effectbeoordeling:
0). De effecten van de alternatieven (kustwaarts en zeewaarts) en scenario’s zijn niet wezenlijk
onderscheidend.

Slibtransport
In het kader van dit MER is door Deltares (Van Duren et al., 2017) een studie uitgevoerd naar
de effecten van zandwinning op slibconcentraties, doorzicht, nutriënttransport, primaire produc-
tie en secundaire productie. Hieronder is een samenvatting gegeven van de belangrijkste resul-
taten van de slibberekeningen.

Het sediment in de Noordzeebodem bestaat uit verschillende sedimentfracties. De grovere frac-
ties (zand) zullen grotendeels in het beun van het baggerschip bezinken. Slib in de overvloei
(pijlen 1 en 3 in figuur 9.7), verdeelt zich over drie compartimenten:
· (1) Een klein deel sedimenteert direct met het fijne zand (Gajewski & Uscinowicz, 1993).
· (3) Een ander klein deel wat direct een pluim vormt en weg drijft (5-15%, Aarninkhof et al.,

2010, Spearman et al., 2011).
· (2) Het grootste gedeelte dat als een dichtheid gedreven stroom aanwezig is op de bodem

en op een (onbekend) moment dan wel op de bodem terecht komt dan wel wordt opgewer-
veld door golven en getij (Aarninkhof e.a. 2010, Spearman e.a. 2011). Deze pluim kan 2-4
meter dik zijn en tot wel 4,5 km met de getijstroming verplaatsen (Hitchcock & Bell, 2004).
Hierdoor is de directe vertroebeling als gevolg van overvloei verwaarloosbaar.

· (4) Tijdens stormen wordt het op de bodem gesedimenteerde slib bovendien opnieuw opge-
woeld en wordt het wederom getransporteerd.

Figuur 9.7 Het mechanisme van overvloei (uit Aarninkhof e.a., 2010, Spearman e.a., 2011)

Het totale invloedsgebied van het fijne sediment dat bij het baggeren vrijkomt op de Noordzee
beslaat, over langere perioden van jaren, vele tientallen tot honderden kilometers (zie eerdere
MER-studies, b.v. Van Prooijen et al., 2006, 2007, Keetels et al., 2012).

De extra hoeveelheid slib in de waterkolom zorgt voor een verhoging van de troebelheid. In een
groot deel van het Nederlandse kustgebied is lichtbeschikbaarheid de beperkende factor voor
primaire productie in tenminste een deel van het jaar, onder andere in ecologisch belangrijke
gebieden zoals de Voordelta en Noordzeekustzone. Een vermindering van de beschikbaarheid
van licht, door de verhoogde troebelheid als gevolg van zandwinning, kan daardoor direct in-
vloed hebben op de primaire productie. Invloed op de primaire productie kan mogelijk gevolgen
hebben voor het voedselaanbod voor hogere organismen (benthos en zoöplankton en de daar-
van afhankelijke schelpdieren, vissen, zeezoogdieren en vogels). Deze aspecten komen aan de
orde in het hoofdstuk natuur.
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Om de effecten van de zandwinning op de slibconcentratie inzichtelijk te maken zijn zes scena-
rio's gedefinieerd en gesimuleerd voor de winning van ophoogzand. De eerste drie scenario’s
hebben alleen betrekking op de winning van ophoogzand (LaMER). De laatste drie scenario’s
zijn cumulatieve scenario’s en hebben betrekking op de winning van ophoogzand (LaMER) en
suppletiezand (RWS).

Overzicht scenario’s:
· Scenario LaMER 165 miljoen m3 kustwaarts
· Scenario LaMER 165 miljoen m3 zeewaarts
· Scenario LaMER 135 miljoen m3 kustwaarts
· Cumulatief LaMER 165 miljoen m3 kustwaarts + RWS KLZ 161 miljoen m3 kustwaarts
· Cumulatief LaMER 165 miljoen m3 zeewaarts + RWS KLZ 161 miljoen m3 zeewaarts
· Cumulatief LaMER 135 miljoen m3 kustwaarts + RWS KLZ 138 miljoen m3 kustwaarts

Aan de hand van deze scenario's is het effect van de ruimtelijke verdeling van de wingebieden
(kustwaarts of zeewaarts) en de winhoeveelheid bepaald. Bij de modelering van de effecten zijn
de slibpercentages gehanteerd die in het kader van het geologische onderzoek zijn bepaald (zie
paragraaf 7.2.4). Het primaire doel van de modellering is om de effecten van de scenario's on-
derling te vergelijken. De effecten worden ook absoluut beschouwd om de omvang van de ef-
fecten in beeld te brengen. De resultaten van de slibberekeningen zijn vergeleken met de gesi-
muleerde natuurlijke achtergrondconcentraties (huidige situatie) en met de te verwachten slib-
concentraties als gevolg van de autonome ontwikkeling. De achtergrondconcentraties zijn het
gevolg van onder andere rivierafvoeren en kust- en bodemerosie, terwijl de autonome ontwikke-
ling diverse andere reeds vergunde zandwinningen bevat (o.a. onderhoud Maasvlakte 2 en
Hondsbossche Duinen, zie tabel 2.2).

Om de berekende slibconcentraties langs de Nederlandse kust ruimtelijk inzichtelijk te maken is
het kustgebied, vanaf de kust tot enkele kilometers voorbij de 12-mijlsgrens, opgedeeld in eco-
logische vakken (zie figuur 9.8). De omvang van het gebied is gebaseerd op de potentiele reik-
wijdte van de effecten van de scenario’s. Vanuit ecologisch perspectief zijn met name de slib-
concentraties ter plaatse van de Natura 2000-gebieden van belang. De vakindeling is daarom in
eerste instantie gebaseerd op de grenzen van Natura 2000-gebieden. Vervolgens is het tussen-
liggende gebied Hollandse Kustboog en het naastgelegen gebied tot aan de 12-mijlsgrens is
opgedeeld in vakken. De Waddenzee is opgedeeld in twee afzonderlijke vakken. Per vak is
voor de verschillende scenario’s de gemiddelde slibconcentraties berekend.
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Figuur 9.8 Ecologische vakken Noordzee en Waddenzee

Bijdrage van winning ophoogzand aan slibconcentratie
In figuur 9.9 is het effect weergegeven van zandwinning op de slibconcentratie in de Natura
2000-gebieden Vlakte van Raan, Voordelta, Noordzeekustzone en Waddenzee. De effecten zijn
weergegeven ten opzichte van berekende slibconcentraties voor de achtergrondwaarde en au-
tonome ontwikkeling (vergunde zandwinningen). Om het effect van de voorgenomen zandwin-
ning in het langjarig perspectief te plaatsen is ook het effect van voorgaande jaren in beeld ge-
bracht. Te zien valt dat het effect van de voorgenomen zandwinning (2018-2027) qua orde-
grootte overeenkomt met het effect van de voorgaande zandwinperiode (2008-2017) met uit-
zondering van de uitschieters in de perioden 2009-2011 en 2017. De uitschieters worden ver-
oorzaakt door de zandwinning voor Maasvlakte 2 (2009-2011) en door de vergunde versprei-
ding van baggerspecie afkomstig van de verdieping van de Nieuwe Waterweg (201711).

Bij de start van de zandwinning (2018) treedt het effect op de slibconcentraties in de nabijheid
van de winlocaties op, waarna het slib zich vervolgens langzaam in hoofdzakelijk noordooste-
lijke richting verplaats. De maximale concentraties bevinden zich vaak in het laatste jaar van de
zandwinning (2027, zie figuur 9.10). Vanaf 2028 zijn de effecten met name nog zichtbaar in de
Waddenzee en ook enigszins in de Voordelta. In het laatste beschouwde jaar (2032) zijn nog
slechts minieme effecten zichtbaar in de beschouwde gebieden.

11 Bij start van de modelberekeningen werd nog uitgegaan van 2e helft 2017. Inmiddels is de start van de verdieping ge-
pland in 2018.
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De bijdrage van de winning van ophoogzand aan de jaargemiddelde berekende slibconcentra-
ties in de autonome ontwikkeling is in alle Natura 2000-gebieden relatief beperkt (zie figuur 9.9).
De bijdrage van de winning van ophoogzand aan de slibconcentratie beperkt zich (afhankelijk
van locatie, jaar en scenario) tot 1 à 2 mg/l (enkele procenten). Ten opzichte van de autonome
situatie, waar slibconcentraties optreden van soms meer dan 20 mg/l, is dit relatief laag. De
hoogste concentraties in de autonome situatie treden op in de Voordelta, maar ook langs de
Hollandse Kust en in de Waddenzee zijn slibconcentraties berekend van 20 tot 30 mg/l.
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Figuur 9.9 Jaargemiddelde berekende slibconcentraties voor de achtergrondwaarde, autonome ont-
wikkeling en de scenario’s voor de zandwinning

Effecten scenario’s
Uit de slibberekeningen blijkt dat de effecten van de scenario’s 165 miljoen m3 kustwaarts, 165
miljoen m3 zeewaarts en 135 miljoen m3 kustwaarts slechts beperkt onderscheidend zijn. Dit is
goed te zien in figuur 9.10 waar de lijnen van de scenario’s (de onderste drie lijnen) op elkaar of
vlak bij elkaar liggen. De verschillen tussen de scenario’s liggen over het algemeen tussen de
0-2 procent. Het scenario 135 miljoen m3 kustwaarts scoort iets beter dan de andere twee sce-
nario’s. Dit hangt samen met de kleinere winhoeveelheid.

Bij de resultaten van de slibberekeningen dient te worden opgemerkt dat de resultaten niet
overeen hoeven te komen met de praktijk. De berekeningen betreffen een worst case benade-
ring omdat ervan is uitgegaan dat 100% van het slib vrijkomt bij winning, zonder bufferende
functie van het systeem (dichtheidsstromen en opname van slib door de waterbodem) en door-
dat vrijkomend slib 1 op 1 is vertaald naar reductie van biomassa (primaire en secundaire pro-
ductie) zonder rekening te houden met andere factoren. Zo blijkt uit de monitoring van de zand-
winning voor de aanleg van Maasvlakte 2 (zie kader in paragraaf 9.2.1) dat de hoeveelheid
zwevend stof die bij de zandwinning is vrijgekomen beduidend lager ligt dan in het MER is voor-
spelt. Nader onderzoek naar de werkelijk optredende slibconcentraties in de praktijk is daarom
wenselijk.

LaMER 165 miljoen m3 kustwaarts
Voor dit scenario is duidelijk te zien dat het maximale effect voor de Natura 2000-gebieden
plaatsvindt in 2026 en 2027. Over het algemeen zullen de maximale slibconcentraties per ge-
bied tussen 3 en 5 procent hoger zijn in vergelijking met de autonome ontwikkeling (vergunde
scenario), al zijn er gebieden met een groter effect (bijvoorbeeld Vlakte van Raan 1z: 9,3%).
Een sterke stijging in het relatieve effect is voor de meeste gebieden te verwachten in de peri-
ode 2018-2021, waarna de maximale waarden tussen 2026 en 2027 wordt bereikt, afhankelijk
van het aantal zandwingebieden vlakbij de Natura 2000-gebieden en hoeveel zand wordt ge-
wonnen. Vanaf 2028 nemen de relatieve effecten sterk af, waarna een lichtere daling te obser-
veren is.

LaMER 165 miljoen m3 zeewaarts
Dit scenario lijkt op het scenario kustwaarts, met eveneens maximale waarden tussen 2026 en
2027. Ten opzichte van het kustwaartse LaMER scenario zijn de effecten zeewaarts wat groter
en kustwaarts wat kleiner. Het uitstralende effect naar het noorden en de Waddenzee is voor
het zeewaartse scenario iets groter dan voor het kustwaartse scenario. Over het algemeen zijn
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de maximale effecten per gebied ook hier tussen 3 en 5 procent, en vindt het maximaal te ver-
wachten effect plaats in gebied Hollandse Kustboog 2z (9,4%).

LaMER 135 miljoen m3 kustwaarts
De eerste jaren zijn de effecten bijna gelijk aan die van het scenario LaMER 165 miljoen m3

kustwaarts, maar vanaf 2023 treden er wezenlijke verschillen op. De winning van 135 miljoen
m3 wordt dan immers niet geïntensiveerd, in tegenstelling tot de winning van 165 miljoen m3.
Hierdoor is bij de winning 135 miljoen m3 het effect in de periode 2024-2027 zo goed als gelijk
aan het effect in de voorafgaande jaren, terwijl de winning van 165 miljoen m3 een verder toe-
name laat zien.

Effecten cumulatieve scenario’s
Uit de slibberekeningen voor de cumulatieve scenario’s, waarin ook de effecten van de winning
van suppletiezand (KLZ) zijn meegenomen, blijkt dat over het algemeen de maximale slibcon-
centraties per gebied tussen de 4 en 12% hoger zijn in vergelijking met de autonome ontwikke-
ling. Bij het kustwaartse scenario (LaMER 165 miljoen m3 + KLZ 161 miljoen m3) zijn de effec-
ten duidelijk het grootst, gevolgd door het zeewaartse scenario (LaMER 165 miljoen m3 + KLZ
161 miljoen m3) waar de wingebieden op grotere afstand van de kust liggen, waardoor de effec-
ten kleiner zijn. De effecten van het scenario met een kleinere winhoeveelheid (LaMER 135 mil-
joen m3 kustwaarts + KLZ 138 miljoen m3 kustwaarts) zijn het kleinst, dit hangt samen met de
kleinere winhoeveelheid.



Kust en zee

, revisie D0
Pagina 79 van 167

Figuur 9.10 Relatief effect in de tijd van de verschillende scenario’s ten opzichte van de autonome
ontwikkeling (bestaande uit de natuurlijke achtergrond en vergunde zandwinningen) voor Natura 2000-ge-
bieden

9.3 Samenvatting effecten
Het sedimenttransport zal worden beïnvloed door het verlies van zand en slib tijdens de win-
ning. Het zand zal grotendeels in en rondom de zandwinputten bezinken. Het vrijkomende slib
zal gedurende langere tijd over grotere afstanden worden verplaatst. De berekende verhoging
van de slibconcentraties per gebied liggen over het algemeen tussen de 3 en 5% hoger dan in
de autonome ontwikkeling. Wel zijn er enkele kortstondige uitschieters richting 9,3% (bijvoor-
beeld Vlakte van Raan 1z in scenario LaMER 165 miljoen m3 kustwaarts).

In het scenario LaMER 165 Mm3 zeewaarts zijn de concentratieverhogingen dichtbij de kust en
in de Waddenzee lager. Hier staat een sterkere concentratietoename verder uit de kust tegen-
over. Het scenario LaMER 135 Mm3 kustwaarts komt tot 2023 overeen met het scenario La-
MER 165 Mm3 kustwaarts. In de periode daarna nemen de effecten af omdat de winhoeveelhe-
den afnemen.

De effecten van de zandwinning op het sedimenttransport vormen input voor de ecologische
analyse die in het hoofdstuk natuur wordt uitgevoerd en zijn daarom in dit hoofdstuk niet apart
beoordeeld.
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9.4 Cumulatieve effecten
Uit de effectbeschrijving blijkt dat qua invloed en reikwijdte het voornaamste effect van de zand-
winning de verhoging van de slibconcentratie in het water is. Overige aspecten, zoals de effec-
ten op morfologie, bodemsamenstelling, waterbeweging, waterkwaliteit en kustveiligheid spelen
geen noemsenswaardige rol. Deze aspecten zijn in detail toegelicht in hoofdstuk 8. Om de cu-
mulatieve effecten van zandwinning op de slibconcentratie in beeld te brengen zijn drie cumula-
tieve scenario’s doorgerekend waarin ook de winning van suppletiezand (KLZ) is meegenomen.
De effecten van deze scenario’s zijn toegelicht in paragraaf 9.2.3. Ook bij de aanleg van kabels
in de Noordzee komt slib vrij. Bij een veelvuldig toegepaste aanlegwijze als trenchen is de toe-
name aan zwevend stof echter beperkt. Uit modelberekeningen voor de BritNed kabel (Royal
Haskoning, 2005) is gebleken dat de gemiddelde toename aan zwevend stof bij trenchen bene-
den de 5 mg/l ligt. Het totale effect is echter klein omdat het effect zeer lokaal en gedurende
een korte periode optreedt.

Cumulatie van effecten met overige activiteiten in de Noordzee, zoals het bouwen van windpar-
ken en olie- en gasplatforms, treedt niet op omdat dergelijke activiteiten andersoortige effecten
kennen dan grootschalige zandwinning.
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10 Natuur deel 1: effecten

10.1 Inleiding
Het hoofdstuk natuur is gericht op de beschrijving en beoordeling van effecten van zandwinning
op de natuurwaarden binnen het beïnvloedingsgebied van de zandwinning. De analyse heeft
betrekking op alle natuurwaarden en niet alleen de beschermde natuurwaarden. De toetsing
van de effecten op beschermde natuurwaarden in het kader van de wet- en regelgeving is in
hoofdstuk 11 opgenomen.

Een uitgebreide beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling is in het bijla-
gerapport natuur opgenomen (bijlage 5). In dit bijlagerapport is ook de effectgevoeligheid van
de verschillende soorten(groepen) voor de verschillende effecten van zandwinning weergege-
ven op basis van diverse effectgerichte onderzoeken, waaronder de studies van het Monitoring
en Evaluatieprogramma (MEP). In het voorliggende hoofdstuk natuur is hiervan alleen de es-
sentie (samenvatting) van opgenomen. Relevante literatuurverwijzingen zijn in het bijlagerap-
port te vinden.

De analyse van de effecten heeft plaatsgevonden door het combineren van de primaire effecten
met de effectgevoeligheid en het voorkomen van soorten(groepen). De effecten van slib op de
primaire productie en schelpdieren zijn door Deltares aan de hand van modelberekeningen be-
paald. De uitkomsten van deze berekeningen vormen de basis voor de effectbeoordeling in het
MER. De modelberekeningen zijn met name gebruikt om de relatieve verschillen tussen de al-
ternatieven en scenario’s in beeld te brengen. Voor soortengroepen, waarvoor geen modelbere-
keningen zijn gemaakt heeft de effectbeoordeling plaatsgevonden op basis van expert-judge-
ment aan de bekende effectrelaties. Omdat de modelberekeningen een vereenvoudiging zijn
van de complexe werkelijkheid kunnen de resultaten hiervan niet zonder meer worden door ver-
taald naar de effecten in de praktijk (zie verder 10.2). De modelberekeningen zijn in dit kader
ondersteunend aan beoordeling van de effecten in de werkelijkheid in samenhang met de ove-
rige beschikbare kennis en informatie.

In paragraaf 10.2 is een nadere toelichting gegeven hoe de modelberekeningen van Deltares
dienen te worden geïnterpreteerd. De afbakening van het plan- en studiegebied is in paragraaf
10.3 opgenomen. In paragraaf 10.4 is afbakening van de effecttypen (a) en methodiek van de
effectenboordeling (b) beschreven. Vervolgens zijn de primaire effecten van de zandwinning be-
schreven in paragraaf 10.5. In paragraaf 10.6 t/m 10.10 is er per soortengroep de samenvatting
van huidige situatie en de effectenbeoordeling opgenomen. Ten slotte is in het paragraaf 10.11
de samenvatting van de effectenbeoordeling opgenomen.

10.2 Modelberekeningen: hoe te hanteren in het kader van het MER
In dit MER is voor zowel de vergelijking van de alternatieven als de effectbeoordeling gebruik
gemaakt van de door Deltares en WMR uitgevoerde modelberekeningen (Deltares, 2017).  De
resultaten van de modelberekeningen kunnen niet rechtstreeks 1 op 1 vertaald worden naar de
te verwachten effecten in het veld. Hieronder wordt ingegaan op welke wijze de modelbereke-
ningen gebruikt zijn in de m.e.r.-procedure.

De modelberekeningen kennen bepaalde onzekerheden. Deze komen enerzijds voort uit onze-
kerheden in de verdeling en verspreiding van de vrijkomende slibfracties, anderzijds onzekerhe-
den in de doorvertaling van de effecten van slib in de voedselketen. Hierdoor moet er rekening
worden gehouden met een bandbreedte rond de berekende effecten. Wat betreft het vrijko-
mende slib is uitgegaan van een worst-case situatie, waarbij al het slib in suspensie komt en
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zich naar de omgeving verspreid. Wat betreft de doorvertaling van slibeffecten in een paar stap-
pen naar hogere trofische niveaus worden de onzekerheden bij elke stap groter. Zo zijn de on-
zekerheden van de modelberekeningen op schelpdieren groter dan voor primaire productie los
van de toenemende complexiteit wat betreft omgevingsfactoren (zie hieronder).

Model versus werkelijkheid
Voor het berekenen van de effecten van vertroebeling op primaire productie/chlorofyl en schelp-
dieren Waddenzee heeft Deltares modelberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen zijn ge-
baseerd op wetenschappelijk onderbouwde relaties tussen de hoeveelheid slib in het water en
de groei van de betreffende (model)soorten(groepen). De groei van deze soorten is echter in de
praktijk niet alleen afhankelijk de hoeveelheid slib in het water maar is mede afhankelijk van een
complexe combinatie van en wisselwerking tussen omgevingsfactoren, waaronder nutriënten,
temperatuur, predatie, concurrentie, bodemkwaliteit etc. Dergelijke factoren zijn niet in de mo-
dellering meegenomen. De modelberekeningen zijn in dit kader beperkt tot de effecten van ver-
anderingen in de omgevingsfactor slib op de betreffende soortengroepen. Wat hiervan de effec-
ten zijn op het voorkomen van populaties van soorten in de praktijk is afhankelijk van de beteke-
nis van de omgevingsfactor slib in relatie tot de andere omgevingsfactoren. Omdat deze rela-
tieve betekenis onbekend is, kunnen de effecten van slib niet zonder meer worden doorvertaald
in effecten op populaties in de praktijk. Uit monitoring Maasvlakte II blijkt bijvoorbeeld dat er
veel minder slib bij winning is vrijgekomen dan voorspeld. De modelberekeningen geven dus
alleen een indicatie  van de veranderingen in de omgevingsfactor slib als gevolg van de zand-
winning en de hieraan gerelateerde gevolgen.

Gebruik resultaten modelberekeningen
In het MER worden de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar vergeleken en de ef-
fecten worden beoordeeld. Ondanks dat de gemodelleerde effecten niet 1 op 1 te vertalen zijn
naar de praktijk, kunnen deze prima gebruikt worden voor een relatieve vergelijking van de al-
ternatieven onderling. Het onbekende relatieve belang van slib ten opzichte van andere omge-
vingsfactoren is voor alle alternatieven namelijk gelijk. De modelberekeningen  geven op basis
van een worstcase benadering inzicht in de potentiële effecten in het veld op  basis van veran-
deringen in de omgevingsfactor slib. Hierbij dient wel bedacht te worden dat de aanpak van de
gemodelleerde schelpieren forceert dat er een relatie is tussen meer slib, minder algen en min-
der schelpdieren. De populatiedynamica van schelpdieren is zeer complex waar met name de
winteroverleving en de settlement en recruitment bepalend zijn voor de biomassa. Deze factor
is bv helemaal niet gemodelleerd Voor het bepalen van eventuele  daadwerkelijke effecten in de
praktijk is een nadere analyse nodig waarbij gekeken wordt naar de aanwezige draagkracht van
het systeem binnen een stelsel van meerdere omgevingsfactoren. Hierbij is het zinvol om ook
naar de relatie tussen zandwinning in de Noordzee in de afgelopen jaren en de ontwikkelingen
van met name schelpdierpopulaties te kijken.

10.3 Afbakening effectonderzoek

10.3.1 Plan- en studiegebied
Het plangebied is het gebied waar de feitelijke activiteiten van de zandwinning plaatsvinden. De
zandwinning vindt plaats tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens.
Daarnaast maken de vaarroutes naar de suppletielocaties onderdeel uit van het projectgebied.

Het studiegebied beslaat de wijdere omgeving tot waar effecten van de zandwinning kunnen
worden verwacht. De mogelijke effecten van zandwinning kunnen zich vanaf de wingebieden
richting de kust en open zee uitstrekken als gevolg van bijvoorbeeld slibverspreiding.

10.3.2 Soortengroepen/systemen
In het kader van de MER-systematiek worden de effecten op het niveau van soortengroepen en
systemen beschreven, binnen het beïnvloedingsgebied, dit betreffen:
· Fyto- en zoöplankton
· Benthos
· Vissen
· Vogels
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· Zeezoogdieren
· Habitattypen

De effectanalyse en beoordeling richt zich voor zover relevant meer specifiek op de meest ge-
voelige soorten binnen een soortengroep (vogels, zeezoogdieren) en soorten, die van bijzon-
dere betekenis zijn als voedselbron in de voedselketen (fytoplankton, schelpdieren). Habitatty-
pen zijn ecosystemen die het leefgebied van soorten vormen. De effecten op habitattypen zijn
een afgeleide van de effecten op de relevante soortengroepen, in het beïnvloedingsgebied be-
treft dit met name bodemfauna.

10.3.3 Effecttypen en ingreep-effectrelaties
De relevante activiteiten van zandwinning zijn het vergraven van de bodem en het varen met
schepen. Het vergraven van de bodem kan leiden tot verstoring van de bodem en het vrijkomen
van slib en productie van geluid en beweging. De zandwinning en het varen van schepen kan
daarnaast leiden de productie van geluid en beweging. De te onderzoeken primaire effecten op
de natuur in de Noordzee zijn in dit kader:
· Vertroebeling
· Vernietiging
· Verstoring
· Stikstofdepositie

In een eerste stap is bepaald welke soortengroepen gevoelig zijn voor welke type effecten, die
als gevolg van de ingreep zouden kunnen optreden. Deze mogelijke relaties zijn weergegeven
in onderstaande effectmatrix. In bijlage 5 is als tweede stap de gevoeligheid van de verschil-
lende soortengroepen nader in beeld gebracht en is bepaald welke effecten mogelijk ecologisch
relevant zijn en zijn meegenomen in de effectbeoordeling.

Tabel 10.1 Overzicht van mogelijke ingreep-effectrelaties voor de verschillende soor-
tengroepen

Aspecten Fysische verande-
ring

Ecologische beïnvloeding

ontgronding vernietiging zeebo-
dem

verdwijnen  bodemleven afname producti-
viteit ecosys-
teem

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

verandering morfo-
logie*

Veranderingen in waterdiepte verandering in
samenstelling
bodemfauna

vrijkomen
slib

tijdelijke
verhoging
slibcon-
centraties

min-
der
zicht

moeilijker prooien zoeken moeilijker foera-
geren voor vis-
sen, vogels en
zeezoogdieren

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

minder makkelijk onder water de
weg vinden

desoriëntatie
(trek)vissen en
zeezoogdieren

minder vissen
en zeezoog-
dieren

meer
zwe-
vende
deel-
tjes

minder licht en daardoor minder
fytoplankton

afname producti-
viteit ecosys-
teem

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

verho-
ging
slib in
bo-
dem

moeilijker voedselopname door
schelpdieren

afname bio-
massa schelp-
dieren als voed-
selbron

minder schelp-
dieretende vis-
sen en vogels

verandering samenstelling bo-
demfauna

verandering
voedselsamen-
stelling en voed-
selhoeveelheid

verandering
aantal vissen,
vogels en zee-
zoogdieren
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varende
bagger-
schepen

geluid/trillingen on-
der water

verstoring zwemmende vissen,
vissende en duikende vogels en
zwemmende zeezoogdieren

moeilijker foera-
geren en ma-
noevreren

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

beweging boven
water

verstoring zwemmende en dui-
kende vogels, verstoring zwem-
mende, rustende en zogende
zeezoogdieren

afname rust bij
foerageren en
voortplanting

minder vogels
en zeezoog-
dieren

Lichtemissie* verstoring zwemmende vissen,
zwemmende en duikende vogels
en zwemmende, rustende en zo-
gende zeezoogdieren

afname rust bij
foerageren en
voortplanting

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

emissie stoffen* verandering in watersamenstel-
ling, eutrofiëring

Toename algen-
groei, vertroebe-
ling

baggerende
schepen

geluid/trillingen on-
der water

verstoring zwemmende vissen,
vissende en duikende vogels en
zwemmende zeezoogdieren

moeilijker foera-
geren en ma-
noeuvreren

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

geluid boven water verstoring zwemmende en dui-
kende vogels en zwemmende,
rustende en zogende zeezoogdie-
ren

afname rust bij
foerageren en
voortplanting

minder vogels
en zeezoog-
dieren

Lichtemissie* verstoring zwemende vissen,
zwemmende en duikende vogels
en zwemmende, rustende en zo-
gende zeezoogdieren

afname rust bij
foerageren en
voortplanting

minder vissen,
vogels en zee-
zoogdieren

emissie stoffen Verandering in waterkwaliteit*,
eutrofiëring door stikstofdepositie

toename al-
gen/planten-
groei, dominan-
tie nitrofiele
planten

Afname soor-
tenrijkdom

* Effecten zijn niet verder meegenomen omdat deze op voorhand ecologisch verwaarloosbaar
zijn.

10.4 Methodiek effectbeoordeling
De beoordeling van de effecten is te onderscheiden in:
· Projecteffecten
· Projecteffecten in relatie tot de autonome ontwikkeling

De beoordeling van de projecteffecten in het MER is gericht op de beantwoording van de vol-
gende basisvragen:
· Wat zijn de effecten van de alternatieven?
· Zijn de effecten onderscheidend tussen de alternatieven?

Voorafgaand aan de effectbeoordeling wordt per soortengroep aangegeven welke effecten rele-
vant zijn op basis van de gevoeligheidsanalyse die is opgenomen in bijlage 5 en de gebiedspe-
cifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het slibgehalte in de achtergrond. De effecten wor-
den vervolgens per soortengroep beschreven en beoordeeld. In aanvulling hierop worden de
relatieve verschillen tussen de alternatieven op een meer gedetailleerd niveau in beeld ge-
bracht.

Bepalen van de effecten van de verschillende alternatieven

Vertroebeling
De effecten van vertroebeling zijn gebaseerd op de modelberekeningen van Deltares. De effec-
ten zijn ruimtelijke gedifferentieerd op het niveau van zogenaamde ecovakken (voor toelichting
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indeling zie verderop). De berekende projecteffecten voor vertroebeling per alternatief per eco-
vak per jaar zijn te vinden in het rapport van Deltares (2017). Voor de MER beoordeling zijn de
absolute projecteffecten omgerekend naar relatieve effecten (af- of toename) ten opzichte van
de uitgangssituatie (201712). Hiermee wordt de relatieve projecteffecten van de voorgenomen
zandwinning op de huidige aanwezige (water)kwaliteit weergegeven, waaraan ook het voorko-
men van soorten, waarop de effecten moeten worden beoordeeld, is gekoppeld. In bijlage 7 zijn
per alternatief, per soortengroep en per ecozone, de maximale en gemiddelde effecten over alle
winningsjaren weergeven.

In de effectbeschrijving zijn deze berekeningen per soortengroep samengevat tot maximale, ge-
middeld maximale en gemiddelde effecten over alle jaren op het niveau van Noordzee en Wad-
denzee met onderscheid naar de zeewaarste en kustwaartse Noordzeevakken. Hiermee wordt
op verschillende (geclusterde) schaalniveaus inzicht gegeven in de effecten van de alternatie-
ven als totaal.

Wijze van berekening van maximale, gemiddelde maximale en gemiddelde effecten:
· Maximale effecten: maximale waarden van alle jaren van de betreffende ecovakken
· Gemiddelde maximale effecten: maximale waarden van de betreffende ecovakken ge-

middeld
· Gemiddelde effecten: gemiddelde waarden per ecovak over alle jaren, gemiddeld over de

betreffende ecovakken

De beschrijving en beoordeling van effecten van vertroebeling is gericht op de gemiddelde
maximale effecten. Hiermee worden in principe de gemiddelde worst-case effecten weergege-
ven. De maximale effecten geven de extremen aan in enig jaar over alle ecovakken weer. In de
berekeningen zijn dit veelal uitschieters die niet representatief zijn voor de effecten in de ove-
rige vakken. Bij de gemiddelde effecten zijn geen maximale waarden genomen, maar zijn alle
berekende waarden over alle vakken en alle jaren uitgemiddeld. Hiermee ontstaat geen inzicht
in de mogelijk maximale effecten, die wel relevant zijn voor de beoordeling van de effecten.
Voor de beoordeling van de berekende relatieve effecten van vertroebeling is op basis van ex-
pert-judgement de volgende relatieve beoordelingsschaal gehanteerd:
· <0,1%: geen effect (0)
· -0,1 tot -1%: beperkt negatief effect (0/-)
· -1 tot -5%: negatief effect (- )
· > -5%: sterk negatief effect (- -)

Vernietiging
De effecten van vernietiging zijn per (zeewaartse) ecovak berekend op basis van de opper-
vlakte van de zandwinningen, die wordt afgeleid van de te winnen hoeveelheid zand en de win-
diepte (zie bijlage 3). De effecten zijn uitgedrukt als percentage van de totale oppervlakte van
het NCP. Voor de beoordeling van de effecten van vernietiging is dezelfde beoordelingsschaal
gehanteerd als voor vertroebeling.

Verstoring
De effecten van verstoring (vogels, zeezoogdieren) zijn bepaald op basis van een kwalitatieve
expert-judgement analyse aan de hand van voorkomen, verstoringsafstanden, verstoringsduur
en uitwijkmogelijkheden. Deze niet gekwantificeerde effecten zijn beoordeeld op basis van ex-
pert-judgement volgens het beoordelingskader zoals toegelicht in paragraaf 8.3.2 (systematiek
effectbeoordeling).

12 In de uitgangssituatie is niet alleen sprake van een natuurlijke achtergrond van bijvoorbeeld slib, maar ook van effec-
ten van lopende zandwinningen en na-ijleffecten van al uitgevoerde zandwinningen (bv Maasvlakte II).  De uitgangsitua-
tie komt in dit kader overeen met de situatie ‘vergund’ in 2018 in de modelberekeningen van Deltares, welke bestaat uit
de achtergrond plus effecten van lopende en eerder vergunde zandwinprojecten, waarvan de effecten nog niet zijn uit-
gewerkt.
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Stikstofdepositie
De effecten van stikstofdepositie op habitattypen zijn berekend met de Aerius-calculator. De re-
sultaten hiervan zijn weergegeven in hoofdstuk 14. De effecten zijn beoordeeld op basis van ex-
pert-judgement volgens het beoordelingskader zoals toegelicht in paragraaf 8.3.2 (systematiek
effectbeoordeling).

Bepalen van de verschillen tussen de alternatieven
De verschillen tussen de alternatieven worden voor vernietiging en vertroebeling nader in beeld
gebracht aan de hand van zogenaamde, berekende, effectscores. Het doel van de berekening
van effectscores is een meer gedifferentieerd inzicht te geven in de relatieve verschillen tussen
de alternatieven, waarbij ook de aanwezigheid van soorten wordt meegewogen.

Deze effectscores worden berekend op basis een combinatie van de berekende effecten en de
aanwezigheid van soorten. Een berekend effect op bijvoorbeeld schelpdieren in een gebied met
een hoge biomassa leidt tot een hogere effectscore dan hetzelfde effect in een gebied met lage
biomassa. De wijze waarop de scores worden berekend wordt aangegeven in onderstaand ka-
der.

Kader 10.1 Toelichting op de berekening van de effectscores

De effectscores worden berekend aan de hand van de volgende formule:

Effectscore = aanwezigheid soort/groep x berekend effect

De aanwezigheid van soort/groep wordt vastgesteld op basis van beschikbare veldgegevens. Hierbij
wordt met een getal van 1,2 of 3 per ecovak vastgesteld of de aanwezigheid laag (1), gemiddeld (2) of
hoog (3) is. De indeling wordt uitgevoerd op basis van de totale spreiding aan waarden binnen het beïn-
vloedingsgebied:
1 = 25% laagste waarden
2 = 50% gemiddelde waarden
3 = 25% hoogste waarden

Ook voor het berekend effect  wordt per ecovak een waarde van 1, 2 of 3 vastgesteld. Voor de indeling
wordt net als voor de aanwezigheid van soort/groep gebruik gemaakt van de spreiding aan waarden.

De effectscore is het product van de aanwezigheid van soort/groep maal het berekende effect. De effect-
score wordt dus per ecovak vastgesteld en  valt  in de range van 1 (aanwezigheid en effect vallen bin-
nen25% van laagste waarden) tot 9 (aanwezigheid en effect vallen binnen 25% van hoogste  waarden).

Voorbeeld biomassa schelpdieren:

Aanwezigheidsscore-klassen
1. 25% laagste waarden: 0- 2g/m2
2. 50% gemiddelde waarden: 2-250g/m2 2
3. 25% hoogste waarden: > 250g/m2

Bij een voor een ecovak  berekende gemiddelde biomassa van 125g/m2 is de score voor aanwezigheid op
basis van bovenstaande indeling 2.

Effectscore-klassen:
1. 25% laagste waarden: 0- 2% afname
2. 50% gemiddelde waarden: 2-5% afname
3. 25% hoogste waarden:  >5% afname

Bij een berekende afname van 6% biomassa is de effectscore op basis van bovenstaande indeling 3.
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De effectscore voor het betreffende ecovak bedraagt derhalve 6 ( de aanwezigheidsscore voor biomassa
x de primaire effectscore = 2x 3) = 6

Voor het bepalen van de totale effectscore per alternatief worden de effectscores van de ecozo-
nes bij elkaar opgeteld. Door de totale effectscore  te delen op de maximaal mogelijk score
wordt een effectindex berekend. Op basis van deze index wordt bepaald in hoeverre de effec-
ten van de alternatieven in relatieve zin onderscheidend zijn ten opzichte van het basisalterna-
tief kustwaarts 161. Hiervoor worden de volgende klassen gebruikt:
· < 5% verschil: niet onderscheidend
· 5-10% verschil: beperkt onderscheidend
· >10% verschil: onderscheidend

De effectbeoordeling en mate van onderscheid van effecten tussen de alternatieven op de ver-
schillende schaalniveaus worden per soortengroep in een overzicht samengevat.

Deelgebieden
De effecten worden voor zover mogelijk bepaald op het detailniveau van zogenaamde eco-
vakken. De indeling van ecovakken is gebaseerd op ecologisch relevante ruimtelijke eenheden.
Het detailniveau van de indeling is gebaseerd op een balans tussen een zo locatie specifiek
mogelijke beoordeling van de effecten en de betrouwbaarheid van de beoordeling van de effec-
ten. In principe neemt de betrouwbaarheid van de effecten af met de toename het ruimtelijke
detailniveau. Voor de indeling in ecovakken is de kust in eerste instantie evenwijdig aan de kust
opgedeeld in kustwaartse en zeewaartse vakken, waarbij de grens is gelegd op de ecologische
relevante 20m dieptelijn. Vervolgens zijn de vakken loodrecht op de kust ingedeeld op basis
van ecologische eenheden die aansluiten op de begrenzing van de Natura 2000-gebieden.
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Code Naam ecovak
A1 Vlakte van Raan 1k
A2 Vlakte van Raan 1z
B1 Voordelta 1k
B2 Voordelta 1z
C1 Voordelta 2k
C2 Voordelta 2z
D1 Hollandse Kustboog 1k
D2 Hollandse Kustboog 1z
E1 Hollandse Kustboog 2k
E2 Hollandse Kustboog 2z
F1 Hollandse Kustboog 3k
F2 Hollandse Kustboog 3z
G1 NZ Kustzone 1k
G2 NZ Kustzone 1z
H1 NZ Kustzone 2k
H2 NZ Kustzone 2z
I1 NZ Kustzone 3k
I2 NZ Kustzone 3z
J1 NZ Kustzone 4k
J2 NZ Kustzone 4z
K1 NZ Kustzone 5k
K2 NZ Kustzone 5z
L1 NZ Kustzone 6k
L2 NZ Kustzone 6z
M1 Waddenzee west
M2 Waddenzee oost

Figuur 10.1 Indeling van de ecovakken

Projecteffecten
Voor de beoordeling van de effecten van de alternatieven/scenario’s is de uitgangssituatie voor
aanvang van de ingreep de referentie. Dit is de situatie in 201713. De effecten worden hierbij uit-
gedrukt als de relatieve verandering (bv % toename van het slibgehalte) ten opzichte van de uit-
gangssituatie. In aanvulling hierop vindt een beoordeling plaats van de ecologische relevantie
van de veranderingen in absolute zin (bv toename aan slib van 1 mg/l ten opzichte van een uit-
gamgssituatie van 20 mg/l).
De uitgangssituatie bestaat uit de natuurlijke achtergrond van bijvoorbeeld slib en de effecten
van lopende activiteiten waaronder de lopende zandwinningen en na-ijleffecten van al uitge-
voerde zandwinningen (bv Maasvlakte II) in 2017.  De uitgangsituatie komt in dit kader overeen
met de situatie ‘vergund’  in 2018 in de modelberekeningen van Deltares, welke bestaat uit de
achtergrond plus effecten van eerder vergunde zandwinprojecten, waarvan de effecten nog niet
zijn uitgewerkt.

Autonome ontwikkeling
Naast het bepalen van de projecteffecten ten opzichte van de uitgangssituatie worden de effec-
ten ook beoordeeld in relatie tot de autonome ontwikkeling, De autonome ontwikkeling is de

13 De referentie is hiermee niet de autonome ontwikkeling, waarin de uitgangssituatie van jaar tot jaar verandert.
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ontwikkeling die van jaar tot jaar plaats vindt los van de voorgenomen activiteiten. In dit kader
verandert bijvoorbeeld de hoeveelheid slib in het water in de loop van de tijd als gevolg van
reeds vergunde zandwinningen en de na-ijleffecten van reeds gestopte winningen (o.a. aanleg
Maasvlakte II). In de autonome ontwikkeling zijn daarnaast de vergunde zandwinningen meege-
nomen die zijn weergegeven in tabel 2.2.

De (maximale) projecteffecten worden vergeleken met de veranderingen als gevolg van de au-
tonome ontwikkeling in het jaar dat de maximale projecteffecten optreden14. Zo kan er bijvoor-
beeld een maximaal projecteffect met een toename van 2% slib worden vergeleken worden ge-
relateerd aan een autonome afname van 5%.

Cumulatieve effecten
De projecteffecten worden ook in cumulatie met andere zandwinprojecten beoordeeld. Hierbij
wordt de volgende cumulatie meegenomen:
· KLZ Kustwaarts 161 met LaMER Kustwaarts16515

· Effecten van alle zandwinprojecten tezamen: KLZ Kustwaarts 161+ LaMER Kustwaarts 165
+ vergunde projecten incl. + achtergrond

Ook deze effecten worden berekend ten opzichte van de uitgangssituatie (vergund 2018).

MER-beoordeling van de effecten
De effecten zijn voor de uiteindelijke MER-beoordeling beoordeeld op basis van de relatieve
veranderingen per effecttype ten opzichte van de uitgangssituatie. De beoordeling van de rela-
tieve effecten op basis van de modelberekeningen heeft plaatsgevonden aan de hand van de
gemiddelde maximale effecten over alle ecovakken. Voor de beoordeling van de relatieve ver-
andering op basis van de modelberekeningen is uitgegaan van de volgende klassenindeling:
<1% = 0/-, 1-5% = -, >5% =  --. Voor de berekening van de effecten van vernietiging is dezelfde
klassenindeling gehanteerd. Berekende effecten die zich doorvertalen in de voedselketen naar
hogere trofische niveaus zijn geëxtrapoleerd op basis van expert-judgement. De beoordeling
van de effecten van verstoring heeft plaatsgevonden aan de hand van expert-judgement aan de
hand van kwalitatieve dosis-effectrelaties.

10.5 Primaire effecten
In deze paragraaf worden de primaire effecten van de zandwinning beschreven, die de basis
vormen voor de beoordeling van de effecten van de effecten op de ecologie. Dit betreft ruimte-
beslag, vertroebeling en verstoring.

10.5.1 Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag is afhankelijk van de hoeveelheid te winnen zand en de diepte. In onder-
staande tabel zijn de oppervlakten per ecovak aangegeven. Het ruimtebeslag is gebaseerd op
het te winnen volume, waarbij 2/3 van het volume tot 2m diep wordt gewonnen en 1/3  tot 6m
diep.

Tabel 10.2 Ruimtebeslag per alternatief/scenario per ecozone in ha
Ecozone Kustwaarts La-

MER 135
Kustwaarts La-
MER 165

Zeewaarts La-
MER 165

Kust-
waarts
KLZ 161+
Kust-
waarts La-
MER 165

Zeewaarts
KLZ 161+
Zeewaarts
LaMER
165

Kust-
waarts
KLZ 138+
Kust-
waarts La-
MER 135

A2 1485 1815 1815 2374 2374 1964

B2 54 66 66 214 214 181

C2 324 396 396 447 447 368

14 Aangezien het jaar waarin het maximale projecteffect optreedt per alternatief verschilt, verschilt ook de bijbehorende
autonome ontwikkeling
15 Voor de relatie met de zandwinning van suppletiezand door RWS zie paragraaf 1.5.
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D2 648 792 792 1006 1006 832

E2 0 0 0 253 253 217

F2 729 891 891 940 1056 771

G2 378 462 462 1326 1210 1118

H2 68 83 83 325 325 275

I2 135 165 165 381 381 321

J2 41 50 50 125 459 105

K2 108 132 132 813 477 692

L2 81 99 99 195 198 164

Totaal ha 4050 4950 4950 8400 8400 7007

10.5.2 Vertroebeling
De effecten van vertroebeling zijn aan de hand van het slibmodel berekend door Deltares. Voor
een gedetailleerde beschrijving van de wijze van de modellering wordt verwezen naar de betref-
fende rapportages.

Huidige situatie
In tabel 10.3 zijn de jaargemiddelde concentraties per ecozone weergegeven in de huidige situ-
atie (zoals berekend in het model van Deltares). In de kustwaartse vakken varieert het slibge-
halte jaargemiddeld van 14 tot ca.70 mg/l, waarbij de hoogste waarden te vinden zijn in het Del-
tagebied en de Noordzeekustzone ten oosten van Ameland. De hoge slibwaarden ter hoogte
van de noordelijke Voordelta (ca 70 mg/l) is het gevolg van aanvoer van slib door de rivieren en
baggerwerkzaamheden tbv de Maasvlakte II, naast tot 2017 lopende zandwinning. In de zee-
waartse vakken van de Noordzee is het slibgehalte lager dan in de kustzone met een variatie
van 7 tot 13 mg/l. In de Waddenzee zijn de slibgehalten met name in de oostelijke Waddenzee
hoger tot maximaal 184 mg/l. Dit is het gevolg van hoge stroomsnelheden onder invloed van eb
en vloed en de geringe waterdiepte.

Tabel 10.3 Berekende jaargemiddelde slibconcentraties in mg/l in de uitgangssituatie
Ecovakken Kustwaarts Zeewaarts
Noordzee
A. Vlakte van Raan 1 22,85 12,91
B: Voordelta 1 28,42 11,72
C: Voordelta 2 68,39 11,35
D: Hollandse Kustboog 1 23,72 9,33
E: Hollandse Kustboog 2 15,93 7,45
F: Hollandse Kustboog 3 15,97 7,29
G: NZ Kustzone 1 15,89 6,95
H: NZ Kustzone 2 15,32 6,88
I: NZ Kustzone 3 13,89 6,78
J: NZ Kustzone 4 15,73 7,29
K: NZ Kustzone 5 20,02 8,47
L: NZ Kustzone 6 20,21 9,35
Waddenzee
M1: Waddenzee west 69,39*
M2: Waddenzee oost 184,34 *

* gecorrigeerd op basis van PACE (zie rapport Deltares, 2017)
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Projecteffecten
In tabel 10.4 zijn de gemiddelde en maximale absolute veranderingen in de slibgehalten voor de
verschillende projectalternatieven/scenario’s weergegeven over alle jaren.

Voor Kustwaarts 135 wordt in de kustwaartse NZ vakken een toename berekend van maximaal
3,60 mg/l en gemiddeld 0,75 mg/l. In de zeewaartse vakken is dit beduidend lager met maxi-
maal 0,82 mg/l en gemiddeld 0,21 mg/l. Voor de Waddenzee zijn de berekende toenames ho-
ger dan in de kustwaartse NZ vakken met maximaal 5,93 mg/l en gemiddeld 1,32 mg/l voor
Waddenzee West en 4,0 mg/l voor Waddenzee Oost.

Voor Kustwaarts 165 zijn de toenames in zowel de kustwaartse NZ vakken, de zeewaartse NZ
vakken als de Waddenzee iets hoger dan bij Kustwaarts 135. In de kustwaartse vakken is de
toename
maximaal 4,59 en gemiddeld 0,90 mg/l. In de zeewaartse vakken maximaal 1,14 mg/l en gemid-
deld 0,25 mg/l. Voor de Waddenzee maximaal 7,90 mg/l en gemiddeld 1,59 mg/l voor Wadden-
zee West en 4,80 mg/l voor Waddenzee Oost.

Voor Zeewaarts 165 zijn de toenames in zowel de kustwaartse NZ vakken, de zeewaartse NZ
vakken als de Waddenzee vergelijkbaar met Kustwaarts 165. In de kustwaartse vakken is de
toename
maximaal 4,44 mg/l en gemiddeld 0,91 mg/l. In de zeewaartse NZ vakken is de toename maxi-
maal 1,05 mg/l en gemiddeld 0,30 mg/l. In de Waddenzee is de toename maximaal 7,79 mg/l
en gemiddeld 1,69 mg/l voor Waddenzee West en  4,85 mg/l voor Waddenzee Oost.

Tabel 10.4  Berekende gemiddelde en maximale toename in slibconcentraties voor de
verschillende projectalternatieven/scenario’s in de periode 2018-2028 tov de uitgangssi-
tuatie (2018) in mg/l en % toename tov de uitgangssituatie (zie tabel 10.3).

Kustwaarts Kustwaarts Zeewaarts
LaMER 135 LaMER 165 LaMER 165
maxi-
maal gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal gemiddeld

Noordzee
NZ-Kustwaarts

A1: Vlakte van Raan 1k 1,11 0,74 1,51 0,89 1,16 0,69

5% 3% 7% 4% 5% 3%

B1: Voordelta 1k 1,53 1,03 2,05 1,24 1,91 1,15

5% 4% 7% 4% 7% 4%

C1: Voordelta 2k 3,6 2,5 4,59 2,97 4,44 2,9

5% 4% 7% 4% 6% 4%

D1: Hollandse Kustboog 1k 1,23 0,82 1,68 0,99 1,88 1,12
5% 3% 7% 4% 8% 5%

E1: Hollandse Kustboog 2k 0,75 0,51 1,03 0,61 1,3 0,77

5% 3% 6% 4% 8% 5%

F1: Hollandse Kustboog 3k 0,85 0,57 1,17 0,69 1,32 0,79

5% 4% 7% 4% 8% 5%

G1: NZ Kustzone 1k 0,83 0,56 1,13 0,67 1,23 0,75

5% 4% 7% 4% 8% 5%

H1: NZ Kustzone 2k 0,65 0,44 0,9 0,53 0,95 0,57

4% 3% 6% 3% 6% 4%
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Kustwaarts Kustwaarts Zeewaarts
LaMER 135 LaMER 165 LaMER 165
maxi-
maal gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal gemiddeld

I1: NZ Kustzone 3k 0,54 0,36 0,75 0,44 0,77 0,46

4% 3% 5% 3% 6% 3%

J1: NZ Kustzone 4k 0,59 0,4 0,81 0,49 0,82 0,5

4% 3% 5% 3% 5% 3%

K1: NZ Kustzone 5k 0,8 0,54 1,09 0,65 1,04 0,64

4% 3% 5% 3% 5% 3%

L1: NZ Kustzone 6k 0,79 0,53 1,07 0,64 1 0,61

4% 3% 5% 3% 5% 3%
NZ-kustwaarts totaal 3,6 0,75 4,59 0,9 4,44 0,91

5% 3% 7% 4% 8% 4%

NZ-Zeewaarts

A2: Vlakte van Raan 1z 0,82 0,55 1,14 0,66 0,95 0,55

6% 4% 9% 5% 7% 4%

B2: Voordelta 1z 0,68 0,45 0,94 0,54 1,05 0,61
6% 4% 8% 5% 9% 5%

C2: Voordelta 2z 0,48 0,32 0,66 0,39 0,89 0,52

4% 3% 6% 3% 8% 5%

D2: Hollandse Kustboog 1z 0,35 0,23 0,49 0,28 0,78 0,45
4% 2% 5% 3% 8% 5%

E2: Hollandse Kustboog 2z 0,21 0,14 0,29 0,17 0,66 0,38

3% 2% 4% 2% 9% 5%

F2: Hollandse Kustboog 3z 0,29 0,19 0,41 0,24 0,51 0,3

4% 3% 6% 3% 7% 4%

G2: NZ Kustzone 1z 0,18 0,12 0,25 0,15 0,3 0,18

3% 2% 4% 2% 4% 3%

H2: NZ Kustzone 2z 0,07 0,05 0,1 0,06 0,12 0,07

1% 1% 1% 1% 2% 1%

I2: NZ Kustzone 3z 0,08 0,05 0,11 0,06 0,12 0,07
1% 1% 2% 1% 2% 1%

J2: NZ Kustzone 4z 0,11 0,08 0,16 0,09 0,18 0,11

2% 1% 2% 1% 2% 2%

K2: NZ Kustzone 5z 0,21 0,14 0,29 0,17 0,29 0,17

2% 2% 3% 2% 3% 2%

L2: NZ Kustzone 6z 0,29 0,19 0,4 0,23 0,41 0,24

3% 2% 4% 2% 4% 3%
NZ-zeewaarts totaal 0,82 0,21 1,14 0,25 1,05 0,3

6% 2% 9% 3% 9% 3%

Waddenzee
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Kustwaarts Kustwaarts Zeewaarts
LaMER 135 LaMER 165 LaMER 165
maxi-
maal gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal gemiddeld

West* 1,95 1,32 2,63 1,59 2,76 1,69

3% 2% 4% 2% 4% 2%

Oost* 5,93 4 7,9 4,8 7,79 4,85

3% 2% 4% 3% 4% 3%
* gecorrigeerd op basis van Pace

Autonome ontwikkeling
De autonome ontwikkeling van de slibgehaltes is weergegeven in tabel 10.5. Als gevolg van au-
tonome ontwikkeling neemt het slibgehalte kustwaarts gemiddeld over alle vakken met 7,4% af,
zeewaarts is dit gemiddeld 3,8%, in de Waddenzee circa 6%.

Tabel 10.5 Berekende autonome ontwikkeling in slibgehalten over de periode 2018-2028
tov de uitgangssituatie

Ecovakken Maxi-
maal

Gemid-
deld

Minimaal

NZ-kustwaarts
A1: Vlakte van Raan 1k -6,7% -5,1% -3,0%

B1: Voordelta 1k -8,6% -6,0% -2,9%

C1: Voordelta 2k -6,3% -3,9% -1,1%

D1: Hollandse Kustboog 1k -12,6% -9,3% -5,3%

E1: Hollandse Kustboog 2k -11,9% -8,8% -5,1%

F1: Hollandse Kustboog 3k -10,7% -7,9% -4,4%

G1: NZ Kustzone 1k -10,2% -7,8% -4,5%

H1: NZ Kustzone 2k -10,2% -8,6% -5,9%

I1: NZ Kustzone 3k -9,4% -8,0% -5,3%

J1: NZ Kustzone 4k -9,1% -7,6% -4,7%

K1: NZ Kustzone 5k -9,6% -7,9% -4,4%

L1: NZ Kustzone 6k -9,5% -7,8% -4,2%

NZ-kustwaarts totaal -12,6% -7,4% -1,1%

NZ-zeewaarts
A2: Vlakte van Raan 1z -5,3% -4,0% -2,3%

B2: Voordelta 1z -5,7% -4,4% -2,5%

C2: Voordelta 2z -7,4% -4,9% -2,0%

D2: Hollandse Kustboog 1z -6,5% -4,4% -2,0%

E2: Hollandse Kustboog 2z -5,0% -3,8% -2,3%

F2: Hollandse Kustboog 3z -4,4% -3,5% -2,3%

G2: NZ Kustzone 1z -3,6% -2,9% -2,3%

H2: NZ Kustzone 2z -2,5% -2,2% -1,7%

I2: NZ Kustzone 3z -2,2% -1,9% -1,5%

J2: NZ Kustzone 4z -3,3% -2,9% -2,1%

K2: NZ Kustzone 5z -5,2% -4,6% -3,1%

L2: NZ Kustzone 6z -6,6% -5,7% -3,5%

NZ-zeewaarts totaal -7,4% -3,8% -1,5%
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Waddenzee
M1: Waddenzee west -7,2%* -5,8%* -3,6%*

M2: Waddenzee oost -7,8%* -6,1%* -3,0%*

* gecorrigeerd op basis van PACE

10.5.3 Verstoring
Voor de mogelijke effecten van verstoring op de ecologie zijn de primaire effecten van bewe-
ging en geluid van belang.

Beweging
Voor de verstoring door beweging is de periode, duur en frequentie van de vaarbewegingen van
belang. Bij de winning van het zand zijn de bewegingen dusdanig langzaam, dat er vanuit wordt
gegaan dat deze geen verstoring oplevert en dat de aanwezigheid van het schip door gewen-
ning geen verstoring oplevert.

De totale periode van de verstoring is in principe 10 jaar, er van uitgaande dat de winning ge-
spreid in de tijd plaats vindt. De duur van de verstoring is afhankelijk van de vaarsnelheid van
een schip en de soort specifieke verstoringsafstand van soorten.

Het totale verstoringgebied van een enkel schip bestaat uit de oppervlakte van de cirkel (πr2)
rond het schip met een straal die gelijk is aan de maximale verstoringafstand van de betref-
fende soort (zie figuur 10.2). De totale omvang van het verstoringgebied wordt bepaald door het
aantal schepen dat gelijktijdig baggert of vaart. Het aantal schepen dat ingezet moet worden
wordt bepaald door de hoeveelheid te winnen zand per dag, het laadvolume van de schepen en
de duur van een wincyclus, waarbij de afstand tot het suppletiegebied een belangrijke rol speelt.
Uitgaande van 5 wingebieden, waar gelijktijdig met een schip wordt gewonnen, bedraagt het to-
tale verstoringsgebied 5πr2. Deze oppervlakte geldt voor de winning en de vaarbewegingen
naar de kust tezamen aangezien het dezelfde schepen zijn die winnen en varen. Indien het ver-
storingsgebied door de frequentie van de verstoring door gevoelige soorten wordt vermeden,
bedraagt het totale verstoringsgebied 2rl, waarbij r de verstoringsafstand is en l de afstand van
de winning tot de suppletielocatie. De scenario’s zijn hierin niet onderscheidend.

Verstoringsduur
Een belangrijk kenmerk van verstoring door schepen is dat de verstoringsbron zich constant
verplaatst en de verstoring op iedere plek dus per definitie tijdelijk ook op het niveau van een
etmaal. De verstoringsduur is hierbij de resultante van deze verstoringsgevoelige afstand en de
vaarsnelheid van het baggerende c.q. varende schip.

Uitgaande van een gemiddelde snelheid van een baggerend schip van 5 km/h bedraagt de ver-
storingsduur per schip maximaal 2A/(5.000/60) minuten, waarbij A de soortspecifieke versto-
ringsafstand is. Bij een verstoringsafstand van 200 m bedraagt de verstoringsduur per bagge-
rend schip totaal circa 4,8 minuten  (400/(5000/60)), bij een verstoringsafstand van 1.000 m be-
draagt de verstoringsduur per schip totaal circa 24 minuten.
Uitgaande van een gemiddelde snelheid van een varend schip van 20 km/h bedraagt de versto-
ringsduur per schip maximaal 2V/(20.000/60) minuten. Bij een verstoringsafstand van 200 m
bedraagt de duur van de verstoring per varend schip totaal circa 1,2 minuten (eenmalig), bij een
verstoringsafstand van 1.000 m totaal circa 6 minuten.

● ●2 x A
A

S S
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Figuur 10.2. Schematische weergave van de reikwijdte en duur van de verstoring (S = posi-
tie van het schip, A = de soortspecifieke verstoringafstand)

De totale duur van de verstoring in verstoringsdagen is afhankelijk van de omvang van de win-
ningen, de capaciteit van de schepen en de inzet van het aantal schepen per winning. In bijlage
4 is het aantal baggerdagen per wingebied per jaar weergegeven. Het aantal baggerdagen vari-
eert van 4 tot 282 per jaar voor individuele wingebieden uitgaande van de inzet van 1 schip per
wingebied. Indien meerdere schepen per worden ingezet per wingebied neemt het aantal dagen
dat gebaggerd wordt af.

Verstoringsfrequentie
De frequentie van verstoring is gerelateerd aan de capaciteit van de schepen en de afstand tot
de kust. In dit kader varieert het aantal vaarbewegingen per etmaal tussen de alternatieven kust
en zeewaarts. Voor de kustwaartse alternatieven duurt een totale baggercyclus (baggeren-
heenvaren-lossen-terugvaren) gemiddeld ca 270 minuten, voor de zeewaartse alternatieven ge-
middeld ca 314 minuten. Dit betekent een totaal van respectievelijk 24/(270/60) = 5,3 cycli per
etmaal en 24/(314/60) = 4,6 cycli per etmaal. De verstoringsfrequentie van ieder willekeurige
locatie op de vaarroute uitgaande van 1 schip per wingebied is dan respectievelijk 2x 5,3 =
10,6x per etmaal kustwaarts en 2x 4,6 = 9,2x per etmaal ofwel 0,44x per uur en 0,38 x per uur
ofwel 1x per 2,3 uur en 1x per 2,6 uur.

Bij de inzet van meer schepen per winning tegelijk neemt de frequentie toe, maar het totale
aantal verstoringsdagen af. De frequentie van verstoring is bij zeewaartse winning ten opzichte
van kustwaartse lager, maar de totale periode van verstoring is wel langer. Dit geldt ook voor
maximale varianten ten opzichte van de minimale varianten.

Geluid
De verstoring door geluid is afhankelijk van de locatie en het geluidniveau van de bron, de fre-
quentie van het geluid en de voortplanting van het geluid boven en onder water. Ook de morfo-
logie en waterdiepte spelen een rol in de voortplanting van het geluid.
Geluid onder water kan worden veroorzaakt door het baggeren het varen van schepen. Een
baggerend schip produceert een geluidniveau van ca. 172-188 dB re 1 μPa2m2 onder water
(Ainslie et al., 2009), het geluidniveau van varende schepen is lager. De geluidssnelheid in zee-
water in de kustzone bedraagt circa 1.500 m/s. De voortplantingssnelheid van geluid in lucht
(boven water) bedraagt circa 340 m/sec en is dus veel langzamer dan die in zeewater (onder
water). Bij varende schepen veroorzaken de schroefbladen laagfrequente trillingen (400-500Hz)
die grote afstanden overbruggen. Het geluidsniveau onder water wordt echter ook beïnvloed
worden door natuurlijke omstandigheden. Vooral in de kustwateren kan een flinke storm of een
hevige regenbui leiden tot een verhoging van het geluidsniveau met circa 75 decibel.

10.6 Plankton

10.6.1 Huidige situatie
Het voorkomen van fytoplankton is sterk afhankelijk van de hoeveelheid slib en nutriënten in het
water en/of bodem. Bij hoge concentraties zwevend stof dringt licht minder diep door in het wa-
ter. Kleine deeltjes absorberen daarbij meer licht dan een zelfde concentratie grote deeltjes (uit-
gedrukt in gewichtseenheden).Waar de zwevende stofconcentraties het hoogst zijn, zoals bij de
kust, is de fytoplanktonproductie lager dan verder uit de kust. Naast licht, is de beschikbaarheid
van voedingsstoffen (fosfaat, stikstof, silicium) en koolstofdioxide belangrijk voor de groei van
fytoplankton. Langs een smalle strook langs de kust is de concentratie voedingsstoffen hoger,
door het rivierwater uit (voornamelijk) de Rijnmonding.
De primaire productie van algen in de kuststrook van de Noordzee vindt al voornamelijk in de
bovenste meters van de waterkolom plaats. In de Waddenzee vindt veel primaire productie
plaats door fytobenthos op de droogvallende wadplaten tijdens laagwater.
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Fytoplankton wordt uitgedrukt in primaire productie (gram C/m2/jr-; gram koolstof per vierkante
meter per jaar) of chlorofylgehalte (ug/l). De primaire productie is een maat voor toevoer van al-
gen in het ecosysteem. Het chlorofylgehalte is een maat voor de lokale primaire productie plus
de met de stroming aangevoerde primaire producenten (min de afname als gevolg door sterfte,
bezinking, graas door fytoplanktoneters).

Afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende voedingsstoffen varieert de primaire produc-
tie (de ter plekke geproduceerde biomassa fytoplankton) in de Noordzee; Voor het noordelijke
deel van de Noordzee wordt de primaire productie geschat op 100 tot 200 mg C/m2/dag. Voor
de zuidelijke Noordzee liggen de schattingen meer dan tweemaal zo hoog (250 tot 500 mg
C/m2/dag) (Lindeboom et al., 2008). In de smalle voedselrijke strook langs de Hollandse Kust-
zone (kustrivier) wordt de primaire productie vooral door de beschikbaarheid van licht gelimi-
teerd en daarom ook door het gehalte zwevend stof. Verder uit de kust zijn voedingsstoffen
(met name fosfaat) vaak beperkend voor de primaire productie.
In de oostelijke Waddenzee zijn de slibgehaltes en de hoeveelheid algen hoger dan in de kust-
strook. Op de wadplaten en in de ondiepere delen van de Waddenzee kan licht de bodem be-
reiken en hier de groei van benthische algen bevorderen.

De hoeveelheid algen varieert sterk door het jaar heen onder invloed van temperatuur, licht en
graas. De hoogste waarden worden bereik eind maart. In de regel begint de voorjaarsbloei in de
Noordzeekustzone iets eerder dan in de Waddenzee. Dit komt omdat het water in de kustzone
minder slib bevat en dus helderder is. Eind april worden de hoogste algenbiomassa’s bereikt.
Dit maximum wordt bepaald door de hoeveelheid nutriënten die bij aanvang van de bloei be-
schikbaar is. De voorjaarsbloei eindigt doordat er een nutriëntengebrek ontstaat voor het fyto-
plankton. De algensoortsamenstelling verandert ook door het seizoen.

In de jaren tachtig was er sprake van sterke eutrofiëring van het Nederlandse kustwater. Inmid-
dels is er sprake van een reductie in de nutriëntconcentraties als gevolg van KRW-maatregelen
en hiermee een autonome afname van de algenconcentraties. Klimaatverandering (opwarming,
zeespiegelstijging, verzuring) en de NAO (De Noord-Atlantische Oscillatie) kunnen tot effecten
op plankton leiden (zoals verschuiving in de bloeiperiode, verandering in soortensamenstelling,
effecten op kalkstructuren). Deze effecten spelen zich echter over een veel groter tijdsbestek af
dan de effecten van de zandwinning en worden daarom verder niet meegenomen in de analyse.

10.6.2 Effectbeoordeling
De effecten van de ingreep op plankton beperken zich tot de effecten op fytoplankton (effecten
van vertroebeling op de primaire productie als gevolg van de baggerwerkzaamheden). Voor zo-
oplankton worden geen relevante effecten verwacht omdat in het beïnvloedingsgebied de slib-
concentraties met zandwinning beduidend lager zijn dan 1 gram/L en de eerste waarneembare
effecten van slib op zoöplankton boven deze grens optreden (Imares, 2010).

10.6.2.1 Vertroebeling
Voor de effecten van vertroebeling op fytoplankton worden zowel de effecten op de primaire
productie als chlorofyl in beeld gebracht. De primaire productie is met name relevant als voed-
sel in de voedselketen. De hoeveelheid algen, met chlorofyl als maat, is een resultante van de
primaire productie, graas en transport. De aanwezigheid van algen is van belang voor de pro-
ductie van zuurstof, secundaire productie (voedsel) en detritus (dood organisch materiaal). Voor
een uitgebreide weergave van de effecten per ecovak op de primaire productie en chlorofyl
wordt verwezen naar bijlage 9.

Projecteffecten

Primaire productie (PP)
In tabel 10.6 is de primaire productie in de uitgangssituatie in de verschillende ecovakken weer-
gegeven. Hieruit blijkt dat de PP het hoogst is in de kustwaartse vakken variërend van jaarge-
middeld 0,056 tot 0,085 mgC/L. De PP is in de zeewaartse vakken circa de helft uitgezonderd
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de Hollandse kustboog waar de PP in de zeewaartse vakken min of meer gelijk zijn aan de
kustwaartse vakken. In de Waddenzee is de PP 0,037 tot 0,041 mgC/L.

Tabel 10.6 Berekende primaire productie in mgC/L in de uitgangssituatie
Ecovakken kustwaarts zeewaarts
A: Vlakte van Raan 1 0,071 0,017
B: Voordelta 1 0,062 0,027
C: Voordelta 2 0,061 0,039
D: Hollandse Kustboog 1 0,085 0,053
E: Hollandse Kustboog 2 0,060 0,059
F: Hollandse Kustboog 3 0,058 0,057
G: NZ Kustzone 1 0,072 0,049
H: NZ Kustzone 2 0,071 0,035
I: NZ Kustzone 3 0,079 0,039
J: NZ Kustzone 4 0,065 0,041
K: NZ Kustzone 5 0,056 0,033
L: NZ Kustzone 6 0,075 0,043
M: Waddenzee west 0,037
M: Waddenzee oost 0,041

Effectbeschrijving
In tabel 10.7 zijn de maximale en gemiddelde afnamen van de primaire productie van de pro-
jectalternatieven/scenario’s ten opzichte van de uitgangssituatie aangegeven.

Bij alternatief Kustwaarts 165 is de afname van de primaire productie voor de Noordzeevakken
gemiddeld maximaal -3,47% en gemiddeld -2,02%, waarbij de afnamen in de zeewaartse vak-
ken groter zijn dan in de kustwaartse vakken. Voor de Waddenzee is de afname gemiddeld
maximaal -1,50% en gemiddeld -0,99%, voor alle vakken van Noordzee en Waddenzee samen
gemiddeld maximaal -3,32% en gemiddeld -1,94%.

De gemiddelde maximale en gemiddelde afnamen zijn bij alternatief Kustwaarts 135 lager dan
bij alternatief Kustwaarts 165 voor zowel de kust- en zeewaartse Noordzeevakken, de Wadden-
zee als alle vakken tezamen.

Bij alternatief Zeewaarts 165 zijn de gemiddelde maximale en gemiddelde afnamen op de kust-
waartse en zeewaartse Noordzeevakken hoger dan bij alternatief Kustwaarts 165, voor de
Waddenzee zijn de afnames even groot. Voor alle vakken tezamen zijn de gemiddelde maxi-
male afnamen bij alternatief Zeewaarts hoger dan voor alternatief Kustwaarts 165.

Uit de berekeningen blijkt dat de effecten voor de Noordzee groter zijn dan die voor de Wad-
denzee. Uit de verschillen tussen de alternatieven Kustwaarts 135 en Zeewaarts 165 blijkt dat
de hoeveelheid te winnen zand voor zowel de kustwaartse als de zeewaartse Noordzeevakken
en de Waddenzee van grotere invloed is op de effecten, dan locatie van de winning.

Tabel 10.7 Berekende veranderingen in de primaire productie als gevolg van de verschil-
lende projectalternatieven/scenario’s ten opzichte van de uitgangssituatie

Kustwaarts
LaMER 135

Kustwaarts
LaMER 165

Zeewaarts
LaMER 165

Maximaal*
· Noordzee -15,43% -21,19% -19,23%

o Kustwaartse vakken -5,06% -6,04% -6,28%
o Zeewaartse vakken -15,43% -21,19% -19,23%

· Waddenzee -1,31% -1,73% -1,76%
Gemiddeld maximaal**
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· Noordzee -2,68% -3,47% -3,83%
o Kustwaartse vakken -2,29% -2,81% -2,94%
o Zeewaartse vakken -3,07% -4,13% -4,71%

· Waddenzee -1,14% -1,50% -1,50%
Gemiddeld alle vakken -2,56% -3,32% -3,64%
Gemiddeld***
· Noordzee -1,67% -2,02% -2,15%

o Kustwaartse vakken -1,40% -1,67% -1,67%
o Zeewaartse vakken -1,93% -2,37% -2,63%

· Waddenzee -0,82% -0,99% -0,95%
Gemiddeld alle vakken -1,60% -1,94% -2,06%

* maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** maximale effect* gemiddeld over alle vakken
*** gemiddelde effecten van alle vakken van alle jaren
Effectscores
In tabel 10.8 zijn de berekende effectscores voor primaire productie voor verschillende project-
alternatieven/scenario’s weergegeven.

De effectscores zijn bij alternatief Kustwaarts 135 voor de kustwaartse Noordzeevakken en de
Waddenzee onderscheidend lager dan van Kustwaarts 165. Voor de zeewaartse Noordzeevak-
ken zijn bij dit alternatief de effectscores niet onderscheidend lager.
De effectscores van alternatief Zeewaarts 165 zijn voor kustwaartse Noordzeevakken niet on-
derscheidend lager, voor de Waddenzee wel onderscheidend lager en voor de zeewaartse
Noordzeevakken onderscheidend groter dan bij Kustwaarts 165.
Voor alle vakken samen zijn de effectscores van de alternatief Kustwaarts 135 onderscheidend
lager en voor de alternatief Zeewaarts 165 niet onderscheidend hoger dan van alternatief Kust-
waarts165.

Uit de verschillen tussen de alternatieven Kustwaarts 135 en Zeewaarts 165 blijkt dat voor de
zeewaartse Noordzeevakken de locatie van de winning van grotere invloed is op de effecten,
dan de hoeveelheid te winnen zand. Voor de kustwaartse Noordzeevakken is het andersom.
Voor de Waddenzee heeft de locatie van de winning even groot invloed op de effecten als de
hoeveelheid te winnen zand.

Tabel 10.8 Effectscores voor primaire productie voor verschillende projectalternatie-
ven/scenario’s op basis van maximale afnames ten opzichte van de uitgangssituatie

Ecozone Kustwaarts LaMER
135

Kustwaarts LaMER
165

Zeewaarts LaMER
165

Noordzee kustwaarts
A1: Vlakte van Raan 1k 2 2 2

B1: Voordelta 1k 2 2 2

C1: Voordelta 2k 3 3 3

D1: Hollandse Kustboog
1k

2 3 3

E1: Hollandse Kustboog
2k

2 3 3

F1: Hollandse Kustboog
3k

3 3 3

G1: NZ Kustzone 1k 2 2 2

H1: NZ Kustzone 2k 2 2 2

I1: NZ Kustzone 3k 2 2 2

J1: NZ Kustzone 4k 2 2 2

K1: NZ Kustzone 5k 2 3 2

L1: NZ Kustzone 6k 1 1 1
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Ecozone Kustwaarts LaMER
135

Kustwaarts LaMER
165

Zeewaarts LaMER
165

som effectscores 25,0 28,0 27,0

Effectscore-index 0,69 0,78 0,75
Noordzee zeewaarts
A2: Vlakte van Raan 1z 3 3 3

B2: Voordelta 1z 3 3 3

C2: Voordelta 2z 3 3 3

D2: Hollandse Kustboog
1z

1 1 2

E2: Hollandse Kustboog
2z

1 1 2

F2: Hollandse Kustboog
3z

2 2 2

G2: NZ Kustzone 1z 1 1 2

H2: NZ Kustzone 2z 1 1 1

I2: NZ Kustzone 3z 1 1 1

J2: NZ Kustzone 4z 1 1 2

K2: NZ Kustzone 5z 2 2 2

L2: NZ Kustzone 6z 1 2 2

som effectscores 20,0 21,0 25,0

Effectscore-index 0,56 0,58 0,69
Noordzee totaal
som effectscores 45 49 52

Effectscore-index 0,63 0,68 0,72
Waddenzee
M1: Waddenzee west 2 2 2

M2: Waddenzee oost 1 2 1

Som effectscores 3 4 3

Effectscore-index 0,50 0,67 0,50
Noordzee + Waddenzee
som effectscores 48,0 53,0 55,0
Effectscore-index 0,62 0,68 0,71

Verschillen in effectscore-index t.o.v. Kustwaarts 165:
< 5%: niet onderscheidend
5-10%: beperkt onderscheidend lager/hoger (licht groen/licht oranje)
>10%: onderscheidend lager/hoger (donker groen/donker oranje)

Effectbeoordeling
De effecten op basis van de modelberekeningen (gemiddelde maximale afnames) vallen voor
alle alternatieven/scenario’s binnen de effectklasse 1-5% afname en worden in dit kader als ne-
gatief (-) beoordeeld.
Op basis de effectscores zijn de effecten van Kustwaarts 135 voor de kustwaartse Noordzee-
vakken, Noordzee totaal, de Waddenzee en alle vakken samen onderscheidend lager dan Kust-
waarts 165. De effecten van Zeewaarts 165 zijn voor de Waddenzee onderscheidend lager en
voor de zeewaartse Noordzeevakken onderscheidend hoger dan Kustwaarts 165.

Overzicht effectbeoordeling primaire productie
Gebieden Kustwaarts 135 Kustwaarts 165 Zeewaarts 165
Noordzee totaal - - -
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- kustwaartse vakken - - -
- zeewaartse vakken - - -
Waddenzee - - -
Totaal - - -

0/- = beperkt negatief, -= negatief, -- = sterk negatief
lichtgroen = beperkt onderscheidend lager t.o.v. Kustwaarts 165, groen = onderscheidend lager
t.o.v.  Kustwaarts 161; Oranje = onderscheidend hoger tov Kustwaarts 165,

Chlorofyl
In tabel 10.9 is de algenconcentratie in de uitgangssituatie in de verschillende ecovakken weer-
gegeven. Hieruit blijkt dat Chl-a het hoogst is in de kustwaartse NZ vakken variërend van jaar-
gemiddeld 5,54 tot 7,72 ug/L. Chl-a is in de zeewaartse NZ vakken iets lager met een variatie
van 3,17 tot 5,05 ug/L.  In de Waddenzee is Chl-a 4,99 tot 5,29 ug/L.

Tabel 10.9 Berekende chlorofyl-a gehalten in ug/L in de uitgangssituatie.
Ecovakken kustwaarts zeewaarts
A: Vlakte van Raan 1 5,86 3,38
B: Voordelta 1 5,89 3,71
C: Voordelta 2 6,98 4,28
D: Hollandse Kustboog 1 7,72 4,79
E: Hollandse Kustboog 2 6,07 5,05
F: Hollandse Kustboog 3 5,83 4,67
G: NZ Kustzone 1 5,83 4,12
H: NZ Kustzone 2 5,70 3,17
I: NZ Kustzone 3 5,87 3,55
J: NZ Kustzone 4 5,60 3,98
K: NZ Kustzone 5 5,54 4,05
L: NZ Kustzone 6 5,94 4,37
M: Waddenzee west 5,29
M: Waddenzee oost 4,99

Effectbeschrijving
In tabel 10.10 zijn de maximale en gemiddelde afnamen van de chlorofyl van de projectalterna-
tieven/scenario’s ten opzichte van de uitgangssituatie aangegeven.

Bij alternatief Kustwaarts 165 is de afname van de chlorofyl voor de Noordzeevakken gemid-
deld maximaal -1,35% en gemiddeld over alle jaren en vakken -0,6%, waarbij de afnamen in de
zeewaartse vakken groter zijn dan in de kustwaartse vakken. Voor de Waddenzee is de afname
gemiddeld maximaal -1,7% en gemiddeld over alle jaren -1,1%, voor alle vakken van Noordzee
en Waddenzee samen gemiddeld maximaal -1,4% en gemiddeld -0,6%.

De gemiddelde maximale afnamen zijn bij alternatief Kustwaarts 135 lager dan bij alternatief
Kustwaarts 165 voor zowel de kust- en zeewaartse Noordzeevakken, de Waddenzee als alle
vakken tezamen.

Bij alternatief Zeewaarts 165 zijn de gemiddelde maximale afnamen op de kustwaartse en zee-
waartse Noordzeevakken hoger dan bij alternatief Kustwaarts 165, voor de Waddenzee zijn de
afnames iets kleiner. Voor alle vakken tezamen zijn de gemiddelde maximale afnamen bij alter-
natief Zeewaarts hoger dan voor alternatief Kustwaarts 165.

Uit de berekeningen blijkt dat de effecten voor de Waddenzee groter zijn dan die voor de
Noordzee. Uit de verschillen tussen de alternatieven Kustwaarts 135 en Zeewaarts 165 blijkt
dat de hoeveelheid te winnen zand voor de kustwaartse Noordzeevakken en de Waddenzee
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van grotere invloed is op de effecten, dan locatie van de winning. Voor de zeewaartse Noord-
zeevakken heeft de locatie van de winning even groot invloed op de effecten als de hoeveelheid
te winnen zand.

Tabel 10.10 Berekende veranderingen in chlorofylgehalten als gevolg van de verschil-
lende alternatieven/scenario’s ten opzichte van de uitgangssituatie

Kustwaarts
LaMER 135

Kustwaarts
LaMER 165

Zeewaarts
 LaMER 165

Maximaal*
· Noordzee -7,0% -9,3% -9,1%

o Kustwaartse vakken -1,9% -2,1% -2,7%
o Zeewaartse vakken -7,0% -9,3% -9,1%

· Waddenzee -1,4% -1,8% -1,9%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee -1,1% -1,35% -1,5%

o Kustwaartse vakken -1,0% -1,2% -1,3%
o Zeewaartse vakken -1,2% -1,5% -1,8%

· Waddenzee -1,3% -1,7% -1,6%
Gemiddeld alle vakken -1,1% -1,4% -1,6%
Gemiddeld***
· Noordzee -0,5% -0,6% -0,7%

o Kustwaartse vakken -0,4% -0,5% -0,6%
o Zeewaartse vakken -0,6% -0,7% -0,8%

· Waddenzee -0,9% -1,1% -1,0%
Gemiddeld alle vakken -0,5% -0,6% -0,7%

* maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** maximale effect* gemiddeld over alle vakken
*** gemiddelde effecten van alle vakken van alle jaren

Effectscores
In tabel 10.11 zijn de berekende effectscores voor chlorofyl voor verschillende projectalternatie-
ven/scenario’s weergegeven.

De effectscores zijn bij alternatief Kustwaarts 135 voor de kustwaartse Noordzeevakken en de
Waddenzee onderscheidend lager dan van Kustwaarts 165. Voor de zeewaartse Noordzeevak-
ken zijn bij dit alternatief de effectscores niet onderscheidend lager.
De effectscores van alternatief Zeewaarts 165 zijn voor kustwaartse Noordzeevakken niet on-
derscheidend hoger, voor de zeewaartse Noordzeevakken onderscheidend groter dan bij Kust-
waarts 165 en voor de Waddenzee gelijk aan Kustwaarts 165.
Voor alle vakken samen zijn de effectscores van de alternatief Kustwaarts 135 onderscheidend
lager en voor de alternatief Zeewaarts 165 niet onderscheidend hoger dan van alternatief Kust-
waarts165.

Uit de verschillen tussen de alternatieven Kustwaarts 135 en Zeewaarts 165 blijkt dat voor de
zeewaartse Noordzeevakken de locatie van de winning van grotere invloed is op de effecten,
dan de hoeveelheid te winnen zand. Voor de kustwaartse Noordzeevakken is het andersom.
Voor de Waddenzee heeft de hoeveelheid te winnen zand en niet de locatie van de winning een
invloed op de effecten.

Tabel 10.11 Effectscores voor chlorofyl voor verschillende projectalternatieven/scena-
rio’s op basis van maximale afnames ten opzichte van de uitgangssituatie

Ecozone Kustwaarts LaMER
135

Kustwaarts LaMER
165

Zeewaarts LaMER
165

Noordzee kustwaarts
A1: Vlakte van Raan 1k 3 3 2

B1: Voordelta 1k 2 2 2
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Ecozone Kustwaarts LaMER
135

Kustwaarts LaMER
165

Zeewaarts LaMER
165

C1: Voordelta 2k 3 3 3

D1: Hollandse Kustboog
1k

2 3 3

E1: Hollandse Kustboog
2k

2 2 2

F1: Hollandse Kustboog
3k

2 2 2

G1: NZ Kustzone 1k 1 1 2

H1: NZ Kustzone 2k 2 2 2

I1: NZ Kustzone 3k 2 2 2

J1: NZ Kustzone 4k 2 2 3

K1: NZ Kustzone 5k 2 3 3

L1: NZ Kustzone 6k 1 2 2

som effectscores 24,0 27,0 28,0

Effectscore-index 0,67 0,75 0,78
Noordzee zeewaarts
A2: Vlakte van Raan 1z 3 3 3

B2: Voordelta 1z 3 3 3

C2: Voordelta 2z 1 1 2

D2: Hollandse Kustboog
1z

2 2 2

E2: Hollandse Kustboog
2z

2 2 2

F2: Hollandse Kustboog
3z

1 1 2

G2: NZ Kustzone 1z 1 2 2

H2: NZ Kustzone 2z 1 1 1

I2: NZ Kustzone 3z 1 1 1

J2: NZ Kustzone 4z 1 1 1

K2: NZ Kustzone 5z 2 2 2

L2: NZ Kustzone 6z 1 1 1

som effectscores 19,0 20,0 22,0

Effectscore-index 0,53 0,56 0,61
Noordzee totaal
som effectscores 43 47 50
Effectscore-index 0,60 0,65 0,69
Waddenzee
M1: Waddenzee west 2 3 3

M2: Waddenzee oost 2 3 3

som effectscores 4 6 6
Effectscore-index 0,67 1,00 1,00
Noordzee + Waddenzee
som effectscores 47 53 56
Effectscore-index 0,60 0,68 0,72

Verschillen in effectscore-index t.o.v. Kustwaarts 165:
< 5%: niet onderscheidend
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5-10%: beperkt onderscheidend lager/hoger (licht groen/licht oranje)
>10%: onderscheidend lager/hoger (donker groen/donker oranje)

Effectbeoordeling
De effecten op basis van de modelberekeningen (gemiddelde maximale afnames) vallen voor
alle alternatieven/scenario’s binnen de effectklasse 1-5% afname en worden in dit kader als ne-
gatief (-) beoordeeld.
Op basis de effectscores zijn de effecten van Zeewaarts 165 voor de kustwaartse Noordzee-
vakken, de Waddenzee en alle vakken samen onderscheidend lager dan Kustwaarts 165. De
effecten van Kustwaarts 135 zijn alleen voor de Waddenzee onderscheidend lager dan Kust-
waarts 165.

Overzicht effectbeoordeling chlorofyl
Gebieden Kustwaarts 135 Kustwaarts 165 Zeewaarts 165
Noordzee totaal - - -
- kustwaartse vakken - - -
- zeewaartse vakken - - -
Waddenzee - - -
Totaal - - -

0/- = beperkt negatief, -= negatief, -- = sterk negatief
lichtgroen = beperkt onderscheidend lager t.o.v. Kustwaarts 165, groen = onderscheidend lager
t.o.v.  Kustwaarts 161; licht oranje = onderscheidend hoger tov Kustwaarts 165,

Autonome ontwikkeling
Primaire productie
In tabel 10.12 is de berekende verandering in de primaire weergegeven als gevolg van auto-
nome ontwikkeling. Deze is een resultante van een afname van de PP als gevolg van een auto-
nome afname aan nutriënten door KRW maatregelen en een toename van PP als gevolg van
een autonome afname van de slibbelasting door vergunde projecten. Uit de berekeningen blijkt
dat er in de jaren met de gemiddelde maximale projecteffecten sprake is van een gemiddelde
autonome toename aan PP.

Uit de berekeningen blijkt dat de autonome toename behorend bij de gemiddeld maximale pro-
jecteffecten van Kustwaarts 165 in de zeewaartse vakken het grootst is (+4,28%) en voor de
Waddenzee het laagst (+0,72%). Voor de zeewaartse Noordzeevakken zijn de netto effecten
van project en autonome ontwikkeling positief, voor de kustwaartse Noordzeevakken en de
Waddenzee worden de negatieve effecten beperkt door de autonome ontwikkeling.
Voor Kustwaarts 135 zijn de resultaten vergelijkbaar. Voor Zeewaarts 165 zijn de netto-effecten
voor alle gebieden beperkt negatief.

Tabel 10.12 Berekende toename in primaire productie tov de uitgangssituatie als gevolg
van de autonome ontwikkeling gerelateerd aan de maximale projecteffecten en gemid-
deld over alle jaren en vakken

Kustwaarts
LaMER 135

Kustwaarts
LaMER 165

Zeewaarts
LaMER 165

auto project auto project auto project
Maximaal*
· Noordzee 19,25% -

15,43%
19,25% -

21,19%
19,25% -19,23%

o Kustwaartse vak-
ken

6,52% -5,06% 6,52% -6,04% 6,52% -6,28%

o Zeewaartse vak-
ken

19,25% -
15,43%

19,25% -
21,19%

19,25% -19,23%

· Waddenzee 1,40% -1,31% 1,20% -1,73% 1,40% -1,76%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee 2,69% -2,68% 2,74% -3,47% 2,78% -3,83%
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o Kustwaartse vak-
ken

1,06% -2,29% 1,20% -2,81% 1,19% -2,94%

o Zeewaartse vak-
ken

4,32% -3,07% 4,28% -4,13% 4,36% -4,71%

· Waddenzee 0,82% -1,14% 0,72% -1,50% 0,82% -1,50%
Gemiddeld alle vakken 2,55% -2,56% 2,59% -3,32% 2,62% -3,64%
Gemiddeld***
· Noordzee 2,31% -1,67% 2,31% -2,02% 2,31% -2,15%

o Kustwaartse vak-
ken

0,60% -1,40% 0,60% -1,67% 0,60% -1,67%

o Zeewaartse vak-
ken

4,01% -1,93% 4,01% -2,37% 4,01% -2,63%

· Waddenzee 0,47% -0,82% 0,47% -0,99% 0,47% -0,95%
Gemiddeld alle vakken 2,16% -1,60% 2,16% -1,94% 2,16% -2,06%

* autonome ontwikkeling behorend bij maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** gemiddelde autonome ontwikkeling behorend bij gemiddelde maximale effect over de eco-
vakken
*** gemiddelde autonome ontwikkeling van alle vakken van alle jaren

Chlorofyl
In tabel 10.13 is de autonome ontwikkeling van chlorofyl opgenomen behorend bij de bere-
kende maximale effecten van de alternatieven. Bij alle alternatieven is sprake van een auto-
nome afname, die in de kustwaartse vakken het grootst is en bij de zeewaartse vakken het
kleinst. Dit versterkt met name in de kustwaartse vakken de projecteffecten. De netto effecten
zijn in dit kader bij Kustwaarts 165 het hoogst, omdat deze de grootste autonome afnames
heeft.

Tabel 10.13 Berekende veranderingen in chlorofylgehalten tov de uitgangssituatie als ge-
volg van de autonome ontwikkeling gerelateerd aan de maximale projecteffecten en ge-
middeld over alle jaren en vakken

Kustwaarts
LaMER 135

Kustwaarts
LaMER 165

Zeewaarts
LaMER 165

Maximaal* auto project auto project auto project
· Noordzee -2,4% -7,0% -4,6% -9,3% -0,7% -9,1%

o Kustwaartse vakken -2,4% -1,9% -4,6% -2,1% -0,7% -2,7%
o Zeewaartse vakken 4,9% -7,0% 4,9% -9,3% 4,9% -9,1%

· Waddenzee -0,4% -1,4% -0,7% -1,8% -0,4% -1,9%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee -3,2% -1,1% -3,8% -1,35% -3,0% -1,5%

o Kustwaartse vakken -5,9% -1,0% -7,1% -1,2% -5,9% -1,3%
o Zeewaartse vakken -0,4% -1,2% -0,4% -1,5% 0,0% -1,8%

· Waddenzee -1,2% -1,3% -1,3% -1,7% -1,2% -1,6%
Gemiddeld alle vakken -3,0% -1,1% -3,5% -1,4% -2,8% -1,6%
Gemiddeld***
· Noordzee -3,8% -0,5% -3,8% -0,6% -3,8% -0,7%

o Kustwaartse vakken -6,9% -0,4% -6,9% -0,5% -6,9% -0,6%
o Zeewaartse vakken -0,7% -0,6% -0,7% -0,7% -0,7% -0,8%

· Waddenzee -1,2% -0,9% -1,2% -1,1% -1,2% -1,0%
Gemiddeld alle vakken -3,6% -0,5% -3,6% -0,6% -3,6% -0,7%

* autonome ontwikkeling behorend bij maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** gemiddelde autonome ontwikkeling behorend bij gemiddelde maximale effect
*** gemiddelde autonome ontwikkeling van alle vakken van alle jaren

Cumulatief

Cumulatie met KLZ
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Primaire productie
In tabel 10.14 zijn de relatieve effecten van de alternatieven op PP in cumulatie met KLZ weer-
gegeven. De gemiddelde maximale afnames zijn ongeveer tweemaal zo groot als de individuele
projecteffecten. De berekende gemiddelde maximale cumulatieve effecten zijn in de Noordzee-
vakken (circa 6%) hoger dan in de Waddenzee (circa 3%). De cumulatieve effecten zijn voor de
kustwaartse Noordzeevakken en de Waddenzee bij het zeewaartse cumulatie-alternatief be-
perkt lager dan het kustwaartse alternatief, voor de zeewaartse Noordzeevakken beperkt hoger.

Tabel 10.14 Berekende veranderingen in de primaire productie tov de uitgangssituatie als
gevolg van de maximale projectscenario’s van LaMER in cumulatie met de zandwinning
van KLZ

Kustwaarts
LaMER 165 + KLZ 161

Zeewaarts
LaMER 165 + KLZ 161

Maximaal*
· Noordzee -30,77% -30,31%

o Kustwaartse vakken -9,58% -8,24%
o Zeewaartse vakken -30,77% -30,31%

· Waddenzee -3,20% -2,87%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee -6,29% -6,17%

o Kustwaartse vakken -5,46% -4,31%
o Zeewaartse vakken -7,12% -8,03%

· Waddenzee -2,98% -2,47%
Gemiddeld alle vakken -6,03% -5,89%
Gemiddeld***
· Noordzee -3,30% -3,33%

o Kustwaartse vakken -2,83% -2,48%
o Zeewaartse vakken -3,76% -4,17%

· Waddenzee -1,70% -1,54%
Gemiddeld alle vakken -3,17% -3,19%

* maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** maximale effect* gemiddeld over alle vakken
*** gemiddelde effecten van alle vakken van alle jaren

Chlorofyl
In tabel 10.15 zijn de relatieve effecten van de alternatieven op chlorofyl in cumulatie met KLZ
weergegeven. De berekende gemiddelde maximale cumulatieve effecten zijn in de Noordzee-
vakken (circa 2,7%) beperkt lager dan in de Waddenzee (circa 3%). De cumulatieve effecten
zijn bij het zeewaartse cumulatie-alternatief voor de kustwaartse Noordzeevakken en de Wad-
denzee beperkt lager dan het kustwaartse alternatief, voor de zeewaartse Noordzeevakken be-
perkt hoger.
De gemiddelde maximale afnames zijn ongeveer tweemaal zo groot als de individuele projectef-
fecten.

Tabel 10.15 Berekende veranderingen in chlorofylgehalten tov de uitgangssituatie als ge-
volg van de maximale projectscenario’s van LaMER in cumulatie met de zandwinning van
KLZ.

Kustwaarts
LaMER 165 + KLZ 161

Zeewaarts
LaMER 165 + KLZ 161

Maximaal*
· Noordzee -15,5% -14,1%

o Kustwaartse vakken -4,4% -3,4%
o Zeewaartse vakken -15,5% -14,1%

· Waddenzee -3,4% -3,1%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee -2,7% -2,4%

o Kustwaartse vakken -2,6% -2,0%
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o Zeewaartse vakken -2,8% -2,8%
· Waddenzee -3,0% -2,7%
Gemiddeld alle vakken -2,7% -2,4%
Gemiddeld***
· Noordzee -1,1% -1,0%

o Kustwaartse vakken -0,9% -0,8%
o Zeewaartse vakken -1,2% -1,2%

· Waddenzee -1,8% -1,6%
Gemiddeld alle vakken -1,1% -1,0%

Cumulatief totaal
Primaire productie
In tabel 10.16 zijn de relatieve effecten van de projectalternatieven op de primaire productie in
cumulatie met KLZ en autonome ontwikkeling weergegeven.

De gemiddelde maximale afnames van Kustwaarts 165 in cumulatie met autonoom zijn voor de
kustwaartse Noordzeevakken -2,77%, voor de zeewaartse NZ-vakken circa -0,25% en voor de
Waddenzee circa -0,96%. De overeenkomstige effecten zijn bij Kustwaarts 135 in cumulatie
met autonoom voor de Noordzeevakken iets lager, voor de Waddenzee vergelijkbaar. Voor de
zeewaartse vakken zijn de effecten groter dan voor de Kustwaarts 165 in cumulatie. Bij Zee-
waarts 165 zijn de effecten in cumulatie met autonoom voor de kustwaartse en zeewaartse
Noordzeevakken en de Waddenzee lager dan bij Kustwaarts 165.

De cumulatieve gemiddelde maximale effecten van de projecteffecten met KLZ en autonoom
zijn bij Kustwaarts 165 voor de kustwaartse Noordzeevakken circa -4,94%, bij de zeewaartse
Noordzeevakken circa -3,52% en voor de Waddenzee -2,32%. Voor Zeewaarts 165 zijn de ef-
fecten voor de kustwaartse NZ-vakken en de Waddenzee lager, voor de zeewaartse NZ-vakken
hoger.

Tabel 10.16 Berekende veranderingen in primaire productie tov de uitgangssituatie als
gevolg van de projectalternatieven/scenario’s van LaMER in cumulatie met de autonome
ontwikkeling en de maximale zandwinning van KLZ

Kustwaarts
LaMER 135 +
autonoom

Kustwaarts
LaMER 165 +
autonoom

Zeewaarts
LaMER 165 +
autonoom

Kustwaarts
LaMER 165
+ KLZ 161
+ autonoom

Zeewaarts
LaMER 165
+ KLZ 161
+ autonoom

Maximaal*
· Noordzee -5,12% -5,71% -9,77% -14,91% -15,40%

o Kustwaartse
vakken

-5,12% -5,71% -4,83% -7,36% -6,28%

o Zeewaartse
vakken

-0,92% -3,78% -9,77% -14,91% -15,40%

· Waddenzee -1,39% -1,39% -1,65% -2,85% -2,16%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee -0,96% -1,51% -2,63% -4,23% -4,21%

o Kustwaartse
vakken

-2,38% -2,77% -2,82% -4,94% -4,06%

o Zeewaartse
vakken

0,47% -0,25% -2,43% -3,52% -4,35%

· Waddenzee -0,94% -0,96% -1,08% -2,32% -1,82%
Gemiddeld alle vakken -0,95% -1,47% -2,51% -4,08% -4,02%
Gemiddeld***
· Noordzee 0,65% 0,30% 0,00% -1,14% -1,18%

o Kustwaartse
vakken

-0,84% -1,11% -1,11% -2,27% -1,93%

o Zeewaartse
vakken

2,13% 1,70% 1,11% -0,01% -0,42%
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· Waddenzee -0,26% -0,43% -0,42% -1,25% -1,01%
Gemiddeld alle vakken 0,58% 0,24% -0,03% -1,15% -1,16%

* maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** maximale effect* gemiddeld over alle vakken
*** gemiddelde effecten van alle vakken van alle jaren

Chlorofyl
In tabel 10.17 zijn de relatieve effecten van de projectalternatieven op chlorofyl in cumulatie met
KLZ en autonome ontwikkeling weergegeven.

De gemiddelde maximale afnames van Kustwaarts 165 in cumulatie met autonoom zijn voor de
kustwaartse Noordzeevakken -9,9%, voor de zeewaartse NZ-vakken circa -2,4% en voor de
Waddenzee circa -3,2%.  De overeenkomstige effecten zijn bij Kustwaarts 135 in cumulatie met
autonoom voor de Noordzeevakken vergelijkbaar, voor de Waddenzee iets lager. Bij Zeewaarts
165 zijn de effecten in cumulatie met autonoom voor de kustwaartse Noordzeevakken gelijk aan
Kustwaarts 165, voor de zeewaartse Noordzeevakken iets hoger en de Waddenzee iets lager.

De cumulatieve gemiddelde maximale effecten van de projecteffecten met KLZ en autonoom
zijn bij Kustwaarts 165 voor de kustwaartse Noordzeevakken circa -10,2%, bij de zeewaartse
Noordzeevakken circa -3,4% en voor de Waddenzee -4,4%.  Voor Zeewaarts 165 zijn de effec-
ten voor de NZ-vakken en de Waddenzee vergelijkbaar.

Tabel 10.17 Berekende veranderingen in chlorofylgehalten als gevolg van de projectalter-
natieven/scenario’s van LaMER in cumulatie met de autonome ontwikkeling en de maxi-
male zandwinning van KLZ

Kustwaarts
LaMER 135
+
autonoom

Kustwaarts
LaMER 165 +
autonoom

Zeewaarts
LaMER 165
+
autonoom

Kustwaarts
LaMER 165 +
KLZ 161
+ autonoom

Zeewaarts
LaMER 165 +
KLZ 161
+ autonoom

Maximaal*
· Noordzee -15,0% -15,0% -14,9% -14,7% -14,9%

o Kustwaartse
vakken

-15,0% -15,0% -14,9% -14,7% -14,9%

o Zeewaartse
vakken

-4,8% -4,8% -5,8% -10,5% -9,2%

· Waddenzee -3,5% -3,8% -3,6% -5,0% -4,6%
Gemiddeld maximaal**
· Noordzee -6,1% -6,2% -6,3% -6,8% -6,8%

o Kustwaartse
vakken

-9,9% -9,9% -9,9% -10,2% -10,1%

o Zeewaartse
vakken

-2,2% -2,4% -2,6% -3,4% -3,4%

· Waddenzee -2,8% -3,2% -3,0% -4,4% -4,0%
Gemiddeld alle vakken -5,8% -5,9% -6,0% -6,6% -6,5%
Gemiddeld***
· Noordzee -4,5% -4,6% -4,2% -4,6% -4,6%

o Kustwaartse
vakken

-7,8% -7,8% -7,0% -7,4% -7,3%

o Zeewaartse
vakken

-1,2% -1,3% -1,4% -1,8% -1,8%

· Waddenzee -2,1% -2,3% -2,1% -2,9% -2,8%
Gemiddeld alle vakken -4,3% -4,4% -4,0% -4,5% -4,4%

* maximaal effect van alle vakken van alle jaren
** maximale effect* gemiddeld over alle vakken
*** gemiddelde effecten van alle vakken van alle jaren
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10.7 Benthos

10.7.1 Huidige situatie
Macro(zoö)benthos is de verzamelnaam van ongewervelde fauna die in of op de bodem van
zoete of mariene wateren leven en (in belangrijke mate) zich voedt met fyto- of zoöplankton.

De biomassa van het macrobenthos in de kustzone is groter dan in de open zee. Verder neemt
de biomassa van het macrobenthos op veel plekken in de kustzone met de toenemende diepte
zeewaarts af (gegevens over de periode 2013-2015, WOT monitoring, bron: gegevens Informa-
tiehuis marien, 2016).
In de kustzone nemen schelpdieren de grootste biomassa in ten opzichte van andere soortgroe-
pen zoals stekelhuidigen en borstelwormen. In het offshore gebied is de verdeling van soort-
groepen anders, de biomassa is lager dan in de kustzone en ongeveer de 50% van de bio-
massa wordt bepaald door de stekelhuidigen en slechts 20% door de schelpdieren en 20% door
wormen (Leewis et al, 2017).
Een groot deel van de schelpdierbiomassa in de kustzone wordt bepaald door het voorkomen
van de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) en de Halfgeknotte strandschelp (Spisula
subtruncata). Schelpenbanken komen vooral in ondiepere delen van de Noordzee voor (tot
maximaal 20 m diepte). Het totale bestand aan Ensis in de Nederlandse kustzone is in 2016
fors in aantal afgenomen ten opzichte van 2015 en vooral 2014 en is vergelijkbaar met 2009.
Het bestand (in aantallen) is 2 keer zo laag als in 2015. De daling van het bestand is vooral te-
rug te zien in de Voordelta en Zuid Hollandse kust (Perdon et al., 2016).

Als er naar het aantal individuen (dichtheid,) in de Kustzone wordt gekeken, dan zijn borstelwor-
men (Polychaeta) de belangrijkste soortengroep, gevolgd door de schelpdieren en kreeftachti-
gen. In het Offshoregebied bepalen de borstelwormen ook ongeveer de helft van de dichtheid.
De kreeftachtigen zijn goed voor een kwart van de dichtheid. De soortgroepen; schelpdieren,
stekelhuidigen en overige soorten zijn allen goed voor 8% van de dichtheid. Dit beeld fluctueert
wat door de jaren heen, maar blijft relatief vergelijkbaar (Leewis et al., 2017).

In de Waddenzee behoren mosselen (Mytilus edulis) en kokkels (Cerstoderma edule) tot de be-
langrijkste schelpdieren soorten. Het geschatte areaal aan litorale mosselbanken is in de Wad-
denzee de afgelopen 7 jaar niet sterk veranderd. Sinds 2003 is in de Waddenzee het areaal
aan gemengde (mossel- en japanse oesterbanken) toegenomen en het areaal aan alleen mos-
selbanken is afgenomen (Ende van den et al., 2016). De totale biomassa van kokkels (litoraal
en sublitoraal) in de Waddenzee is in 2016 met 12% afgenomen ten opzichte van 2015, maar is
nog steeds relatief hoog. De meerjarige individuen van kokkels vormen in de Waddenzee de
grootse groep in vergelijking met 1- en 2-jarige individuen (Asch van et al., 2016).

Een groot deel van de bodem van het NCP wordt regelmatig verstoord door visserij. Hierdoor
zijn de condities voor langlevende soorten, waaronder schelpdieren, tamelijk ongunstig. De ef-
fecten van visserij kunnen ook indirect doorwerken op de bodemleven, een voorbeeld: door de
mogelijk betere overleving van garnalen als gevolg van de lage stand van enkele vissoorten die
veel garnaal eten (bijvoorbeeld kabeljauw waarop veel gevist wordt), is de garnalenstand in het
vroege voorjaar mogelijk hoger dan vroeger. Als gevolg hiervan kan een hogere predatie op de
larven van kokkels, nonnetjes en strandgapers plaats vinden, vooral in de lager gelegen delen
van de Waddenzee (Beukema & Dekker, 2005, in Brinkman et al., 2007).

Om de negatieve effecten van de visserij tegen te gaan is een aantal maatregelen getroffen zo-
als beperking voor de mosselzaadvisserij in de Waddenzee en VIBEG-akkoord (Visserij in Be-
schermde Gebieden) met uitwerking daarvan in: Uitvoeringsregeling Visserij (Natura 2000 – ge-
bied Vlakte van de Raan) en Toegangsbeperkingsbesluit (Natura 2000 – gebied Noordzeekust-
zone). Ook is het gebied Centrale Oestergronden (incl. Natura 2000 – gebied Friese Front) nu
(stand van zaken december 2016) een zoekgebied voor treffen van maatregelen voor bescher-
ming van de bodemecosysteem in het kader van de KRM (Kaderrichtlijn Marien).

De klimaatverandering (opwarming) kan effecten hebben op aantal soorten zoals bijvoorbeeld
“koudbloedige” nonnetjes en mossels: in warmere winter moeten deze soorten meer energie
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gebruiken voor fysiologische processen dan in de koudere winters en zijn vervolgens in slech-
tere conditie aan het beging van hun reproductie. Verder leiden voor de nonnetje hoge tempera-
turen tot paaien vroeg in het seizoen, wanneer er nog niet genoeg voedsel voor de larven is.
Ook trekken garnalen eerder de Waddenzee in, waardoor er sprake is van de hoge predatie-
druk op de larven van de nonnetjes (Hal van et al., 2011).
Dalende eutrofiering als gevolg van o.a. KRW maatregelen heeft mogelijk effecten op broedval
van schelpdieren in de Waddenzee: het aanbod aan nutriënten (met name fosfaat) is daardoor
sinds medio jaren ‘80 sterk achteruitgegaan waardoor de productie van voedsel voor de larven
terug loopt (Brinkman et al., 2007).
De effecten van klimaatverandering spelen zich echter over een veel groter tijdsbestek af dan
de effecten van de zandwinning en worden daarom verder niet meegenomen in de analyse. Ef-
fecten van dalende eutrofiëring op schelpdieren zijn voor de periode van de winning meegeno-
men in de ontwikkeling van de achtergrond (in de model berekeningen).

10.7.2 Effectbeoordeling
Zandwinning kan leiden tot vernietiging van benthos binnen de wingebieden en tot effecten van
vertroebeling als gevolg van de baggerwerkzaamheden.

De effecten zijn afhankelijk van de aanwezigheid van bodemdieren. In tabel 10.18 is de gemid-
delde dichtheid, biomassa en aantal soorten aan bodemdieren per ecozone weergegeven.
Deze zijn berekend op basis van de WOT-gegevens over de periode 2013-2015. Uit deze tabel
blijkt dat er een grote variatie is aan aantallen individuen en biomassa. Het aantal soorten vari-
eert minder. De biomassa is relatief hoog in de zuidelijke kustzone, met name de Vlakte van de
Raan en de Noordzeekustzone ter hoogte van Noord-Holland en Texel, relatief laag in het noor-
delijk deel van Hollandse kustboog. Het aantal individuen is het hoogst in het zuidelijk deel van
de Hollandse kustboog en de Vlakte van de Raan.

Tabel 10.18 Gemiddelde aantal individuen, biomassa en aantal soorten
per ecozone* op basis van WOT gegevens 2013-2015 (bron Informatiehuis marien, 2016)

Ecozone Aantal in-
dividuen
per m2

Biomassa
in g/m2

Aantal soorten
per monsterop-
name

A2: Vlakte van Raan 1z 5,53 14,14 10,57

B2: Voordelta 1z 2,57 5,63 9,06

C2: Voordelta 2z 1,20 6,02 13,53

D2: Hollandse Kustboog
1z

13,04 7,57 16,15

E2: Hollandse Kustboog 2z 0,79 3,98 16,78

F2: Hollandse Kustboog 3z 0,70 2,23 15,25

G2: NZ Kustzone 1z 0,75 2,16 16,06

H2: NZ Kustzone 2z 2,63 5,92 10,52

I2: NZ Kustzone 3z 2,53 7,13 10,38

J2: NZ Kustzone 4z 0,90 3,96 14,76

K2: NZ Kustzone 5z 1,04 3,39 17,13

L2: NZ Kustzone 6z 1,06 4,05 14,89

*betreft alleen zeewaartse ecovakken. In kustwaartse ecovakken is er geen sprake van benthos
vernietiging

10.7.2.1 Vernietiging

Projecteffecten
Effectbeschrijving
Zandwinning leidt tot vernietiging van bodemleven op de locatie van de winningen. De omvang
van de effecten is hierbij gelijk aan de oppervlakte van de winningen. De oppervlakten van de
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winningen zijn per alternatief weergegeven in tabel 10.2. In onderstaande tabel zijn de opper-
vlakten van ruimtebeslag uitgedrukt in % van het NCP en de Noordzee totaal.

Overzicht van het relatieve ruimtebeslag van de winningen op de NCP en de Noordzee per al-
ternatief

Ecozone Kustwaarts LaMER 135 Kustwaarts LaMER 165 Zeewaarts LaMER 165

% NCP 0,07% 0,09% 0,09%

% Noordzee <0,01% <0,01% <0,01%

 Effectscores
Voor de relatieve effectvergelijking zijn effectscores berekend op basis van het relatieve belang
van benthos per ecozone uitgedrukt in een aanwezigheidsscore en het relatieve ruimtebeslag
per ecozone uitgedrukt in een oppervlaktescore (zie tabel 10.19).

Uit de berekeningen blijkt dat de effectscores voor vernietiging benthos voor de alternatieven
kustwaarts  LaMER 135 en zeewaarts LaMER 165 gelijk zijn aan effectscores voor kustwaarts
LaMER 165. Dit is het gevolg van het feit dat de verschillen in oppervlakten binnen de totale
spreiding van de omvang van wingebieden per ecozone maar beperkt zijn...

Tabel 10.19 Relatieve effectscores vernietiging benthos totaal*
Ecozone Aan

wezig-
heids
score

Oppervlaktescore Effectscore

La-
ME
R
135
kus
twa
arts

LaMER 165
kustwaarts

LaMER 165
zeewaarts

La-
ME
R
135
kus
twa
arts

LaMER 165
kustwaarts

LaMER 165
zeewaarts

A2: Vlakte
van Raan 1z

2,67 3 3 3 8,0 8,0 8,0

B2: Voordelta
1z

1,67 1 1 1 1,7 1,7 1,7

C2: Voordelta
2z

2,00 2 2 2 4,0 4,0 4,0

D2: Hollandse
Kustboog 1z

3,00 3 3 3 9,0 9,0 9,0

E2: Hollandse
Kustboog 2z

2,00 0 0 0 0,0 0,0 0,0

F2: Hollandse
Kustboog 3z

1,33 3 3 3 4,0 4,0 4,0

G2: NZ Kust-
zone 1z

1,33 2 2 2 2,7 2,7 2,7

H2: NZ Kust-
zone 2z

2,00 2 2 2 4,0 4,0 4,0

I2: NZ Kust-
zone 3z

2,00 2 2 2 4,0 4,0 4,0

J2: NZ Kust-
zone 4z

2,00 1 1 1 2,0 2,0 2,0

K2: NZ Kust-
zone 5z

2,00 2 2 2 4,0 4,0 4,0

L2: NZ Kust-
zone 6z

2,00 2 2 2 4,0 4,0 4,0

Som (ef-
fect)scores

24,0 23,
0

23,0 23,0 47,
3

47,3 47,3

(effect)score-
index 0,67 0,6

4 0,64 0,64 0,4
4 0,44 0,44
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*betreft alleen zeewaartse ecovakken. In kustwaartse ecovakken is er geen sprake van benthos
vernietiging

Effectbeoordeling
De effecten op basis van de berekende ruimtebeslag in relatie tot het totale beschikbare areaal
op de Noordzee of het NCP vallen voor alle alternatieven/scenario’s binnen de effectklasse
<1% en worden in dit kader als beperkt negatief 0/- beoordeeld.

Voor de effectbeoordeling is niet alleen het areaal van het ruimtebeslag van belang, maar ook
de kwaliteit. Op het NCP liggen de kwalitatief belangrijkste gebieden voor bodemfauna in de
kustzone binnen de 20m dieptelijn en bijzondere offshore gebied als de Klaverbank, Friese front
en de Doggersbank. De wingebieden zijn buiten deze gebieden gelegen en van minder dan ge-
middeld belang op het gehele ecosysteem van het NCP (zie Achtergrondrapport Natuur (bijlage
5), paragraaf 4.1). In absolute zin zijn echter de dichtheden en biomassa aan benthos binnen
alle wingebieden daarmee gering. Daarbij worden veel bestaande zandwinvakken gebruikt, met
name kustwaarts, waardoor de aanwezigheid van benthos nog lager is dan gemiddeld buiten de
-20m NAP dieptelijn. De effecten van het ruimtebeslag zijn hiermee als gering te beoordelen.

Voor de effectbeoordeling is ook de duur van de effecten en het herstelvermogen van belang.
Voor de rekolonisatie en functioneel herstel van de benthosgemeenschappen na zandwinning
wordt uitgegaan van circa 5 jaar (Rozemeijer 2009, Rozemeijer et al., 2013). Deze beperkte
hersteltijd is mede het gevolg van het feit de Noordzeebodem onder invloed staat van inten-
sieve visserij, waardoor het benthos hoofdzakelijk bestaat uit pioniergemeenschappen met een
korte hersteltijd. De diepte van de winputten kan ook van invloed zijn op de rekolonisatie. De
windieptes variëren tussen 2 en 6 meter. Binnen deze bandbreedte zijn er geen ecologisch rele-
vante verschillen ten aanzien van de rekolonisatie.

Gezien het geringe ruimtebeslag, de beperkte kwaliteit van de gebieden wat betreft benthos en
de tijdelijkheid van de effecten worden de effecten op ecosysteemniveau als gering en niet on-
derscheidend beoordeeld voor de alternatieven op basis van effectscores.

Overzicht effectbeoordeling vernietiging benthos
Kust-
waarts
135

Kust-
waarts
165

Zee-
waarts
165

0/- 0/- 0/-
0/- = beperkt negatief, -= negatief, -- = sterk negatief
Verschillen in effectscore-index t.o.v. Kustwaarts 165:
< 5%: niet onderscheidend
5-10%: beperkt onderscheidend lager/hoger (licht groen/licht oranje)
>10%: onderscheidend lager/hoger (donker groen/donker oranje)

Cumulatie
In onderstaande tabel is het relatieve ruimtebeslag van de cumulatie met de zandwinning van
KLZ weergegeven. Gezien de relatief kleine oppervlakten en de tijdelijkheid van de effecten zijn
deze ook in cumulatie gering en niet onderscheidend tussen de alternatieven.

Overzicht van het relatieve ruimtebeslag van de winningen op de NCP en de Noordzee per al-
ternatief in cumulatie met KLZ

Ecozone Kustwaarts KLZ 161+
Kustwaarts LaMER 165

Zeewaarts KLZ 161+
Zeewaarts LaMER 165

Kustwaarts KLZ 138+
Kustwaarts LaMER 135

% NCP 0,15% 0,15% 0,12%

% NZ 0,01% 0,01% 0,01%

10.7.2.2 Vertroebeling
De toename van slib kan leiden tot effecten op benthos door indirecte effecten via de primaire
productie en door directe effecten op de slibhuishouding van soorten.
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Deze effecten zijn met name relevant voor schelpdieren. Afname van primaire productie kan lei-
den tot een afname aan detritus, dat voedsel is voor wormen. Voor wormen is de hoeveelheid
detritus niet limiterend, zodat afname van detritus niet zal leiden tot effecten op wormen. Andere
bodemdieren als kreeftachtigen leven van vissen, schelpdieren, andere kreeftachtigen en wor-
men. Omdat ze in het voedsel niet alleen van schelpdieren leven zijn ze weinig gevoelig voor
eventuele afname hiervan. De effectbeoordeling beperkt zich in dit kader tot de effecten op
schelpdieren.

Voor de Waddenzee worden de effecten gebaseerd op de modelberekeningen van Deltares
voor mosselen. Voor de Noordzee zijn de modelberekeningen voor schelpdieren (Ensis) niet
gebruikt, omdat de uitkomsten hiervan niet direct toepasbaar zijn. Voor de Noordzee is de rela-
tieve effectbeoordeling gebaseerd op veranderingen in primaire productie als basis voor de ver-
andering in biomassa van schelpdieren.

Projecteffecten
Noordzee
Effectbeschrijving
De effecten op schelpdieren worden voor de beoordeling direct gerelateerd aan de effecten op
de primaire productie. Deze effecten zijn weergegeven in tabel 10.7. De verschillen tussen de
alternatieven zijn overeenkomstig de beschrijving van de alternatieven.

Effectscores
De relatieve effectscores zijn bepaald aan de hand van effectscores op basis van de verande-
ringen in primaire productie en aanwezigheid van Ensis, als meest voorkomende schelpdier-
soort in de Noordzeekustzone.
De effectscores voor de primaire productie per ecozone zijn bepaald op basis van de 25-50-25
percentielverdeling van de berekende maximale projecteffecten van primaire productie voor alle
alternatieven/scenario’s en ecovakken. De aanwezigheidsscores voor schelpdieren zijn bepaald
aan de hand van 25-50-25 percentielwaarden van alle waarnemingen van het voorkomen van
Ensis in de periode 2013-2015 (WOT gegevens). De aanwezigheidsscores zijn voor aantallen
en gewicht afzonderlijk bepaald en vervolgens gemiddeld (zie bijlage 7).

De effectscores van Kustwaarts 135 zijn voor de kustwaartse Noordzeevakken beperkt onder-
scheidend lager en voor de zeewaartse Noordzeevakken en alle Noordzeevakken niet onder-
scheidend van Kustwaarts 165. Voor Zeewaarts 165 zijn de effecten op de kustwaartse Noord-
zeevakken en alle Noordzeevakken niet onderscheidend, voor zeewaartse Noordzeevakken be-
perkt onderscheidend hoger.

Tabel 10.20 Relatieve effectscores van vertroebeling op benthos Noordzee op basis voor-
komen van Ensis en effecten primaire productie

Ecozone Aanwe-
zigheids-
scores
Ensis

effect scores PP effectscore vertroebeling Ensis

Kustwaarts
LaMER
135

Kustwaarts
LaMER
165

Zeewaarts
LaMER
165

Kustwaarts
LaMER
135

Kustwaarts
LaMER
165

Zee-
waarts
LaMER
165

Noordzee kust-
waarts
A1: Vlakte van
Raan 1k

2,5 2 2 2 5 5 5

B1: Voordelta 1k 3 2 2 2 6 6 6

C1: Voordelta
2k

3 3 3 3 9 9 9

D1: Hollandse
Kustboog 1k

2,5 2 3 3 5 7,5 7,5

E1: Hollandse
Kustboog 2k

2,5 2 3 3 5 7,5 7,5
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F1: Hollandse
Kustboog 3k

2 3 3 3 6 6 6

G1: NZ Kust-
zone 1k

2 2 2 2 4 4 4

H1: NZ Kust-
zone 2k

3 2 2 2 6 6 6

I1: NZ Kustzone
3k

3 2 2 2 6 6 6

J1: NZ Kustzone
4k

2 2 2 2 4 4 4

K1: NZ Kust-
zone 5k

2,5 2 2 2 5 5 5

L1: NZ Kust-
zone 6k

2 1 1 1 2 2 2

som (effect)sco-
res 30 25 27 27 63 68 68
(Effect)score-
index n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,58 0,63 0,63

Noordzee zee-
waarts
A2: Vlakte van
Raan 1z

2 3 3 3 6 6 6

B2: Voordelta 1z 1,5 3 3 3 4,5 4,5 4,5

C2: Voordelta
2z

1,5 2 3 3 3 4,5 4,5

D2: Hollandse
Kustboog 1z

1 1 1 2 1 1 2

E2: Hollandse
Kustboog 2z

2 1 1 2 2 2 4

F2: Hollandse
Kustboog 3z

1 2 2 2 2 2 2

G2: NZ Kust-
zone 1z

1 1 1 2 1 1 2

H2: NZ Kust-
zone 2z

1 1 1 1 1 1 1

I2: NZ Kustzone
3z

1,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5

J2: NZ Kustzone
4z

1,5 1 1 2 1,5 1,5 3

K2: NZ Kust-
zone 5z

2 2 2 2 4 4 4

L2: NZ Kust-
zone 6z

2 1 2 2 2 4 4

som (effect)sco-
res

18 19 21 25 29,5 33 38,5

(Effect)score-
index n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,27 0,31 0,36

Noordzee to-
taal
som (ef-
fect)scores

48,0 44,0 48,0 52,0 92,5 101,0 106,5

(Effect)score-
index n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,43 0,47 0,49

Verschillen in effectscore-index t.o.v. Kustwaarts 165:
< 5%: niet onderscheidend
5-10%: beperkt onderscheidend lager/hoger (licht groen/licht oranje)
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>10%: onderscheidend lager/hoger (donker groen/donker oranje)

Effectbeoordeling
De effecten op schelpdieren worden overeenkomstig de effecten op de primaire productie als
negatief beoordeeld met afnamen tussen 1 en 5%. Op basis van de effectscores zijn de effec-
ten van Zeewaarts 165 tov Kustwaarts 165 beperkt onderscheidend hoger in de zeewaartse
NZ-vakken. De alternatief Kustwaarts 135 tov Kustwaarts 165 is beperkt onderscheidend lager
in de kustwaartse NZ-vakken.

Overzicht effectbeoordeling vertroebeling schelpdieren Noordzee
Gebieden Kustwaarts 135 Kustwaarts 165 Zeewaarts 165
Noordzee totaal - - -
- kustwaartse vakken - - -
- zeewaartse vakken - - -

0/- = beperkt negatief, -= negatief, -- = sterk negatief
lichtgroen = beperkt onderscheidend lager t.o.v. Kustwaarts 165
licht oranje = beperkt onderscheidend hoger t.o.v. Kustwaarts 165,

Uit onderzoek naar het voorkomen van schelpdieren in de Noordzeekustzone blijkt dat de totale
biomassa sinds 2010 niet is afgenomen, ondanks de zandwinningen. Wat in dit kader de bete-
kenis is van de berekende effecten in de praktijk zal in nader onderzoek moeten worden be-
paald.

Waddenzee

Effectbeschrijving en beoordeling
In tabel 10.21 zijn de relatieve effecten van het berekend alternatief op de biomassa mosselen
in de Waddenzee weergegeven. De effecten van het projectalternatief zijn maximaal –5,9 tot -
17,5% en gemiddeld -1,4 tot -2,9%. De effecten worden op basis van de gemiddelde effecten
als negatief beoordeeld (effectbeoordeling -).

Tabel 10.21 Berekende veranderingen in de biomassa mosselen in de Waddenzee
als gevolg van berekend alternatief tov de uitgangssituatie

Kustwaarts LaMER 165
Maximaal*
· M1: Waddenzee west -5,9%
· M2: Waddenzee oost -17,5%***
Gemiddeld**
· M1: Waddenzee west -1,4%
· M2: Waddenzee oost -2,9%

* maximaal effect van alle jaren
** gemiddelde effecten van alle jaren
*** betreft mogelijk een modelfout, vanwege onwaarschijnlijk hoge waarde

Autonome ontwikkeling
Noordzee
Omdat er voor de Noordzee geen betrouwbare modelberekeningen beschikbaar zijn is de auto-
nome ontwikkeling van schelpdieren niet uit berekeningen te herleiden. In dit kader worden de
autonome ontwikkelingen van schelpdieren in de Noordzee direct gerelateerd aan ontwikkelin-
gen van de primaire productie, waarvoor geen afname wordt berekend.

Waddenzee
In tabel 10.22 zijn de veranderingen op de biomassa mosselen in de Waddenzee onder invloed
van de autonome ontwikkelingen weergegeven. De berekende autonome afname aan mosse-
len in de Waddenzee is gemiddeld -6,6 tot -27,2%. De berekende afnames zijn naar verwach-
ting een gevolg van de afnemende nutriëntenbelasting door maatregelen in het kader van de
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KRW en andere nutriënt-beperkende maatregelen. De afnemende trend in nutriëntenbeschik-
baarheid is in het achtergrondscenario van de modelberekeningen meegenomen en betreft een
reductie van de nutriëntbelasting per jaar. De respons van het systeem op vertroebeling is an-
ders in een systeem met een overmaat aan nutriënten (dus een systeem dat al licht-gelimiteerd
is) dan in een systeem dat nutriënt-gelimiteerd is. Omdat de invloed van zoet water en dus van
directe nutriëntenbelasting in de Waddenzee groot is, is daar waarschijnlijk ook het effect van
een reductie in nutriëntenbelasting via zoet water groter dan bv voor de Hollandse kust.

Tabel 10.22 Berekende veranderingen in biomassa mosselen in de Waddenzee als gevolg
van de autonome ontwikkeling behorend bij de maximale en gemiddelde projecteffect
van alternatief Kustwaarts 165

Kustwaarts LaMER 165
Auto Project

Maximaal*
· M1: Waddenzee west 0,0%*** -5,9%
· M2: Waddenzee oost 0,0%*** -17,5%
Gemiddeld**
· M1: Waddenzee west -6,6% -1,4%
· M2: Waddenzee oost -27,2% -2,9%

* autonome ontwikkeling behorend bij maximaal effect van alle jaren
** gemiddelde autonome ontwikkeling van alle jaren
*** autonome ontwikkeling is 0 omdat maximale projecteffect in het startjaar 2018 optreedt

Cumulatieve effecten

Cumulatie met KLZ
Noordzee
Omdat er voor de Noordzee geen betrouwbare modelberekeningen beschikbaar zijn de cumula-
tieve effecten met KLZ voor schelpdieren niet te bepalen.

Waddenzee
In tabel 10.23 zijn de veranderingen op de biomassa mosselen in de Waddenzee onder invloed
van de cumulatie met KLZ weergegeven. De effecten van het projectscenario’s is maximaal –
2,5 tot -3,9% en gemiddeld –1,6 tot -2,8%. De cumulatieve effecten van de kustwaartse alterna-
tieven op de Waddenzee zijn hoger dan de zeewaartse alternatieven.

Tabel 10.23 Berekende veranderingen in biomassa mosselen in de Waddenzee als gevolg
van de verschillende cumulatie ten opzichte van de uitgangssituatie

Kustwaarts
KLZ 161 + LaMER 165

Zeewaarts
KLZ 161 + LaMER 165

Maximaal*
· M1: Waddenzee west -2,8% -2,5%
· M2: Waddenzee oost -3,9% -3,0%
Gemiddeld**
· M1: Waddenzee west -1,7% -1,6%
· M2: Waddenzee oost -2,8% -2,1%

* maximaal effect van alle jaren
** gemiddelde effecten van alle jaren

Cumulatie totaal
Noordzee
Omdat er voor de Noordzee geen betrouwbare modelberekeningen beschikbaar zijn is de cu-
mulatie met KLZ voor schelpdieren niet te bepalen.

Waddenzee
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In tabel 10.24 zijn de veranderingen op de biomassa mosselen in de Waddenzee onder invloed
van de cumulatie met autonoom en KLZ weergegeven. De berekende effecten van het project-
scenario’s zijn maximaal -9,5 tot -33,9% en gemiddeld over alle jaren –7,6 tot -28,3%.

Tabel 10.24 Berekende veranderingen in biomassa mosselen in de Waddenzee als gevolg
van cumulatie met autonoom zonder en met KLZ ten opzichte van de uitgangssituatie

Kustwaarts
LaMER 165
+ autonoom

Kustwaarts
KLZ 161 +
LaMER 165 + au-
tonoom

Zeewaarts
KLZ 161 +
LaMER 165 + auto-
noom

Maximaal*
· M1: Waddenzee west -9,5% -10,8% -10,6%
· M2: Waddenzee oost -32,1% -33,9% -33,1%
Gemiddeld**
· M1: Waddenzee west -7,6% -7,9% -7,8%
· M2: Waddenzee oost -28,3% -28,1% -27,5%

* maximaal effect van alle jaren
** gemiddelde effecten van alle jaren

10.8 Vissen

10.8.1 Huidige situatie
De hoogste diversiteit van vissen op het NCP is te vinden aan de kust en met name bij het
Voordelta en ten noorden van Ameland. Ook de grootse dichtheden en biomassa van de kleine,
op de bodem levende vissen is te vinden in de kustzone en in de zandige gebieden ten noorden
van de Waddeneilanden. Voor de bodemvissen laat Voordelta en gebieden Friese Front en
Centrale Oestergronden het grootste soortenrijkdom zien (zie bijlagerapport natuur (bijlage 5),
paragraaf 5.1).

De visserij heeft een sterke invloed op visbestand van de Noordzee. De visserij op de Noordzee
concentreert zich op ongeveer 25 soorten, waarvan belangrijkste: kabeljauwachtigen (kabel-
jauw, koolvis, schelvis, wijting), platvissen (schol, tong, schar, tarbot en griet) en haring, sprot,
zandspiering en makreel. De overbevissing leidt tot o.a. afname van biomassa van de commer-
ciële en bijvangst soorten. Daarbij wordt selectief gevist op bepaalde lengte(leeftijd) klassen
waardoor de natuurlijke opbouw van de vispopulatie beïnvloed kan worden. Verder kan de be-
vissing op roofvissensoorten effecten hebben op lagere trofische niveaus (zie bijlagerapport na-
tuur (bijlage 5, paragraaf 5.1).

Figuur 10.3 Voedselketenrelaties voor vissen (Heath, 2005)
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10.8.2 Effectbeoordeling
De mogelijke effecten van de zandwinning op vissen bestaan uit de indirecte effecten via ver-
nietiging van bodemleven, de indirecte effecten via vertroebeling op benthos en de directe ef-
fecten van verstoring door geluid en beweging.

Vernietiging
Afname van het aanwezige bodemleven kan leiden tot afname aan vissen indien het voedsel-
aanbod limiterend is. De visstand in de Noordzee wordt echter sterk beïnvloed door de visserij.
Door de afname van de visstand is de predatiedruk op benthos afgenomen, waardoor de be-
standen van bodemdieren zijn toegenomen. Sinds midden jaren ‘80 is er een overschot aan
benthosproductie (figuur 10.4) als voedselbron voor vissen van meer dan >50% (Heath 2005).
Dit betekent dat de visstand niet gelimiteerd wordt door de aanwezigheid van benthos in de
Noordzee. In dit kader zal een afname aan bodemleven ook niet leiden tot effecten op de vis-
stand. Gezien de grote mobiliteit en ruimtegebruik van vissen kan een verminderd voedselaan-
bod op een locatie elders weer worden gecompenseerd. In dit kader zijn er geen ecologisch re-
levante effecten te verwachten van de zandwinning op vissen. De alternatieven/scenario’s zijn
hierin niet onderscheidend. De effecten worden voor alle alternatieven/scenario’s beoordeeld
met een score 0/-.
.

Figuur 10.4 Productie van macrobenthos in relatie tot consumptie van vissen (Heath, 2005).

Vertroebeling
Opwerveling van slib kan leiden tot afname van de primaire productie en hiermee de aanwezig-
heid van zoöplankton, dat een belangrijke voedselbron is voor vissen. Afname van zoöplankton
kan leiden tot effecten op de visstand indien het voedselaanbod limiterend is. Omdat de vis-
stand echter vooral bepaald wordt door de visserij is er een overschot aan zoöplankton voor de
in de Noordzee aanwezige vissen (Heath, 2005). Dit betekent dat een afname van zoöplankton
niet zal leiden tot effecten op de visstand. De effecten zijn in dit kader ecologisch niet relevant
en voor de alternatieven niet onderscheidend. De effecten worden voor alle alternatieven beoor-
deeld met een score 0/-.

Vertroebeling kan ook leiden tot afname van zicht. Voor op zicht jagende predatoren (vissen,
vogels) neemt hiermee de zichtbaarheid van vissen af, waardoor de kans op predatie afneemt.
Tegelijkertijd neemt echter ook de zichtbaarheid van de zichtjagers zelf af, waardoor de kans op
predatie toeneemt. In hoeverre deze tegengestelde effecten netto positief of negatief zijn voor
de kans op predatie hangt sterk af van achtergrondbelasting van het systeem met slib en de re-
latieve verandering hierin (functionele respons) en het veranderend gedrag van prooi en/of pre-
dator.

In de Noordzee en met name de kustzone is het slibgehalte met 10-15 mg/l relatief hoog. Bin-
nen deze achtergrondwaarden zijn vissen weinig gevoelig voor een beperkt toename van slib.
Daarbij oriënteren vissen zich bij dergelijke achtergrondwaarden ook in belangrijke mate met
andere receptoren, waardoor zicht van minder belang is. In dit kader zijn effecten van een be-
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perkt toenemende vertroebeling ecologisch niet relevant en niet onderscheidend voor de alter-
natieven/scenario’s. De effecten worden voor alle alternatieven/scenario’s beoordeeld met een
score 0/-.

Figuur 10.5 Productie van zoöplankton in relatie tot consumptie van vissen (Heath, 2005).

Verstoring door geluid, trillingen of beweging
De omvang van het verstoringsgebied bestaat op enig moment steeds uit de verstoringszone
rond een schip maal het aantal schepen dat gelijktijdig vaart. Verstoringafstanden van vissen
voor varende en baggerende schepen zijn klein en hiermee ook het uiteindelijke verstoringsge-
bied. Het verstoringsgebied is ook klein ten opzichte van het totale leefgebied van vissen dat in
principe de gehele Noordzee beslaat. Omdat de aanwezige ruimte of voedsel niet limiterend is
voor de visstand, zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden om het verlies aan leefgebied te com-
penseren. Deze lokale effecten zijn daarbij op elke plaats binnen het verstoringsgebied maar
zeer tijdelijk. In dit kader zijn effecten van een beperkt toenemende verstoring ecologisch niet
relevant. Deze conclusie is in lijn met conclusie uit Algemene passende beoordeling zandwin-
ning, zandtransport en zandsuppletie - Deel I (Rijkswaterstaat, juli 2015), waar significante ef-
fecten van onderwater geluid op (trek)vissen als gevolg van zandwinning worden uitgesloten.
De effecten van de verstoring zijn niet onderscheidend voor de alternatieven/scenario’s. De ef-
fecten worden voor alle alternatieven/scenario’s beoordeeld met een score 0/-.

10.9 Vogels

10.9.1 Huidige situatie

Soorten en periode
De Noordzeekustzone is behalve als foerageergebied voor zeevogels belangrijk voor kust-
broedvogels en een groot aantal doortrekkers. De kustzone is het hele jaar door van groot be-
lang: in april-augustus voor Nederlandse broedvogels (meeuwen en sterns), in februari-mei en
juli-oktober voor grote aantallen doortrekkers (zoals dwergmeeuwen) en in oktober-maart voor
overwinteraars (zoals futen en roodkeelduikers). (Leopold et al., 2011).

Gebieden
De belangrijkste gebieden voor foeragerende vogels bevinden zich voor de kust van Noord-Hol-
land, de Waddeneilanden en de noordelijke Voordelta en in de Waddenzee. Behalve zee-een-
den en aantal stellopers (zoals scholekster en kanoet) die op schelpdieren foerageren, foerage-
ren er ook enkele vogelsoorten die broeden aan de kust (sterns, eidereenden) en in de Wad-
denzee (bv. Scholekster).

Trends



Natuur deel 1: effecten

, revisie D0
Pagina 119 van 167

Met uitzondering van de topper laat de ontwikkeling van de aantallen zee-eenden op lange ter-
mijn een negatieve trend zien. Voor eidereend, zwarte zee-eend en grote zee-eend lijkt echter
sprake zijn van een herstel van de aantallen op de korte termijn (vanaf ca. 2010/2012) (Arts et
al., 2015).
Ten aanzien van futen en aalscholvers is er een verschuiving van grote aantallen van deze
soorten naar de kustzone te zien. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door verslechterde omstan-
digheden in grote binnenwateren (Leopold et al., 2011 en Leopold et al., 2013).
Voor visdieven en noordse stern is er een sprake van een negatieve trend in de kustzone in de
broedperiode (Arts, 2015). Voor o.a. jongen van visdieven geldt dat deze het best groeien op
een dieet van vette vis, zoals zandspiering en sprot. Beschikbaarheid van vette vis – van de
juiste prooigrootte – is daarom van belang voor het in stand houden van hun broedpopulatie.
Een gebrek daarvan zou een oorzaak kunnen zijn van negatieve trend van deze soorten (Leo-
pold et al., 2011).
Voor beschrijving van andere relevante soorten wordt verwezen naar het bijlagerapport natuur
(bijlage 5).

10.9.2 Effectbeoordeling
Voor vogels kan zandwinning leiden tot directe effecten van verstoring door beweging van sche-
pen en tot indirecte effecten van vertroebeling en vernietiging als gevolg van de effecten op
benthos en vissen. De eventuele effecten van vernietiging van benthos zijn alleen relevant voor
schelpdieretende vogels die op open zee voorkomen (zee-eenden). Aangezien vernietiging
plaatsvindt buiten de doorgaande NAP -20m  dieptelijn, waar zich geen grote concentraties zee-
eenden bevinden zijn ecologisch relevante effecten van vernietiging op vogels niet aan de orde

10.9.2.1 Verstoring
Projecteffecten
De effecten van verstoring door beweging zijn afhankelijk van de aanwezigheid van vogels en
de verstoringsgevoeligheid. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt  tussen zeevogels, die op
zee foerageren en rusten en broedvogels die vanaf de kust op zee foerageren. Voor trekvogels
zijn er geen effecten omdat ze niet in het gebied verblijven of dat ze zich niet bevinden in gebie-
den waar de vaarbewegingen plaatsvinden (Waddenzee).
Zeevogels als zwarte zee-eend, eidereend en roodkeelduiker zijn de meest verstoringsgevoe-
lige soorten, gevolgd door alken en zeekoeten. Meeuwen en sterns zijn nauwelijks verstorings-
gevoelig, ze foerageren ook frequent achter varende schepen. Relevante effecten op kust-
broedvogels als kleine mantelmeeuw zijn in dit kader niet te verwachten. Effecten van versto-
ring op steltlopers worden niet verwacht omdat er geen scheepvaartbewegingen plaatsvinden
binnen de maximale verstoringsafstand (circa 200 m) van de droogvallende platen, waarop ze
foerageren.

Tabel 10.25 Gemiddelde effectafstanden voor scheepvaart op basis van Krijgsveld et al,
2008

Soortengroep Gemiddelde verstorings-
afstand

Fuut 300 m
Zee-eenden 1500 m
Meeuwen/sterns < 50 m
Aalscholver 150 m
Alken en koeten 500 m
Roodkeelduiker 1000 m

Het potentiele verstoringsgebied is bij het alternatief Zeewaarts het grootst. Dit wordt met name
veroorzaakt door de grotere omvang van het beïnvloedingsgebied door de grotere afstand tot
de suppletielocaties. De uiteindelijke effecten beslaan echter niet het gehele potentiële beïn-
vloedingsgebied maar verstoringsvakken rond de baggerende en varende schepen. Deze zijn
voor alle alternatieven/scenario’s in principe gelijk. Bij het alternatief zeewaarts zullen er van-
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wege de langere vaartijd er minder vaarbewegingen per etmaal zijn, maar treedt wel een lan-
gere periode van verstoring op. De uiteindelijke effecten zullen sterk afhangen van de exacte
vaarroutes.

Zwarte en grote zee-eenden kunnen op de foerageerlocaties worden verstoord door de vaarbe-
wegingen indien deze binnen 1,5 km van deze locaties plaatsvinden. Gezien de verstoringsge-
voeligheid van de soorten, zou een verstoring van 1 schip per uur er in deze situatie toe kunnen
leiden dat de vaarroute geheel wordt gemeden. Aangezien de soorten gebonden zijn aan speci-
fieke locaties van schelpenbanken van Spisula en Ensis, kunnen de vaarbewegingen in het ka-
der van het bovenstaande uiteindelijk leiden tot een mogelijk relevant effect. Dit betreft met
name de hierboven genoemde concentratiegebieden. De schepen van LaMer varen vanaf de
wingebieden naar de vaargeulen die veelal in de directe omgeving zijn gelegen buiten de -20m
NAP dieptelijn (zie figuur 12.1) wordt er geen foerageergebied van zee-eenden gekruist. Binnen
de -20m NAP dieptelijn varen de schepen via de vaargeulen naar de betreffende havens. In de
omgeving van de vaargeulen foerageren vanwege de reeds aanwezige verstoring geen zee-
eenden. In dit kader zijn relevante effecten van verstoring op zee-eenden uit te sluiten (effectbe-
oordeling 0/-).

De Eidereend is verstoringsgevoelig tot een afstand van circa 1500m. De overwinterende en
broedende eiders van het Waddengebied foerageren hoofdzakelijk in de Waddenzee. Als daar
in de winter een voedseltekort ontstaat wijken ze uit naar de Noordzeekustzone. Eiders foera-
geren met name op kokkels en mossels op een diepte van circa 3 m. Aangezien de varende
schepen de kust niet binnen de -5 m contour zullen naderen, zijn er in het algemeen geen effec-
ten van vaarbewegingen te verwachten op de mogelijk in de Waddenkustzone foeragerende ei-
ders. Voor zover eiders op grotere afstand van de kust foerageren en worden verstoord door
vaarbewegingen zijn effecten niet te verwachten. De kokkels en mossels waarop de soort foera-
geert komen namelijk niet geconcentreerd in banken voor in de kustzone. Dit betekent dat de
soort voor het foerageren niet erg plaatsgebonden is en kan uitwijken naar locaties in de directe
omgeving buiten de verstoringszone.

Uitgaande van een verstoringsafstand van 50 m voor sterns bedraagt het maximale verstorings-
gebied 0,471 km2. Dit is circa 0,05% van het totale potentiële foerageergebied van de Grote
stern (bereik 25 km) en circa 0,3% voor de Visdief, Dwergstern en Noordse stern (bereik 10
km). De verstoringsduur betreft voor deze soorten bij een baggerend schip 1,2 minuten en bij
een varend schip 0,3 minuten per uur. Uitgaande van een verstoringfrequentie van minder dan
1 schip per uur mag er gezien de beperkte verstoringsgevoeligheid vanuit worden gegaan dat
de vaarroutes niet zullen worden vermeden. Gezien het beperkte verstoringsgebied in relatie tot
het totale foerageergebied, de beperkte verstoringsduur en de goede uitwijkmogelijkheden (niet
sterk locatie gebonden aan voedsel) zijn er geen effecten van verstoring door zandwinning of
vaarbewegingen te verwachten. Visdieven foerageren veelvuldig achter varende schepen en
profiteren hier juist van. Het foerageren achter de ferries naar Texel leidt tot een 50% hoger
vangstsucces voor visdieven en levert de soort een aanzienlijke tijdsbesparing op (Brennink-
meijer et al., 2002).

Toppereenden foerageren in de winter voor een belangrijk deel op driehoeksmosselen in het
IJsselmeergebied. Alleen in strenge winters wijken ze uit naar de Waddenzee, Noordzeekust-
zone en het Deltagebied. In de Waddenkustzone foerageren de vogels op mossels en in de
Voordelta vermoedelijk op Ensis/Spisula. De soort is bijzonder verstoringsgevoelig en foera-
geert dan ook verder uit de kust, echter doorgaans niet dieper is dan 4,5 m, maximaal 6 m. Dit
betekent dat de foerageerlocaties mogelijk net binnen het bereik van varende schepen liggen.
De schelpdieren waarop ze in de Noordzeekustzone foerageren komen echter niet in gecon-
centreerde banken voor. Dit betekent dat de soort voor het foerageren niet plaatsgebonden is
en kan uitwijken zonder dat dit leidt tot voedseltekort.

Verstoring door vaarbewegingen op roodkeelduiker en parelduikers is mogelijk indien deze
plaatsvinden binnen een afstand van 1.000 m van de foerageerlocatie in de periode februari en
maart (piekmaanden). De soorten zijn gebonden aan specifieke locaties in de mondingen van
de overgangswateren, met name de geulen waar in de winterperiode vis doorheen trekt en voor
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de kust ter hoogte van Petten. Omdat de mondingen in de Voordelta veel breder zijn dan 2x de
verstoringsafstand (2x1 km, beide zijden van het schip) zijn er binnen de mondingen voldoende
uitwijkmogelijkheden. Bij Petten zijn er naar verwachting eveneens voldoende uitwijkmogelijkhe-
den aangezien de soorten niet strikt locatiespecifiek foerageren op vis (i.t.t. de schelpdieretende
vogels). Mede gezien de beperkte verstoringsduur en frequentie zijn er geen effecten op de fit-
ness van het individu van deze soorten te verwachten. De alternatieven/scenario’s zijn niet on-
derscheidend.

De uitwijkmogelijkheden voor deze soorten zijn dus naar verwachting beperkt. De verstoring
kan in dit kader leiden tot voedseltekort. Effecten kunnen worden voorkomen door de vaarroute
op meer dan 1 km van foerageerlocatie te houden. Voor zover deze soorten verder op zee foe-
rageren zijn geen effecten te verwachten aangezien hier voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en
het verstoringsgebied <<1% van het totale foerageergebied (Voordelta of Noordzeekustzone)
bedraagt.

Futen (Kuifduiker, Geoorde fuut, Roodhalsfuut, Fuut) en Middelste zaagbek komen alleen in de
directe omgeving van de kust voor. De laatste jaren worden in de winter grotere aantallen futen
waargenomen langs de kustzone (Leopold e.a., 2011). De aantallen in het IJsselmeergebied
nemen daarentegen af, mogelijk als gevolg van het afnemend voedselaanbod (spiering). Deze
vogels wijken mogelijk uit naar de Noordzeekustzone. De futen komen langs de hele kustzone
voor met een aantal concentratielocaties. Gezien de recente aantalsontwikkelingen is niet dui-
delijk hoe plaatsvast deze concentraties zijn.  Het voorkomen van deze concentraties kunnen
het gevolg zijn van tijdelijke concentraties van vissen waarop de futen foerageren, dan wel tijde-
lijke rustplaatsen. Omdat vissen mobiel zijn, is het niet aannemelijk dat de futen concentraties
ruimtelijk sterk plaatsgebonden zijn. Voor zover deze soorten binnen bereik van varende sche-
pen foerageren zal er geen sprake zijn van ecologisch relevante effecten, aangezien deze soor-
ten niet strikt locatiegebonden zijn en er dus voldoende uitwijkmogelijkheden zijn. Het versto-
ringsgebied is daarbij <<1% van het totale foerageergebied. Gezien de beperkte verstoringsge-
voeligheid, verstoringsfrequentie (12 x/etmaal) en verstoringsduur (enkele minuten per keer)
zijn effecten op de fitness van het individu en hiermee de populatie niet te verwachten.

Aalscholvers kunnen zowel door de winning als de vaarbewegingen worden verstoord. Bij een
foerageerbereik van 60 km bedraagt het totale potentieel verstoorde gebied maximaal 0,03%
van het totale foerageergebied. Aangezien de soort daarbij niet locatiegebonden is, een groot
foerageerbereik heeft en dus gemakkelijk kan uitwijken, zal dit uitwijken niet leiden tot voedsel-
gebrek.

Voor de overige vogels die op grotere afstand van de kust foerageren (Alk, Zeekoet, Jan van
Gent, Kleine mantelmeeuw, Drieteenmeeuw, Zilvermeeuw, Noordse stormvogel) zijn de te ver-
wachten effecten nog veel kleiner dan op de Aalscholver, aangezien hun foerageergebied veel
groter is. Er zijn dan ook op deze soorten geen ecologische relevante effecten.

Gezien de kleine omvang van het verstoringsgebied ten opzichte van het totale leefgebied van
vogels op de Noordzee wordt geconcludeerd dat de relatieve verschillen van verstoring tussen
de alternatieven/scenario’s in absolute zin gering zijn en niet onderscheidend (0/-).

Autonome ontwikkeling
In het kader van de autonome ontwikkeling is er mogelijk een toename in verstoring door bewe-
ging te verwachten. Omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn leidt dit niet tot een andere
beoordeling van de projecteffecten in relatie tot de autonome ontwikkeling.

Cumulatie
In combinatie met de winning van suppletiezand kan cumulatie optreden van verstoring door
beweging. De frequentie van verstoring op elke willekeurige plek kan toenemen in de omgeving
van de wingebieden die worden gedeeld met de winningen voor kustlijnzorg, wanneer de win-
ningen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De kans hierop is echter klein. Indien dit zich voordat
zal de totale verstoringsfrequentie uitgaande van 1 schip per wingebied voor ophoogzand nog
steeds minder dan 1x per uur bedragen. Daarbij is de kans op overlap in verstoringsgebied het
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grootst in de buurt van de vaargeulen, waar de aanwezigheid van verstoringsgevoelige soorten
juist laag is.
Indien de verstoringsgebieden niet overlappen dan kan er sprake zijn van cumulatie van het
areaal aan verstoord gebied indien de winningen gelijktijdig plaatsvinden. Aangezien het areaal
aan op enig moment verstoord gebied beperkt is tot de directe omgeving van een schip is het
totale areaal aan verstoord gebied ten opzichte van het totale areaal aan foerageergebied in de
Noordzee ook in cumulatie verwaarloosbaar. Voor soorten die plaatsgebonden foerageren zo-
als de zwarte zee-eenden zal er geen sprake zijn van cumulatie aangezien er in het kader van
de Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren (BOR) (Staatscourant Nr. 14987, 28 september
2010) niet gevaren mag worden binnen de verstoringsafstand van aanwezige grote groepen
van deze vogels.

10.9.2.2 Vertroebeling
Vertroebeling door de zandwinning kan leiden tot effecten vogels door afname van schelpdie-
ren. Dit betreft op de Noordzee voorkomende zee-eenden en in beide gebieden voorkomende
schelpdieretende steltlopers.

Projecteffecten

Noordzee

Effectbeschrijving
Tot de relevante voorkomende zee-eenden in de Noordzeekustzone behoren zwarte zee-eend,
toppereend, eider en grote zee-eend. Van deze soorten is alleen de zwarte zee-eend strikt ge-
bonden aan de Noordzee.
De omvang van de effecten is gerelateerd aan de afname aan schelpdieren. Voor de Noordzee
zijn modelberekeningen voor schelpdieren niet beschikbaar. In dit kader zijn de mogelijke effec-
ten direct gerelateerd aan de effecten op de primaire productie. Deze relatieve effecten zijn
weergegeven in tabel 10.7.

Effectscores
De effecten op de zee-eenden zijn bepaald aan de hand van relatieve effectscores op basis van
de aanwezigheid van Ensis <10cm (WOT gegevens 2013-2015), de effecten op de primaire
productie en de aanwezigheid van zee-eenden (RWS gegevens, 2013-2015). De effectscores
van zowel aanwezigheid van Ensis, zee-eenden als de effectscores voor PP zijn bepaald op ba-
sis van de 25-50-25 percentielwaarden. Hierbij zijn alleen de effecten op de kustwaartse vakken
meegenomen, aangezien er in de zeewaartse vakken uitgezonderd L2 geen foeragerende zee-
eenden aanwezig zijn. Uit de berekeningen blijkt dat de alternatieven niet onderscheidend zijn.

Tabel 10.26 Effectscores vertroebeling Noordzee op zee-eenden
Ecozone Aanwezig

heids
scores

effect scores PP Effectscore vertroebeling

Kustw.
LaMER
135

Kustw.
LaMER
165

Zeew.
LaMER
165

Kustw.
LaMER
135

Kustw.
LaMER
165

Zeew.
LaMER
165

Ensis
<10c
m

Zee-een-
den

A1: Vlakte van Raan 1k 2,5 1 2 2 2 5 5 5

B1: Voordelta 1k 2,5 2 2 2 2 10 10 10

C1: Voordelta 2k 2 2,3 3 3 3 14 14 14

D1: Hollandse Kust-
boog 1k

2 0 2 3 3 0 0 0

E1: Hollandse Kust-
boog 2k

2,5 0 2 3 3 0 0 0

F1: Hollandse Kust-
boog 3k

1,5 0 3 3 3 0 0 0
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G1: NZ Kustzone 1k 2 0 2 2 2 0 0 0

H1: NZ Kustzone 2k 3 1 2 2 2 6 6 6

I1: NZ Kustzone 3k 2,5 1 2 2 2 5 5 5

J1: NZ Kustzone 4k 2,5 1,5 2 2 2 8 8 8

K1: NZ Kustzone 5k 2 2 2 2 2 8 8 8

L1: NZ Kustzone 6k 2,5 2,3 1 1 1 6 6 6

L2: NZ Kustzone 6z 1,5 3 1 2 2 5 9 9

Som (effect)score 29 16 26 29 29 65 70 70
(effect)score-index n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,19 0,20 0,20

Verschillen in effectscore-index t.o.v. Kustwaarts 165:
< 5%: niet onderscheidend
5-10%: beperkt onderscheidend lager/hoger (licht groen/licht oranje)
>10%: onderscheidend lager/hoger (donker groen/donker oranje)

Effectbeoordeling
Op basis van de effecten op de primaire productie worden de mogelijke effecten op zwarte zee-
eenden als negatief beoordeeld (-). Op basis van de effectscores zijn de alternatieven niet on-
derscheidend.

Overzicht effectbeoordeling vertroebeling zee-eenden Noordzee
Kustwaarts 135 Kustwaarts 165 Zeewaarts 165
- - -

0/- = beperkt negatief, -= negatief, -- = sterk negatief

Uit onderzoek blijkt dat de biomassa van Ensis Nederlandse kustzone sinds 2010 is afgeno-
men. Het Spisulabestand is weliswaar toegenomen ten opzichte van laatste jaren, maar dit
compenseert de afname van Ensis niet. In hoeverre de afname aan Ensis biomassa door de
projectalternatieven zal leiden tot effecten op de populatie zee-eenden is afhankelijk de huidige
aanwezigheid aan schelpdieren in relatie tot de huidige aantallen zee-eenden. Om de absolute
effecten op zee-eenden te kunnen bepalen is nader onderzoek noodzakelijk.

Waddenzee

Effectbeschrijving
De mogelijke effecten van vertroebeling op de vogels in de Waddenzee hebben betrekking op
eidereend en steltlopers als scholekster en kanoet. De mogelijke effecten zijn afhankelijk van de
afname van mosselen en de aanwezigheid van mosselen. Er van uitgaande dat de aanwezig-
heid van mosselen (biomassa) tussen de oostelijke en westelijke Waddenzee niet onderschei-
dend is zijn de effecten op de mosselen de basis voor de effecten op de schelpdieretende vo-
gels. Deze effecten zijn in tabel 10.21 weergegeven. De effecten op mosselen in de Wadden-
zee van het alternatief kustwaarts 165 zijn gemiddeld -1,4 tot -2,9%.
Voor de effectbeoordeling wordt uitgegaan van een lineaire doorvertaling van de effecten van
schelpdieren op schelpdieretende vogels. Dit betekent dat de effecten als negatief worden be-
oordeeld (effectbeoordeling -).

De doorwerking van de effecten van een eventuele afname van biomassa schelpdieren op
schelpdieretende vogels is afhankelijk van het totale voedselaanbod aan schelpdieren voor de
betreffende vogels in relatie tot de aantallen aanwezige vogels. Hierbij is ook van belang of
soorten kunnen overschakelen naar ander beschikbaar voedsel. Eider en de kanoet foerageren
voor een belangrijk deel ook op ander voedsel dan schelpdieren. Voor de scholekster geldt dat
deze soort zeer plaatstrouw is en past zich niet snel aan op de veranderde voedsel aanbod.
Omdat de berekende effecten op schelpdieren niet zonder meer zijn door te vertalen naar de
praktijk en het bij vogels gaat om complexe systeemrelaties is zonder nader onderzoek geen
uitspraak te doen over de mogelijke absolute effecten van vertroebeling op vogels.
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Autonome ontwikkeling
Noordzee
Omdat er voor de Noordzee geen bruikbare modelberekeningen beschikbaar zijn is de auto-
nome ontwikkeling van schelpdieren niet te herleiden. Op basis van de berekeningen voor de
primaire productie is er geen autonome afname aan schelpdieren in de Noordzee te verwachten
en hiermee geen veranderingen in het voedselaanbod voor schelpdieretende vogels.

Waddenzee
In tabel 10.22 zijn de veranderingen van de biomassa mosselen in de Waddenzee onder in-
vloed van de autonome ontwikkelingen weergegeven. In de jaren met maximaal effect is er in
de autonome situatie geen verandering in biomassa mosselen. Gemiddeld over alle jaren is er
een sprake van autonome afname aan mosselen van -6,6 tot -27,2%. In hoeverre er als gevolg
van de autonome ontwikkeling ook daadwerkelijk een afname aan schelpdieren te verwachten
is, dient in nader onderzoek te worden bepaald, mede op basis van trends over de afgelopen
jaren.

Cumulatieve effecten

Cumulatie met KLZ

Noordzee
Omdat er voor de Noordzee geen toepasbare modelberekeningen beschikbaar zijn is de cumu-
latie met KLZ voor schelpdieren niet te bepalen en hiermee ook de effecten op schelp-
dieretende vogels niet.

Waddenzee
In tabel 10.23 zijn de veranderingen op de biomassa mosselen in de Waddenzee onder invloed
van de cumulatie met KLZ weergegeven. De effecten van de projectscenario’s zijn maximaal -
2,5 tot -3,9% en gemiddeld -1,6 tot -2,8%. De cumulatieve effecten van de kustwaartse scena-
rio’s op de Waddenzee zijn onderscheidend hoger dan de zeewaartse scenario’s.

Cumulatie totaal
Noordzee
Omdat er voor de Noordzee geen bruikbare modelberekeningen beschikbaar zijn is de cumula-
tie met LaMER voor schelpdieren niet te bepalen en hiermee ook de effecten op schelp-
dieretende vogels niet.

Waddenzee
In tabel 10.24 zijn de veranderingen op de biomassa mosselen in de Waddenzee onder invloed
van de cumulatie met autonoom en KLZ weergegeven. De effecten van het projectalternatie-
ven/scenario’s zijn maximaal –9,5 tot -33,9% en gemiddeld –7,6 tot -28,3%.
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10.10 Zeezoogdieren

10.10.1 Huidige situatie
De voor het NCP residente of jaarlijks waargenomen zeezoogdierensoorten (gewone zeehond,
grijze zeehond, bruinvis, witsnuitdolfijn en dwergvinvis) worden relatief vaak waargenomen in
de Nederlandse Kustzone, Voordelta, Doggersbank, Klaverbank en Bruine Bank. In het noord-
oostelijke deel van het NCP worden deze soorten het minst frequent waargenomen. Gezien de
mobiliteit strekt het potentiële leefgebied zich uit tot de gehele Noordzee
De gewone en de grijze zeehond maken gebruik van de ligplaatsen in de Waddenzee en in de
toenemende mate in de Zoute Delta. De populatieontwikkeling is positief (Brasseur et al., 2015
en website Wageningen IMARES, december 2016 en Arts et al., 2016).
In de Nederlandse kustwateren worden bruinvissen het meest gezien in de periode februari –
april, met name ter hoogte van de Waddeneilanden. Er is sprake van een matige toename van
aantal bruinvissen op het NCP (lange termijn trend) (Arts 2015). Uit Hammond et al., 2017 blijkt
dat in de gehele Noordzee er geen significante veranderingen in het aantal individuen bruinvis-
sen te zien zijn (het betreft volgende onderzoeksjaren: 2016, 2005 en 1994).
Volgens het bruinvis beschermingsplan vormen bijvangst (visserij) en explosief (onder)waterge-
luid een bedreiging voor de bruinvis in het NCP. Ook is er o.a. niet voldoende bekend of de
voedselbeschikbaarheid voor deze soort voldoende is (Camphuysen & Siemensma, 2011). In
kader hiervan zijn een onderzoeksprogramma en aantal maatregelen geformuleerd die in de
lange termijn bijdrage zullen leveren aan bescherming van deze soort.

10.10.2 Effectbeoordeling

10.10.2.1 Vernietiging en vertroebeling
Directe effecten van vertroebeling (effecten op vangsucces van zeezoogdieren) zijn niet te ver-
wachten omdat de veranderingen van slibconcentraties als gevolg van de zandwinning binnen
de natuurlijke bandbreedte vallen (voor slibconcentraties zie paragraaf 10.5.3). Ook de indirecte
effecten van vertroebeling eveneens als indirecte effecten van vernietiging (effecten die door
kunnen werken naar zeezoogdieren via vissen en via benthos en zoöplankton) zijn niet aan de
orde omdat de visstand niet gelimiteerd wordt door de aanwezigheid van benthos en zoöplank-
ton in de Noordzee (zie paragraaf 10.2.2). Tevens, gezien de grote mobiliteit van zeezoogdie-
ren kan een verminderd voedselaanbod op een locatie elders weer worden gecompenseerd. In
dit kader zijn er geen ecologisch relevante effecten te verwachten van de zandwinning op de
zeezoogdieren. De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend. De effecten worden voor alle
alternatieven beoordeeld met een score 0/-.

10.10.2.2 Verstoring door geluid en beweging
De gevoeligheid van zeezoogdieren voor geluid is goed onderzocht in het kader van andere ef-
fectstudies. Dit is in bijlage 5 van het MER nader weergegeven. In deze paragraaf worden de
effecten van verstoring door geluid nader bepaald.

Project effecten
Bruinvis
Potentiële beïnvloedingsgebied bestaat uit verstoringszones rond de baggerende en varende
schepen. Deze is voor alle alternatieven in principe gelijk. Bij het zeewaarts zullen er vanwege
de langere vaartijd minder vaarbewegingen per etmaal zijn, maar treedt wel een langere peri-
ode van verstoring op. Voor de bruinvis geldt dat deze niet gebonden zijn aan vaste verblijfge-
bieden.

Uitgaande van een potentiële verstoringsafstand van bruinvissen van maximaal 1.500 m be-
slaan de effectoppervlakten maximaal 0,06% van het NCP en 0,01% van de Noordzee. Gezien
de beperkte omvang van het verstoringsgebied ten opzichte van het totale leefgebied (in prin-
cipe hele Noordzee) wordt geconcludeerd dat effecten van verstoring ecologisch niet relevant
zijn. Deze conclusie is in lijn met conclusie uit Algemene passende beoordeling zandwinning,
zandtransport en zandsuppletie - Deel I (Rijkswaterstaat, juli 2015), waar significante effecten
van onderwater geluid op bruinvissen als gevolg van zandwinning worden uitgesloten.
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Relatieve verschillen van effecten van verstoring tussen de alternatieven/scenario’s zijn in abso-
lute zin niet onderscheidend (effectbeoordeling 0/-).

Zeehonden
Onder water
Er van uitgaande dat de verspreiding van zeehonden binnen het beïnvloedingsgebied van de
alternatieven niet onderscheidend is, zullen de effecten van verstoring onder water vergelijkbaar
zijn met die voor de bruinvis en gering van omvang.
Ervan uitgaande dat voor zeehonden in een straal van circa 500 meter rond een baggerend
schip onder water ernstige geluidsoverlast ontstaat en er maximaal in 5 wingebieden tegelijk
zand wordt gewonnen, zal er onder water maximaal circa 3,9 km2 (5 x 3,14 x 0,52) continu door
geluid worden verstoord voor zeehonden. Als alleen een strook van circa 30 km breed langs de
kust wordt beschouwd, zijnde het belangrijkste leefgebied van gewone zeehonden (totaal op-
pervlak = 350 km x 30 = 10.500 km2), wordt onder water dus maximaal circa 0,04% van het op-
pervlak verstoord. Grijze zeehonden hebben een veel groter leefgebied en is het verstoorde
aandeel veel kleiner.
Gezien de beperkte effectoppervlakte in relatie tot het leefgebied, het tijdelijke karakter van de
verstoring en de goede uitwijkmogelijkheden worden er geen ecologisch relevante effecten ver-
wacht als gevolg van onderwatergeluid op zeehonden. Deze conclusie is in lijn met conclusie uit
Algemene passende beoordeling zandwinning, zandtransport en zandsuppletie - Deel I (Rijks-
waterstaat, juli 2015), waar significante effecten van onderwater geluid op gewone en grijze
zeehond als gevolg van zandwinning worden uitgesloten.
Relatieve verschillen van effecten van verstoring tussen de alternatieven/scenario’s zijn in abso-
lute zin niet onderscheidend (effectbeoordeling 0/-).

Boven water
Zeehonden komen geconcentreerd voor als ze rusten op de platen in de Voordelta en de
Noordzeekustzone. De belangrijkste rustplaatsen van de Gewone Zeehond in de Voordelta zijn
de Bollen van de Ooster, de Verklikker, de Platen voor het Watergat en de Hinderplaat. Voor de
Noordzeekustzone gaat het om de Razende Bol en platen in de zeegaten van Vlieland, Ter-
schelling en Ameland. De rustplaatsen kunnen verstoord worden door vaarbewegingen binnen
een afstand van circa 1.200 m. In de voortplanting- en verharingsperiode kan de verstoring lei-
den tot effecten op de fitness van het individu. Ecologisch relevante effecten worden in het ka-
der van de BOR voorkomen door de gevoelige periode te mijden dan wel de vaarroutes op
meer dan 1.200 m van de belangrijkste rustplaatsen te positioneren (effectbeoordeling 0/-).

Autonome ontwikkeling
In het kader van de autonome ontwikkeling is er mogelijk een toename in verstoring door bewe-
ging te verwachten. Omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn leidt dit niet tot een andere
beoordeling van de projecteffecten in relatie tot de autonome ontwikkeling.

Cumulatie
In combinatie met de winning voor suppletiezand kan cumulatie optreden van verstoring door
beweging. De frequentie van verstoring op elke willekeurige plek kan toenemen in de omgeving
van de wingebieden die worden gedeeld met de winningen voor kustlijnzorg, wanneer de win-
ningen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De kans hierop is echter klein. Indien dit zich voordat
zal de totale verstoringsfrequentie uitgaande van 1 schip per wingebied voor ophoogzand nog
steeds minder dan 1x per uur bedragen.
Indien de verstoringsgebieden niet overlappen dan kan er sprake zijn van cumulatie van het
areaal aan verstoord gebied indien de winningen gelijktijdig plaatsvinden. Aangezien het areaal
aan op enig moment verstoord gebied beperkt is tot de directe omgeving van een schip is het
totale areaal aan verstoord gebied ten opzichte van het totale areaal aan foerageergebied in de
Noordzee ook in cumulatie verwaarloosbaar.
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10.11 Habitattypen

10.11.1 Huidige situatie
De habitattypen in de kustzone zijn op hoofdlijnen te onderscheiden in diep open water, ondiep
open water, slikken/platen en schorren. Het voorkomen van deze habitattypen is afhankelijk van
de waterdiepte, stroming en hydro- en morfodynamiek., Onder water bevindt zich het habitat-
type permanent overstroomde banken bestaande uit diep en ondiep open water met zandban-
ken, tussenliggende laagten, geulen, harde structuren en schelpenbanken. In en buiten de
Voordelta komen zandruggen tot circa 15 meter diepte voor o.a. op de Zeeuwse banken. De
waterdiepte loopt tot circa -20 meter. Deze diepte komt ongeveer overeen met de diepte
waarop de zeebodem nog effect ondervindt van golven. In het Deltagebied is er toevoer van
zoet water uit de rivieren wat van invloed is op de samenstelling van het bodemleven. De korrel-
grote van het zand neemt toe van zuid naar noord.
Op de hoger gelegen buitendijkse terreinen komen bij eb droogvallende slik- en wadplaten,
eenjarige pioniersvegetaties van zand- en slikgebieden en schorren komen voor in de over-
gangswateren van de Waddenzee en de Delta. De droogvallende platen worden gekenmerkt
door een rijk bodemleven dat van groot belang is voor foeragerende vogels.
Riffen komen relatief ver van de kust voor namelijk in de Klaverbank en een gedeelte van de
Borkumse Stenen. In het beïnvloedingsgebied zijn bovengenoemde habitattypen niet aanwezig.
Oesterbanken liggen ver weg van de Nederlandse kust en komen vrijwel niet meer voor in de
Nederlandse wateren.

Grenzend aan het open water van Waddenzee en Noordzee bevinden zich de habitattypen van
de kustduinen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in de kalrijke duinen ten zuiden van
Bergen en de kalkarme duinen ten zuiden daarvan, inclusief de Waddeneilanden. De verschil-
len in kalkrijkdom leiden tot grote verschillen in de aard van de vegetatie. De kalkrijke duinen
kenmerken zich door soortenrijke duingraslanden en duinvalleien met een zonering loodrecht
op de kust, waarin het kalkgehalte afneemt door ontkalking. In brede duingebieden bevinden
kalkarme habitattypen, waaronder duinheide op grotere afstand van de kust. In de kalkarme
duinen zijn de kalkarme habitattypen direct achter de zeereep te vinden, de duingraslanden zijn
hier minder soortenrijk, maar bevatten eigen specifieke soorten, waaronder korstmossen.
Duinhabitattypen zijn gevoelig voor verzuring en vermesting onder invloed van stikstofdepositie.
De gevoeligheid voor de effecten van stikstofdepositie is hierbij afhankelijk van het bufferende
vermogen van de bodem, dat bepaald wordt door het kalkgehalte. In dit kader zijn kalkarme ha-
bitattypen gevoeliger dan kalrijke habitattypen. In veel kustduinen wordt de zogenaamde kriti-
sche depositiewaarde van de betreffende habitattypen overschreden, waardoor er sprake is van
een verminderde kwaliteit.

10.11.2 Effectbeoordeling
De mogelijke effecten van de zandwinning bestaan uit vernietiging en vertroebeling door het
baggeren en stikstofdepositie door baggerende en varende schepen.

10.11.2.1 Effecten van vertroebeling

Projecteffecten
Mogelijke effecten van vernietiging en vertroebeling hebben betrekking op permanent over-
stroomde zandbanken en droogvallende slikken en platen. De hoger gelegen pioniervegetaties
en schorren/kwelders zijn niet gevoelig voor beperkte veranderingen in het slibhalte van het wa-
ter.

De effecten van vernietiging en vertroebeling op de kwaliteit van permanent overstroomde
zandbanken en droogvallende slikken en platen hebben met name betrekking op de effecten op
het bodemleven. In dit kader komen de effecten op de betreffende habitattypen overeen met de
effecten zoals deze zijn bepaald voor benthos. De effecten worden in dit kader overeenkomstig
als negatief beoordeeld (-) voor zowel de Noordzee als de Waddenzee (zie 10.7.2.2).
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Autonome ontwikkeling
De autonome ontwikkeling van de betreffende habitattypen is conform de ontwikkeling van
benthos zoals beschreven in 10.7.2.

Cumulatieve effecten
De cumulatieve effecten op de betreffende habitattypen met de zandwinning van KLZ  zijn con-
form de effecten op benthos zoals beschreven in 10.7.2.

10.11.2.2 Effecten van stikstofdepositie

Projecteffecten
De mogelijke effecten van stikstofdepositie hebben betrekking op de habitattypen van de kust-
duinen.
De toename van de stikstofdepositie door baggerende en varend schepen is voor KLZ bere-
kend met de Aerius-calculator. De toename op de meest gevoelige habitattypen de kalkarme
grijze duinen is voor de alternatieven berekend op 1,19 tot 1,37 mol/ha/jr. De effecten worden in
dit kader meer bepaald door de hoeveelheid te winnen zand dan locatie. De grotere effecten
van het zeewaartse alternatief zijn het gevolg van langere vaarroutes. De effecten van het win-
nen zelf zijn verwaarloosbaar. Omdat de schepen van LaMER via de vaarroutes naar de ha-
vens varen komen ze veel minder dicht in de buurt van de kustduinen. In dit kader zullen de ef-
fecten nog lager zijn dan berekend voor KLZ.

Ten opzichte van de kritische depositiewaarden van duinhabitattypen (minimaal 714 mol/ha/jr)
zijn de berekende toenames beperkt (<1%), waarbij de verschillen tussen de alternatieven niet
onderscheidend zijn. Dergelijke effecten zullen niet leiden tot meetbare effecten in de kwaliteit
van de vegetatie. In dit kader worden de effecten van de alternatieven als beperkt negatief be-
oordeeld (0/-).

Autonome ontwikkeling
De stikstofdepositie vertoont in Nederland een dalende trend onder invloed van aangescherpte
Europese normen voor uitstoot van stikstof. Daarnaast worden de effecten van blijvende over-
schrijding van de kritische depositiewaarden gemitigeerd door herstelmaatregelen in het kader
van het Programma Aanpak Stikstofdepositie. De projecteffecten zijn zodanig laag dat hiermee
de autonome afname niet relevant wordt beïnvloed.
Cumulatie
De effecten van stikstofdepositie van LaMER kunnen cumuleren met de effecten van de zand-
winning van KLZ. Omdat de effecten van LaMER lager zijn dan bij KLZ, aangezien de schepen
minder dicht in de buurt van de kustduinen komen, zullen de maximale effecten van stikstofde-
positie in cumulatie minder dan 2 mol/ha/jr bedragen. In relatie tot de minimale kritische deposi-
tiewaarden van duinhabitattypen zijn ook de cumulatieve effecten met KLZ gering.

10.12 Samenvatting effectbeoordeling

Projecteffecten
In de onderstaande tabel is de beoordeling van de relatieve effecten van de verschillende pro-
jectalternatieven/scenario’s voor de verschillende soortengroepen weergegeven.

De projecteffecten van vertroebeling op fytoplankton zijn als negatief beoordeeld op basis van
de modelberekeningen, voor de alternatieven/scenario’s zijn de effecten niet onderscheidend.
In cumulatie met de zandwinning van RWS zijn de effecten op basis van de modelberekeningen
als sterk negatief beoordeeld.
Voor chlorofyl zijn de effecten van de alternatieven/scenario’s als negatief beoordeeld.

De effecten van vernietiging op benthos zijn voor alle alternatieven/scenario’s ecologisch niet
relevant vanwege het beperkte ruimtebeslag in relatie tot het totale leefgebied op de Noordzee,
waarbij er niet in de meest waardevolle gebieden wordt gewonnen. De projecteffecten van ver-
troebeling op benthos zijn als negatief beoordeeld op basis van de modelberekeningen.
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Voor vissen zijn de effecten van vernietiging, vertroebeling en verstoring als ecologisch niet re-
levant beoordeeld, als gevolg van beperkte gevoeligheid en/of de omvang van het leefgebied
en de daar aan gekoppelde uitwijkmogelijkheden.

Voor vogels zijn de effecten van verstoring door de vaarbewegingen als ecologisch niet relevant
beoordeeld, omdat de schepen van LaMER geen belangrijke foerageergebieden van zwarte-
eenden kruisen. De projecteffecten van vertroebeling op vogels zijn als negatief beoordeeld op
basis van de effecten op benthos.

Voor zeezoogdieren zijn de effecten van verstoring door de vaarbewegingen als ecologisch niet
relevant beoordeeld vanwege de ruime uitwijkmogelijkheden.

Voor habitattypen zijn de effecten van vernietiging en vertroebeling overeenkomstig de effecten
op benthos voor alle alternatieven als negatief beoordeeld. De effecten van stikstofdepositie zijn
voor alle alternatieven als gering negatief beoordeeld.

Tabel 10.28 Overzicht van de beoordeling van de relatieve effecten per soortengroep en
alternatief afzonderlijk en in cumulatie

Kustwaarts
LaMER 135

Kustwaarts
LaMER 165

Zeewaarts
LaMER 165

Fytoplankton
Vertroebeling
- PP - - -
- Chl-a - - -
Benthos
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Vissen
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling 0/- 0/- 0/-
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Vogels
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Zeezoogdieren
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Habitattypen
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Stikstofdepositie 0/- 0/- 0/-

Nb = niet beoordeeld
Lichtgroen = effecten beperkt onderscheidend lager dan Kustwaarts 165

Autonome ontwikkeling
Onder invloed van de autonome ontwikkeling neemt het slibgehalte af. De primaire productie
neemt hierdoor toe, het chlorofylgehalte neemt af. De feitelijke afname van de primaire produc-
tie is door de combinatie van projecteffecten met de autonome ontwikkeling minder groot dan
de projecteffecten afzonderlijk. Het omgekeerde geldt voor het chlorofylgehalte.
De biomassa aan schelpdieren in de Noordzee neemt op basis van onderzoek autonoom niet
af. De negatieve projecteffecten worden hierdoor niet versterkt. In de Waddenzee wordt een au-
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tonome afname aan biomassa schelpdieren berekend. Hiermee worden de negatieve projectef-
fecten in principe versterkt. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de berekende effecten
voor de autonome ontwikkeling zich verhouden tot de waarnemingen in de praktijk in de afgelo-
pen zandwinperioden.

Cumulatieve effecten
De cumulatieve effecten met de suppletiezandwinning van Kustlijnzorg zijn voor primaire pro-
ductie in relatieve zin als sterk negatief beoordeeld op basis van de modelberekeningen. In lijn
hiermee zijn ook de effecten op benthos en schelpdieretende vogels in de Noordzee als relatief
sterk negatief beoordeeld. Het kustwaartse en zeewaartse alternatief zijn hierin niet onderschei-
dend. In hoeverre de berekende effecten ook daadwerkelijk zullen leiden tot ecologisch rele-
vante effecten in de praktijk zal uit nader onderzoek moeten blijken.



, revisie D0
Pagina 131 van 167

11 Natuur deel 2: toetsing aan wet- en regel-
geving

11.1 Inleiding
De bescherming van natuurwaarden is vastgelegd in de volgende beleid, wet-, regelgeving:

Internationaal
· Vogel- en Habitatrichtlijn
· OSPAR-verdrag 1992
· Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Nationaal
· Wet natuurbescherming
· Beleidsnota Noordzee

In de volgende paragrafen worden de verschillende toetsingskaders toegelicht en wordt de toet-
sing uitgevoerd aan de hand van de betreffende toetsingscriteria. De toetsing wordt uitgevoerd
op basis van de effectanalyse zoals in hoofdstuk 10 is beschreven.

De gebiedsbeschermingskaders en de soortbeschermingskader van de Vogel- en Habitatricht-
lijn (VHR) zijn geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 van kracht
is geworden.

Het OSPAR-verdrag is een verdrag dat zich specifiek richt op bescherming van het Noordooste-
lijk deel van de Atlantische Oceaan. Het verdrag vormt een aanvulling op de Vogel- en Habitat-
richtlijn die nog niet voorziet in speciale beschermingsgebieden op zee.

De Beleidsnota Noordzee bevat het nationale beleid ten aanzien van natuur. Naast het beleid
van beschermingsgebieden conform de VHR omvat de nota aanvullend beleid voor gebieden
die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

11.2 Wet natuurbescherming

11.2.1 Natura2000 - gebiedsbescherming
De toetsing bestaat uit het bepalen van effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura
2000-gebieden en de mogelijke significantie van deze effecten.
Zandwinning leidt door vertroebeling tot mogelijk ecologisch relevante effecten op schelpdieren.
In dit kader zijn er mogelijk ecologisch relevante effecten op habitattypen die zich permanent of
tijdelijk onder water bevinden en op schelpdieretende vogels.
De effecten van vernietiging hebben geen relatie met Natura 2000 aangezien de zandwingebie-
den buiten de begrenzing hiervan gelegen zijn.
De effecten van verstoring op vissen, vogels en zeezoogdieren zijn ecologisch niet relevant (zie
hoofdstuk 10).
Effecten van stikstofdepositie zijn relevant voor stikstofgevoelige landhabitattypen.
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11.2.1.1 Effecten van vertroebeling

Relevante gebieden
Uit de effectbeoordeling in hoofdstuk 10 blijkt dat het beïnvloedingsgebied zich beperkt tot de
kustzone, waarin de Natura 2000 gebieden Vlakte van de Raan, Voordelta, Noordzeekustzone
en de Waddenzee zijn gelegen. Mogelijk treedt er ook enige vertroebeling op in de Ooster-
schelde en Westerschelde, vanwege de uitwisseling van water met de Noordzee. De effecten
op deze gebieden zijn niet in de modellering door Deltares meegenomen, omdat het gebruikte
model hiervoor niet geschikt is.

In de Westerschelde zijn door de vrije getijdebeweging met periodiek hoge stroomsnelheden en
de aanvoer van slibrijk rivierwater de slibgehalten zodanig hoog (tot 50 mg/l), dat de mogelijke
toename aan slib (maximaal 1,12 mg/l Vlakte van de Raan) hier ecologisch gezien niet relevant
is en niet zal leiden tot ecologisch relevante effecten. Door de getijdebeweging blijft het slib bo-
vendien vanuit de Noordzee ook in de monding van de Westerschelde ‘hangen’. In dit kader zijn
significante effecten op habitattypen en soorten in dit gebied op voorhand uit te sluiten.

Voor de Oosterschelde is getijdebeweging verlaagd door de aanwezigheid van de kering en zijn
de slibgehalten van nature lager, omdat er geen aanvoer is van slibrijk rivierwater. Hierdoor is
de biomassa aan schelpdieren relatief hoog. Afname aan schelpdieren als gevolg van de toe-
name aan slib kan in de Oosterschelde leiden tot negatieve effecten op de kwaliteit van droog-
vallende slikken platen en permanent overstroomde zandbanken en op de beschikbaarheid van
voedsel voor schelpdieretende vogels. Het gebied wordt daarom meegenomen in de beoorde-
ling.

De Doggersbank en Klaverbank liggen dusdanig ver van de zandwingebieden, dat een effect
als gevolg van de voorgenomen activiteit kan worden uitgesloten. Het Friese Front ligt iets dich-
terbij. Het is een belangrijk voedselgebied voor vissen en vogels (m.n. zeekoet, grote jager).
Ook is het een belangrijk gebied voor de Noordkromp. Omdat dit gebied buiten het beïnvloe-
dingsgebied van de slibpluim ligt zijn effecten op dit gebied ook uit te sluiten.

Naast de reeds aangemelde Natura2000-gebieden zijn er nog de zogenaamde gebieden met
bijzondere ecologische waarden (GBEW). Dit betreft het, Borkum Riffgrund, Kustzee, Bruine
Bank en de Zeeuwse Banken. Van deze gebieden is het gebied Kustzee van belang voor
schelpdierbanken, vogels (eidereend, zwarte zee-eend), gewone en grijze zeehond) en vissen
(steur, fint, zeeprik, elft). De Zeeuwse banken zijn mogelijk een belangrijke schelpdierlocatie.
Aangezien de GBEW-gebieden nog geen wettelijke status hebben worden ze niet verder mee-
genomen in de voorliggende toetsing.

Relevante habitattypen en soorten
In tabel 11.1 is een overzicht gegeven van de habitattypen en soorten waarvoor de relevante
Natura2000-gebieden zijn aangewezen. Daarbij is per habitattype/soort aangegeven of effecten
van vertroebeling zijn uit te sluiten. Habitattypen/soorten waarop effecten zijn uit te sluiten zijn
onder te verdelen in de volgende categorieën (tabel 11.1 kolom selectie).
a. Komt niet voor binnen beïnvloedingsgebied (landhabitattypen/dieren/planten)
b. Effecten zijn ecologisch niet relevant (op basis van analyse hoofdstuk 10)
c. Niet of niet overwegend afhankelijk van schelpdieren (viseters, waterplanteters, alleseters)

Tabel 11.1 Selectie van relevante habitattypen/soorten per relevant Natura2000-gebied
Natura2000-gebied NZK VD VvdR WZ OS WS Selectie

Habitattypen
Permanent met zeewater van geringe
diepte overstroomde zandbanken

x x x x x

Estuaria x x b
Bij eb droogvallende slikwadden en zand-
platen

x x x

Grote, ondiepe kreken en baaien x
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Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia spp. en an-
dere zoutminnende soorten

x x x x x b

Schorren met slijkgrasvegetatie (Sparti-
nion maritimae)

x x x x b

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellie-
talia maritimae)

x x x x x b

Embryonale wandelende duinen x x x x a
Wandelende duinen op de strandwal met
Ammophila arenaria (“witte duinen”)

x x x a

Vastgelegde kustduinen met kruidvegeta-
tie (“grijze duinen”)

x a

Duinen met Hippophaë rhamnoides x x a
Vochtige duinvalleien x x x a
Broedvogels
Dwergstern x x x x c
Eider x
Grote stern x x x c
Kleine mantelmeeuw x c
Noordse stern x x c
Visdief x x x c
Blauwborst x c
Blauwe kiekendief x c
Bontbekplevier x x x x c
Bruine kiekendief x x x c
Velduil x c
Zwartkopmeeuw x c
Kluut x x x c
lepelaar x c
Strandplevier x x x x c
Niet-broedvogels

Aalscholver x x x x c
Bergeend x x x x x c
Brilduiker x x x c
Dwergmeeuw x x c
Eider x
Fuut x x x x c
Kuifduiker x x c
Parelduiker x c
Roodkeelduiker x x c
Topper x x x
Zwarte zee-eend x x
Pijlstaart x x x x c
Slobeend x x x x c
Smient x x x x c
Bontbekplevier x x x x x c
Bonte strandloper x x x x x c
Drieteenstrandloper x x x x x c
Krombekstrandloper x c
Lepelaar x x x x c
Rosse grutto x x x x x c
Scholekster x x x x x
Steenloper x x x x x c
Tureluur x x x x c
Wulp x x x x x c
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Zilverplevier x x x x x c
brandgans x x c
Dodaars x c
Goudplevier x x x c
Grauwe gans x x x x c
Groenpootruiter x x x c
Grote zaagbek x c
Grutto x c
Kanoet x x x x
Kievit x x x c
Kleine zilverreiger x x c
kleine zwaan x x c
Kluut x x x x x c
Kolgans x c
Krakeend x x x x c
Meerkoet x c
Middelste zaagbek x x x x c
Rotgans x x c
Slechtvalk x x x c
Strandplevier x x c
Toendrarietgans x c
Wilde eend x x x c
Wintertaling x x x x c
Zeearend x c
Zwarte ruiter x x x c
zwarte stern x c
Visdief x c
Grote Stern x c
Habitatsoorten
Zeeprik x x x x x b
Rivierprik x x x x x b
Elft x b
Fint x x x x x b
Bruinvis x x b
Grijze zeehond x x x x b
Gewone zeehond x x x x x x b
Nauwe korfslak x x a
Noordse woelmuis x a
Groenknolochis x a

Tabel 11.2 Overzicht van kwalificerende habitattypen en soorten van de Natura 2000 gebieden
waarop significante effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten. In de tabel zijn de betreffende
instandhoudingsdoelen weergegeven voor oppervlakte/kwaliteit, = betekent een behoudsdoel-
stelling, > betekent een uitbreidingsdoel voor oppervlakte of een verbeteringsdoelstelling voor
kwaliteit

Code Habitats Vlakte van
de Raan Voordelta Ooster

schelde
Noordzee
kustzone

Wad-
denzee

H1110
Permanent met zeewater
van geringe diepte over-
stroomde zandbanken

=/= =/= =/> =/>

H1140 Bij eb droogvallende slik-
wadden en zandplaten =/= =/= =/=

H1160 Grote baaien =/>
Broedvogels

A063 Eider =/>
Niet broedvogels
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A062 Topper =/= =/= =/>
A063 Eider =/= =/= =/>
A065 Zwarte zee-eend =/= =/=
A130 Scholekster =/= =/= =/= =/>
A143 Kanoet =/= =/= =/>

= betekent een behoudsdoelstelling, > betekent een uitbreidingsdoel voor oppervlakte of een
verbeteringsdoelstelling voor kwaliteit.

Toetsing van de effecten op significantie
De mogelijke significantie van de effecten op de relevante habitattypen en vogels is afhankelijk
van de huidige staat van instandhouding en/of er sprake is van een kwaliteitsverbeteringsdoel-
stelling. Vertroebeling heeft geen effect op het areaal van habitattypen of leefgebieden van
soorten. Gevolgen in het licht van de oppervlaktedoelstelling zijn daarom op voorhand uitgeslo-
ten.

Bij de significantie zijn ook de mogelijke effecten van cumulatie met de zandwinning van Kust-
lijnzorg (zie hoofdstuk 10) van belang. Cumulatie van effecten van vertroebeling met de supple-
tie van het zand is niet aan de orde, aangezien er bij de berekening van de effecten vanuit ge-
gaan is dat al het slib vrijkomt bij de winning. De zandsuppleties kunnen daarnaast leiden tot
cumulatie van vernietiging van bodemleven met de zandwinning. Net als bij de winning van het
zand zijn de oppervlakten van ruimtebeslag verwaarloosbaar ten opzichte het totale leefgebied
op de Noordzee en zijn de effecten tijdelijk, vanwege het herstelvermogen van het bodemleven
na enkele jaren. Cumulatie van vernietiging is daarbij in het kader van Natura 2000 niet aan de
orde, aangezien de winningen niet in Natura 2000-gebieden plaatsvinden.

H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Dit habitattype is aangewezen voor de Vlakte van de Raan, Voordelta, Noordzeekustzone en
Waddenzee. Voor de Noordzee en Waddenzee is daarbij een kwaliteit verbeterdoelstelling van
toepassing, voor de andere gebieden een behoudsdoelstelling. Voor de gebieden is de bere-
kende potentiële afname voor schelpdieren weergeven in tabel 11.3.

Tabel 11.3 Berekende potentiële afname biomassa schelpdieren LaMER Alternatief Kustwaarts
165

Natura 2000 gebied (ecovak) Afname
gemiddeld

Vlakte van de Raan (A1) -2,0%*
Voordelta (B1) -2,0%*
Voordelta (C1) -3,6%*
Noordzeekustzone (G1) -1,1%*
Noordzeekustzone (H1) -1,2%*
Noordzeekustzone (I1) -1,1%*
Noordzeekustzone (J1) -1,4%*
Noordzeekustzone (K1) -1,8%*
Noordzeekustzone (L1) -0,5%*
Waddenzee-west (M1) -1,4%**
Waddenzee-oost (M2) -2,9%**

* indirect op basis van berekende effecten op primaire productie
** op basis van modelberekeningen

Gezien de omvang van de berekende afnames kunnen significante effecten in relatie tot de in-
standhoudingsdoelen niet op voorhand worden uitgesloten.

H1140. Bij eb droogvallende slik- en zandplaten
Dit habitattype is aangewezen voor de Voordelta, Noordzeekustzone en Waddenzee. Voor
deze gebieden is een behoudsdoelstelling voor kwaliteit van toepassing. Schelpdieren maken
onderdeel uit van de kwaliteit van het habitattype. Afname van schelpdieren kan dus ook een
verslechtering van de kwaliteit betekenen. Op basis van de omvang van de berekende afnames
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aan schelpdieren (zie tabel 11.3) kunnen significante effecten in relatie tot de instandhoudings-
doelen in deze gebieden niet op voorhand worden uitgesloten.

H1160. Grote baaien
Dit habitattype is aangewezen voor de Oosterschelde. Voor dit gebied is een verbeterdoelstel-
ling voor kwaliteit van toepassing. Ten gevolge van de vertroebeling kan de schelpdierbiomassa
in het habitattype afnemen. De biomassa en compleetheid van de bodemfauna, inclusief
schelpdieren, is één van de kenmerken van kwaliteit van het habitattype. In het licht van de ver-
beterdoelstelling voor de kwaliteit zijn significante effecten daarom niet op voorhand uit te slui-
ten.

Eider
Deze soort is aangewezen als broedvogel en niet-broedvogel voor de Waddenzee met verbe-
terdoelstellingen. Voor de Noordzeekustzone en Voordelta is de soort aangewezen als niet-
broedvogel met een behoudsdoelstelling.

Voor de Waddenzee liggen de aantallen broedparen en niet-broedvogels onder de instandhou-
dingsdoelstelling. Schelpdieren vormen een belangrijk onderdeel van het voedsel voor de soort.
De draagkracht van het gebied is daarom (mede) afhankelijk van de biomassa schelpdieren.  In
dit kader zijn significante effecten als gevolg van een afname aan schelpdieren niet op voor-
hand uit te sluiten.

Voor de Noordzeekustzone en de Voordelta wordt de instandhoudingdoelstelling voor de soort
als niet-broedvogel eveneens niet gehaald. Significante effecten op de soort in deze gebieden
zijn daarom in het licht van de verbeterdoelstelling evenmin op voorhand uit te sluiten.

Gebied Doel
aantal/ aantal
broedparen

Huidige
aantallen*

Trends** Significantie op
voorhand uit te
sluiten

Waddenzee (broedvogel) 5000 2938 Stabiel, geen signifi-
cante trend

nee

Waddenzee (niet-broedvo-
gel)

90000-115000 88620 Onzeker, geen trend
aantoonbaar

nee

Noordzeekustzone (niet-
broedvogel)

26200 862 sterke significante af-
name van > 5% per
jaar

nee

Voordelta (niet-broedvogel) 2500 1435 Onzeker, geen trend
aantoonbaar

nee

*aantallen volgens Sovon, seizoensgemiddelden 2009/2010 – 2014/2015
**trends volgens Sovon, vanaf seizoen 2005/2006

Topper
Voor de Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta is de soort aangewezen als niet-broed-
vogel. Voor de Waddenzee is sprake van een verbeterdoelstelling, voor de overige gebieden
een behoudsdoelstelling. De gebieden hebben een foerageerfunctie voor de topper. De draag-
kracht voor deze functie wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van schelpdieren en
daarmee ook door vertroebeling.

De huidige aantallen liggen in de Waddenzee boven het instandhoudingsdoel, de aantallen zijn
echter sterk variabel, waardoor in bepaalde jaren de aantallen wel worden gehaald en in andere
jaren niet.  Omdat de trend onduidelijk is en de oorzaken van de fluctuaties eveneens zijn signi-
ficante effecten niet op voorhand uit te sluiten.

De Noordzeekustzone en Voordelta zijn voor de soort aangewezen in verband met het belang
als slaapplaats. Omdat deze functie niet wordt beïnvloed door de zandwinning zijn significante
effecten op voorhand uit te sluiten.

Gebied Doel Huidige Trends** Significantie op
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aantal  aantal* voorhand uit te slui-
ten

Waddenzee (niet-
broedvogel)

3100 4023 Onzeker, geen trend
aantoonbaar

nee

Noordzeekust-
zone (niet-broed-
vogel)

behoud 1 sterke significante af-
name van > 5% per
jaar

ja

Voordelta (niet-
broedvogel)

80 9 sterke significante af-
name van > 5% per
jaar

ja

*aantallen volgens Sovon, seizoensgemiddelden 2009/2010 – 2014/2015
**trends volgens Sovon, vanaf seizoen 2005/2006

A065 Zwarte zee-eend
De soort is voor de Noordzeekustzone en Voordelta aangewezen als niet-broedvogel met een
behoudsdoelstelling.
De huidige aantallen liggen in beide gebieden ruim onder het instandhoudingsdoel, de trend is
onzeker. Op basis van de direct berekende of afgeleide afnames aan schelpdieren kunnen sig-
nificante effecten in dit kader niet op voorhand worden uitgesloten.

Gebied Doel
aantal

Huidige
aantal*

Trends** Significantie op
voorhand uit te sluiten

Noordzeekustzone
(niet-broedvogel)

51900 35316 Onzeker, geen trend
aantoonbaar

nee

Voordelta (niet-
broedvogel)

9700 1165 Onzeker, geen trend
aantoonbaar

nee

*aantallen volgens Sovon, seizoensgemiddelden 2009/2010 – 2014/2015
**trends volgens Sovon, vanaf seizoen 2005/2006

A130 Scholekster
De soort is voor de Waddenzee, Noordzeekustzone, Voordelta en Oosterschelde aangewezen
als niet-broedvogel. De Noordzeekustzone heeft voor de scholekster met name een functie als
slaapplaats. In dit kader zijn significante effecten met betrekking tot afname van schelpdieren
op voorhand uit te sluiten.

Voor de Waddenzee is sprake van een verbeterdoelstelling, voor de overige gebieden een be-
houdsdoelstelling. De huidige aantallen liggen in de Waddenzee ruim onder het instandhou-
dingsdoel met een negatieve trend. In dit kader zijn significante effecten met betrekking tot af-
name van schelpdieren niet op voorhand uit te sluiten.

In de Voordelta en Oosterschelde liggen de aantallen in beperktere mate onder het instandhou-
dingsdoelen en is de trend stabiel tot afnemend. Op basis van de direct berekende of afgeleide
afnames aan schelpdieren kunnen significante effecten voor deze gebieden echter eveneens
niet op voorhand worden uitgesloten.

Gebied Doel
aantal

Huidige
aantallen*

Trends** Significantie op
voorhand uit te
sluiten

Waddenzee 140000-160000 90974 matige significante
afname van < 5%
per jaar

nee

Noordzeekust-
zone

3300 2871 Onzeker, geen trend
aantoonbaar

ja

Voordelta 2500 2114 Stabiel, geen signifi-
cante trend

nee
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Oosterschelde 24000 22220 matige significante
afname van < 5%
per jaar

nee

*aantallen volgens Sovon, seizoensgemiddelden 2009/2010 – 2014/2015
**trends volgens Sovon, vanaf seizoen 2005/2006

A143 Kanoet
De soort is voor de Waddenzee, Noordzeekustzone en Oosterschelde aangewezen als niet-
broedvogel. De Noordzeekustzone heeft voor de kanoet met name een functie als slaapplaats.
Vertroebeling heeft geen invloed op deze functie. In dit kader zijn significante effecten met be-
trekking tot afname van schelpdieren op voorhand uit te sluiten. De overige gebieden hebben
een foerageerfunctie voor de kanoet.

Voor de Waddenzee is sprake van een verbeterdoelstelling, voor de overige gebieden een be-
houdsdoelstelling. De huidige aantallen liggen in de Waddenzee ruim boven het instandhou-
dingsdoel, de trend is positief. In dit kader kunnen significante effecten als gevolg van de bere-
kende beperkte afnames aan schelpdieren op voorhand worden uitgesloten.

In de Oosterschelde geldt een behoudsdoelstelling. De aantallen liggen ruim onder het instand-
houdingsdoel met een sterk negatieve trend. Op basis van de direct berekende of afgeleide af-
names aan schelpdieren kunnen significante effecten in dit kader niet op voorhand worden uit-
gesloten.

Gebied Doel
aantal

Huidige
aantallen*

Trends** Significantie op
voorhand uit te sluiten

Waddenzee 44400 67221 significante ma-
tige toename van
< 5% per jaar

ja

Noordzeekust-
zone

560 6026 significante ma-
tige toename van
< 5% per jaar

ja

Oosterschelde 7700 4630 sterke signifi-
cante afname
van > 5% per
jaar

nee

*aantallen volgens Sovon, seizoensgemiddelden 2009/2010 – 2014/2015
**trends volgens Sovon, vanaf seizoen 2005/2006

Voor de habitattypen/soorten waarop significante effecten niet op voorhand kunnen worden uit-
gesloten is nader onderzoek noodzakelijk op basis van gebiedsspecifieke systeem- en soortin-
formatie (zie Nadere verdieping, Arcadis, 2017).

Vergunningprocedure
Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is voor de zandwinning van op-
hoogzand voor de relevante gebieden aan de orde, aangezien deze activiteit niet vergunningvrij
in de Natura 2000 beheerplannen is opgenomen.

11.2.1.2 Effecten van stikstofdepositie
Tot de relevante gebieden voor stikstofdepositie behoren de Natura 2000-kustduinen met stik-
stofgevoelige habitattypen in het Deltagebied, de Noord-Hollandse kust en de Waddeneilanden.
Mogelijke relevante effecten van stikstofdepositie hebben betrekking op stikstofgevoelige habi-
tattypen in de kustduinen. Na winning van het zand op zee maken de leden van LaMER gebruik
van de reguliere scheepvaartroutes en gaan dus op in het “reguliere” scheepvaartverkeer. In de
PAS is hiervoor ontwikkelruimte gereserveerd. De zandwinning zelf en vaarbewegingen van de
winlocatie naar de vaargeul vallen hier buiten. Dit zijn echter relatief korte trajecten op grote af-
stand van de kust, waardoor toename van stikstof op de kustduinen in dit kader is te verwaarlo-
zen. Een vergunning met betrekking tot de Wet natuurbescherming is hiermee niet aan de
orde.
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11.2.2 Wet natuurbescherming, soortenbescherming

Beschermingskader
Wet natuurbescherming, soortenbescherming regelt de bescherming van individuele soorten
binnen de 12-mijlszone. Als gevolg van de implementatie van de Vogelrichtlijn zijn in de Wet na-
tuurbescherming, soortenbescherming alle natuurlijk in het wild levende vogels beschermd. De
nadruk van de bescherming ligt evenwel op broedende vogels en vaste rust- en verblijfplaatsen.

Voor de overige soorten zijn er limitatieve lijsten van beschermde zoogdieren, amfibieën, reptie-
len, ongewervelden, vissen en vaatplanten. Deze soorten zijn op basis van beschermingsstatus
onderverdeeld in Habitatrichtlijnsoorten en andere beschermde soorten.
De bescherming van soorten in het kader van de Wet natuurbescherming is vastgelegd in ver-
bodsbepalingen. Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt dat voortplantingsplaatsen
en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) van deze beschermde soorten niet opzette-
lijk verstoord of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet op-
zettelijk mogen worden gedood of verwond.
Voor andere beschermde soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief
functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden
en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of ver-
wond. Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring zijn niet van toepassing op deze soor-
ten. Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies
c.q. ministerie van EZ) de vrijheid heeft om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de
verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming.

Toetsing
Uit de effectanalyse van hoofdstuk 10 blijkt dat mogelijke effecten beperkt zijn tot fytoplankton,
benthos en schelpdieretende vogels als gevolg van vertroebeling en in minder mate tot zee-
zoogdieren en vissen als gevolg van verstoring.

Gezien in het kader van de Wet natuurbescherming fytoplankton en zout water benthos niet be-
schermd is, is er geen sprake van een overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuur-
bescherming ten aanzien van deze soortengroepen in het kader van de zandwinning. De moge-
lijke effecten van de zandwinning zijn hiermee beperkt tot volgende in het kader van de Wet na-
tuurbescherming beschermde soorten: schelpdieretende vogels, zeezoogdieren en vissen.

De verbodsbepalingen betreffende het doden van dieren zijn niet aan de orde. Bij een ruime in-
terpretatie van dit artikel zou hieronder echter ook het niet overleven van soorten als gevolg van
beïnvloeding van de kwaliteit van het leefgebied worden begrepen.

Vertroebeling kan tot aantasting van de vaste foerageergebieden van zee-eenden en voorna-
melijk schelpdier-etende steltlopers. Uit het nader onderzoek in het kader van Natura 2000 ge-
biedsbescherming (zie 11.2.1.1) blijkt dat de gunstige staat van instandhouding van de betref-
fende soorten niet in het geding is.

Verstoring is op directe wijze van toepassing op de voorgenomen activiteit. Verstoren boven
water (verstoring van vaste foerageerplaatsen van zee-eenden en ligplaatsen van zeehonden)
en onder water (zeezoogdieren vissen).
Ten aanzien van de verstoring boven water geldt dat het winnen van de zand en het varen op
een voorgeschreven afstand van de vaste foerageerplaatsen van zee-eenden en ligplaatsen
van de zeehonden dient gerealiseerd te worden. Hiermee wordt de verstoring van deze vaste
foerageerplaatsen en ligplaatsen voorkomen. In dit geval is er in dit kader geen sprake van een
overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.
Ten aanzien van verstoring onder water geldt dat er geen sprake is van een aantasting van een
vaste voortplantings- en rustplaats van zeezoogdieren en vissen omdat deze soorten niet ge-
bonden zijn aan een vaste voortplantings- en rustplaats. De verstoring leidt ook niet tot aantas-
ting van functionele leefomgeving van vissen en zeezoogdieren. Deze soorten zijn zeer mobiel
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en hebben namelijk ruime afwijkingsmogelijkheden. In kader hiervan is er ook geen sprake van
een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.

11.3 OSPAR
11.3.1 Inleiding
Het OSPAR-verdrag vormt een overkoepelend kader voor de bescherming van het mariene mi-
lieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan, hetgeen tevens de Noordzee omvat.
Het heeft als belangrijkste doel het voorkomen en beëindigen van de verontreiniging van het
mariene milieu en het beschermen van het zeegebied tegen de nadelige effecten van mense-
lijke activiteiten ten einde de gezondheid van de mens te beschermen en het mariene ecosys-
teem in stand te houden en wanneer uitvoerbaar, aangetaste zeegebieden te herstellen. Verder
is het er op gericht om te komen tot een duurzaam beheer van het zeegebied waarop het
OSPAR-verdrag van toepassing is. Duurzaam beheer is in de Preambule van het OSPAR-ver-
drag gedefinieerd als "een zodanig beheer van menselijke activiteiten dat het mariene ecosys-
teem het rechtmatig gebruik van de zee kan blijven dragen en kan blijven voorzien in de be-
hoeften van de huidige en toekomstige generaties". Om deze doelstellingen te bereiken nemen
verdragspartijen, afzonderlijk en gezamenlijk, programma's en maatregelen aan en harmonise-
ren zij hun beleid en strategieën. Bij deze werkwijze wordt een aantal beginselen toegepast: het
voorzorgsbeginsel, het beginsel 'de vervuiler betaalt'; de beste beschikbare technieken, beste
milieupraktijk en schone technologie.

11.3.2 Toetsingskader
Het OSPAR-verdrag bevat bepalingen ten aanzien van de bescherming van het mariene milieu
tegen een aantal specifieke bronnen van verontreiniging, te weten verontreiniging vanaf het
land, door storting of verbranding en door offshore activiteiten. De verplichtingen van de partijen
ten aanzien van deze bronnen zijn deels in het Verdrag zelf neergelegd. Het Verdrag kent geen
specifiek afwegingskader.

Soorten en habitats
In 1998 is Bijlage V bij het Verdrag aangenomen, die betrekking heeft op de bescherming en
het behoud van ecosystemen en biodiversiteit. Deze Bijlage is, met het bijbehorende aanhang-
sel 3, op 24 augustus 2001 voor Nederland in werking getreden. De Initial OSPAR List of Thre-
atened and/or Declining Species and Habitats is een in 2003 opgestelde lijst van mariene soor-
ten uit het Noordoost-Atlantische gebied, waarvoor bescherming nodig is vanwege Annex V van
de Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (1992
OSPAR Convention). In de tabel hieronder staat de aangepaste lijst van OSPAR soorten (Bos
et al., 2012).

Tabel 11.3 In het OSPAR-verdrag genoemde
soorten en habitats (op basis van Bos et al., 2012)

bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
oesterbank
zeegras
zeepennen en gravende megafauna
litorale mosselbanken
bruinvis
elft
gevlekte rog
houting
kabeljauw
noordkromp
oester
purperslak
zalm
zeeprik
drieteenmeeuw
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aal/paling
langsnuitzeepaardje
kortsnuitzeepaardje
stekelrog
doornhaai

Toetsing van de effecten
De door het OSPAR verdrag beschermde slikgebieden, zandbanken en oesterbanken zijn in
11.2 getoetst in het kader van Natura 2000. Uit het nader onderzoek in het kader van Natura
2000 gebiedsbescherming (zie 10.2.1.1) blijkt dat ecologisch relevante effecten op deze habitat-
typen niet aan de orde zijn.

Zeegras en zeepennen en gravende megafauna komen binnen het beïnvloedingsgebied niet
voor en worden ook niet beïnvloed in het kader van de externe werking. Effecten in dit kader
zijn dan ook uit te sluiten.

De Noordkromp komt in de Noordzee algemeen voor in dieper water en meer slikkige sedimen-
ten. Gezien het grote verspreidingsgebied en het feit dat het beïnvloedingsgebied geen boven-
gemiddelde betekenis heeft voor deze soorten, zijn effecten op de gunstige staat van instand-
houding niet te verwachten.

Purperslakken leven op hard substraat. Op zandige of slikkige ondergrond worden geen Pur-
perslakken aangetroffen. Omdat in Nederland geen natuurlijk gevormd hard substraat aanwezig
is, beperkt de verspreiding van de Purperslak zich tot door de mens aangelegde harde onder-
gronden, zoals dijken, golfbrekers en (stort)stenen. In dit kader zijn er als gevolg van de ingreep
geen effecten te verwachten op deze soort.

Mogelijke effecten van verstoring zijn zodanig lokaal en tijdelijk, dat ecologisch relevante effec-
ten op de betreffende diersoorten niet aan de orde zijn.

11.4 Beleidsnota Noordzee
De Beleidsnota Noordzee bevat een integraal afwegingskader voor vergunningplichtige activi-
teiten op de Noordzee. Het afwegingskader van de Wet Natuurbescherming is daarin zover mo-
gelijk geïntegreerd. De bestaande wet- en regelgeving geeft invulling aan de ecosysteembena-
dering onder andere door middel van een toets op de effecten voor natuur en milieu en toepas-
sing van het voorzorgsbeginsel. Dit beginsel heeft al jaren een plaats in internationaal en natio-
naal beleid (OSPAR, NWP, KRM en Natura 2000).
De toetsing aan het Beleidsplan Noordzee wordt voor natuur in principe afgedekt door de toet-
sing aan de Wet Natuurbescherming en OSPAR. In dit kader is een afzonderlijke toetsing niet
aan de orde.

11.5 Kaderrichtlijn Marien
Toetsingskader
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een
mariene strategie, welke is gericht op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu
(een goede milieutoestand (GMT) van de Noordzee) waarbij tevens een duurzaam gebruik van
de Noordzee wordt gegarandeerd.

De KRM is gericht op het realiseren van een goede milieukwaliteit met als doel:
· De biologische diversiteit wordt behouden. Het voorkomen en de kwaliteit van habitats en

de verspreiding en dichtheid van soorten zijn in overeenstemming met de heersende fysio-
grafische, geografische en klimatologische omstandigheden.

· Populaties van alle commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren blij-
ven binnen veilige biologische grenzen, en vertonen een opbouw qua leeftijd en omvang die
kenmerkend is voor een gezond bestand.

· Alle elementen van de mariene voedselketens, voor zover deze bekend zijn, komen voor in
normale dichtheden en diversiteit en op niveaus die de dichtheid van de soorten op de
lange termijn en het behoud van hun volledige voortplantingsvermogen garanderen.
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· De integriteit van de zeebodem is zodanig dat de structuur en de functies van de ecosys-
temen zijn gewaarborgd en dat vooral bentische ecosystemen niet onevenredig worden
aangetast.

Hoofddoel: structuur van het ecosysteem:
Het tussendoel voor 2020 is de trend van verslechtering van het mariene ecosysteem als ge-
volg van schade aan bodemhabitat en aan de biodiversiteit, om te buigen naar een ontwikkeling
in de richting van herstel. Dit is een eerste stap naar een situatie waarin het mariene ecosys-
teem in het Nederlandse deel van de Noordzee op langere termijn (deels) kan herstellen. Het
toekomstbeeld is een structuur waarbij relatieve verhoudingen van de ecosysteemcomponenten
(habitats en soorten) in overeenstemming zijn met die welke behoren bij de heersende fysiogra-
fische, geografische en klimatologische omstandigheden.

Subdoelen:
a) Verbetering van de omvang, conditie en verspreiding van populaties langlevende en/of
kwetsbare (voor fysieke beroering gevoelige) benthos soorten.
b) Verbetering van de populatieomvang, -conditie en verspreiding van kwetsbare vissoorten,
voor zover achteruitgang door menselijke activiteiten is veroorzaakt. Hieronder vallen vissoorten
met een langdurige negatieve trend in de populatieomvang en vissoorten met een laag repro-
ductief vermogen (roggen en haaien). De doelen voor verbetering van de toestand van de habi-
tatrichtlijnsoorten zijn conform de landelijke doelen van de Habitatrichtlijn. Voor commerciële vis
en schaal- en schelpdieren die onder deze omschrijving vallen, gelden subdoelen c en d.
c) Voor ieder commercieel bevist visbestand en schaal- of schelpdierbestand geldt dat de
sterfte door visserij (F) op de waarde of kleiner dan de waarde blijft die behoort bij een maxi-
male duurzame oogst (Maximum Sustainable Yield, MSY): F≤Fmsy
d) De biomassa van paaibestanden (Spawning Stock Biomass of SSB) van commercieel be-
viste vis, schaal- of schelpdieren ligt boven het voorzorgniveau Bpa.
e) Minimaliseren en uiteindelijk elimineren van discards bij visserij.
f) De doelen voor vogelrichtlijnsoorten zijn conform de landelijke doelen van de Vogelrichtlijn.
Voor pelagische zeevogels waarvoor het Nederlandse deel van de Noordzee van belang is
maar waarvoor geen vogelrichtlijn gebieden zijn geselecteerd, is het doel om op regionale
schaal een gunstige staat van instandhouding te realiseren. Voor soorten waarbij dit relevant is
wordt rekening gehouden met een afnemende beschikbaarheid van voedsel ten gevolge van
afnemende visserijdiscards en afnemende eutrofiëring.

Toetsing
De effecten van de zandwinning zijn met name relevant in relatie tot de doelen voor benthos en
zeevogels. De effecten van de zandwinning hebben in dit kader betrekking op een beperkt deel
van de Noordzee. Uit het nader onderzoek in het kader van Natura 2000 gebiedsbescherming
(Arcadis, 2017) blijkt dat ecologisch relevante effecten op de betreffende soortengroepen niet in
het geding is.
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12 Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke
relevante aspecten

12.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de effecten van zandwinning op gebruiksfuncties en overige ruimtelijke rele-
vante aspecten beschreven. Bij de locatiekeuze (selectieproces) van de zoekgebieden (zie
hoofdstuk 7) is reeds rekening gehouden met een groot aantal gebruiksfuncties op de Noord-
zee. Zo is in de Beleidsregels Ontgrondingen in Rijkswateren (BOR) opgenomen dat het niet is
toegestaan om zand te winnen binnen een afstand van 500 m vanaf olie- en gasleidingen, tele-
communicatiekabels en overige vaste objecten van het Rijk of derden (bijvoorbeeld platforms
en windturbines). Ook dient conform de BOR een afstand van 100 m te worden aangehouden
tot wettelijk beschermde monumenten van archeologische vondsten, locaties met melding van
archeologische vondsten en wrakken.

Zandwinning in ankergebieden, scheepvaartroutes en verspreidingslocaties van baggerspecie
is conform het BOR niet uitgesloten maar stuit op praktische bezwaren zoals het waarborgen
van de veiligheid bij het winnen in ankergebieden en scheepvaartroutes. Deze gebieden zijn
daarom bij de selectie van zoekgebieden eveneens buiten beschouwing gelaten.

Door het uitsluiten van bovengenoemde gebieden worden potentiële conflicten tussen zandwin-
ning en gebruiksfuncties voorkomen. Dit neemt echter niet weg dat zandwinning op de Noord-
zee bepaalde gebruiksfuncties kan beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt daarom alleen ingegaan
op de gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten die mogelijk hinder ondervin-
den van zandwinning. Dit zijn de functies visserij, scheepvaart, windenergie, Niet Gesprongen
Explosieven (NGE) en beton- en metselzand. Naast bovengenoemde functies wordt ook inge-
gaan op de extra natuurwaarden die kunnen ontstaan door zandwinning. Dit aspect is alleen
beschreven en niet meegenomen in de verdere beoordeling omdat het onderzoek hiernaar in
het kader van Building with Nature nog niet is afgerond.

12.2 Visserij

12.2.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Een algemene beschrijving van de visserij op de Noordzee is gegeven in paragraaf 4.4.1. In
deze paragraaf wordt kort ingegaan op de visserij-intensiteiten, de hoeveelheid gewonnen vis
en de autonome ontwikkeling van de visserij-sector.

De visserij-intensiteiten in de Noordzee verschillen per gebied en per seizoen. In tabel 12.1 is
het aantal actieve vaartuigen in de kottervisserij weergegeven. Hiervoor zijn de gegevens uit
'Visserij in Cijfers' gehanteerd (via www.agrimatie.nl).

Tabel 12.1 Aantal actieve vaartuigen in de kottervisserij naar leeftijd en motorvermogen voor
de jaren 2008 t/m 2016 (per 31 december)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal kottervloot 302 300 297 279 278 278 280 279 280
Leeftijd
- 0-10 jaar 58 58 52 34 27 20 12 11 13
- 11-20 jaar 74 64 63 65 65 60 62 60 58
- meer dan 20 jaar 170 178 182 180 186 198 206 208 209
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Totaal 302 300 297 279 278 278 280 279 280
Motorvermogen
- 1-150 pk 2 1 1 1 2 3 3 4 3
- 151-200 pk 12 11 11 10 10 9 11 10 10
- 201-260 pk 34 33 32 31 31 31 31 26 26
- 261-300 pk 154 157 153 144 144 147 149 154 152
- 301-600 pk 7 5 5 5 6 6 6 7 7
- 601-800 pk 1 1 3 7 6 6 6 6 7
- 801-1.100 pk 8 9 9 5 8 9 8 8 9
- 1.101-1.500 pk 4 4 4 2 3 3 7 6 7
- 1.501-2.000 pk 78 79 79 74 68 64 57 58 59
- 2.001 en meer 2 - - - - - - - -
Totaal 302 300 297 279 278 278 278 279 280

Er komen in de hele Noordzee meer dan 220 vissoorten voor, waarvan in het Nederlandse deel
circa 145 soorten, inclusief haaien en roggen. Zowel de aantallen als de soorten zijn niet gelijk-
matig over de Noordzee verdeeld. De visserij op de Noordzee concentreert zich op ongeveer 25
soorten, waarvan platvissen (schol, tong, schar, tarbot en griet), kabeljauwachtigen (kabeljauw,
koolvis, schelvis, wijting), haring, sprot, zandspiering en makreel de hoofdmoot uitmaken.

Nieuwe (duurzame) vistechnieken
Het toekomstbeeld voor de sector is een gezonde bedrijfstak die op een ecologisch verant-
woorde en economisch efficiënte wijze, met maatschappelijk draagvlak, gebruik maakt van de
zee. Wel bevindt de visserijsector zich in Nederland in een transitieproces, waaronder het ge-
bruik van meer duurzame vismethoden. Nieuwe vistechnieken in de boomkorvisserij zoals de
pulsvisserij, de visserij met de sumwing en de hydrorigvisserij laten de bodem meer met rust en
verminderen onbedoelde bijvangsten. Tevens leiden deze nieuwe vismethoden tot forse bespa-
ringen op het brandstofverbruik.

12.2.2 Beoordelingscriteria
Zandwinning kan een belemmering vormen voor de visserij. Zo kan het wingebied tijdelijk niet
worden benut zolang er zand wordt gewonnen. Ook kan een verhoogde scheepvaartintensiteit,
door het varen tussen wingebied en suppletielocatie, mogelijk leiden tot een belemmering voor
de visserij. De winputten en de verhoogde slibconcentraties in de omgeving kunnen ook effect
hebben op paai- en opgroei/foerageergebieden van vis. Bij de effectbeschrijving wordt op deze
aspecten ingegaan.

12.2.3 Effectbeschrijving
Ruimtebeslag visserijgrond
Tijdens de periode dat zand wordt gewonnen, kan ter plaatse van de wingebieden niet gevist
worden. Na afronding van de zandwinning kan in principe weer gevist worden, mits de helling
van de zandwingebieden niet te steil is en de wingebieden niet te diep zijn. De maximale hel-
lingshoek waarlangs nog gevist kan worden bedraagt 20-25 graden, dat betekent een taludhel-
ling groter dan 1:3 (Haskoning, 2007). De hellingshoek van de zandwinput zal geen belemme-
ring vormen voor de visserij, aangezien deze minimaal 1:6 zal bedragen (zie paragraaf 5.3.2).
De hellingshoek zal bovendien naar verloop van tijd (enkele jaren) flauwer worden door het op-
vullen en verplaatsen van de zandwinput.

De maximale diepte waarop nog goed gevist kan worden bedraagt circa 40 tot 50 meter (Has-
koning, 2007). Aangezien de waterdiepte ter plaatse van de wingebieden circa 20-25 m be-
draagt, kan gesteld worden dat een windiepte tot circa 20 meter geen belemmeringen oplevert
voor de visserij. De totale diepte bedraagt dan 40 tot 45 m.

De extra vaarbewegingen van en naar de wingebieden leveren mogelijk hinder op voor de vis-
serij. Door het hanteren van de gebruikelijke bepalingen voor scheepvaart op de Noordzee (Be-
palingen ter voorkoming van aanvaringen op zee) wordt de veiligheid gegarandeerd. Door het
hanteren van de bovengenoemde bepalingen is de hinder voor de visserij minimaal en het ef-
fect verwaarloosbaar.
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Na afronding van de zandwinning zal de fauna zich geleidelijk herstellen. Het herstel van bo-
demleven zal naar verwachting 4 tot 6 jaar duren (Rozemeijer, 2009). Voor vissen treedt echter
binnen een jaar al functioneel herstel op, als de biomassa aan wormen en kreeftachtigen gro-
tendeels is hersteld (zie hoofdstuk 10: Natuur).

Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de wingebieden tijdens de winperiode
niet bruikbaar zijn en tijdens de eerste jaren na de winperiode beperkt bruikbaar. De eventueel
optredende effecten komen met name voor binnen de 12-mijlsgrens en komen daardoor groten-
deels ten laste van visserij met schepen tot 300 pk (Eurokotters). Visserij met grotere schepen
vindt hoofdzakelijk plaats buiten de 12-mijlsgrens. Het gebied binnen de 12-mijlsgrens is circa
10.000 km2. Het scenario 165 miljoen m3 (kustwaarts en zeewaarts) leidt tot een tijdelijke af-
name van 47,1 km2 (nl. 165 miljoen m3 / 3,5 m), uitgaande van een gemiddelde windiepte van
3,5 m. Dit betekent een tijdelijk afname van het visareaal binnen de 12-mijlszone van 0,47%.
Gezien het totale oppervlak van het visgebied binnen de 12-mijlsgrens, zal dit niet leiden tot een
wezenlijke verhoging van de visserijdruk elders. Dit is bovendien een overschatting van het ef-
fect omdat gedurende de winperiode van 10 jaar een groot deel van de biomassa weer her-
steld.

De effecten op de visserijgrond worden om bovenstaande redenen neutraal beoordeeld (effect-
beoordeling: 0). De effecten van de alternatieven zijn niet wezenlijk onderscheidend.

Beïnvloeding paai- en opgroei/foerageergebieden
De vorm en diepte van de zandwinputten zullen geen invloed hebben op het zuurstofgehalte
(zie paragraaf 5.3.2). Wel kan lokaal de beschikbaarheid van voedsel veranderen door verande-
ringen in de bodemsamenstelling en stroomsnelheid. Dit is echter een tijdelijk effect, al na circa
een half jaar zal de biomassa aan wormen en kreeftachtigen dusdanig hersteld zijn, dat vissen
hier weer kunnen foerageren (Newell et al., 1998; Rozemeijer, 2009). Bovendien is het gebied
waar dergelijke veranderingen optreden (de zandwinputten) zo klein ten opzichte van het totale
leefgebied van bodemfauna (de Zuidelijke Noordzee), dat het effect verwaarloosbaar is. Daar-
naast liggen de paaigebieden, zoals de Waddenzee en andere de kustwateren, op ruime af-
stand van de zoekgebieden waardoor geen effect zal optreden.

De slibverspreiding die optreedt als gevolg van de zandwinning leidt mogelijk tot een kleinscha-
lige verandering in de verspreiding van volwassen vis, maar heeft geen relevant effect op de
hoeveelheid vis vanwege de uitwijkmogelijkheden. Dit geldt ook voor de effecten van verstoring
van vissen door vaarbewegingen. De effecten van vertroebeling op vissen via effecten op de
bodemfauna zijn verwaarloosbaar, omdat de voedselbeschikbaarheid voor vissen niet limite-
rend is als gevolg van de visserij. Tijdens de zandwinning worden mogelijk incidenteel ook vis-
sen opgezogen. Gezien de verstoring rondom de zuigmond (beweging, geluid) wordt aangeno-
men dat het om beperkte aantallen gaat doordat de meeste vissen wegvluchten. Daarnaast kan
worden gesteld dat het aantal vissen dat mogelijk wordt opgezogen, verwaarloosbaar is ten op-
zichte van wat er jaarlijks door de visserij wordt weggevangen.

De effecten op paai- en opgroei/foerageergebieden worden om bovenstaande redenen neutraal
beoordeeld (effectbeoordeling: 0). De effecten van de alternatieven zijn niet wezenlijk onder-
scheidend.

12.3 Scheepvaart

12.3.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Een algemene beschrijving van de scheepvaart op de Noordzee is gegeven in paragraaf 4.4.2.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ligging van de scheepvaartroutes.

Op 1 augustus 2013 heeft Rijkswaterstaat in nauw overleg met maritieme partners de scheep-
vaartroutes op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee gewijzigd. De aanpassingen waren
nodig om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te optimaliseren, de bereikbaarheid van de
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mainports te verbeteren en de ruimte op de Noordzee efficiënter te gebruiken. De nieuwe rou-
tes zorgen ervoor dat de schepen een optimale, veilige afstand kunnen bewaren tot elkaar, tot
olie- en gasplatforms en tot toekomstige windparken. Bij IJmuiden is er een verkeersscheidings-
stelsel gekomen. Door de routewijzigingen komen bovendien aaneengesloten gebieden vrij die
gebruikt kunnen worden voor andere functies, zoals de opwekking van windenergie.

Figuur 12.1 Ligging scheepvaartroutes (Noordzeeloket)

Van het totale scheepvaartverkeer is iets meer dan de helft routegebonden. Dit bestaat uit
vrachtvaart (50%), tankers (25%), bulkschepen (15%) en containerschepen (10%). Niet-route-
gebonden scheepvaartverkeer betreft met name visserij (60%), offshore werkvaart (20%) en re-
creatievaart (20%). Uit metingen (Vessel Traffic on the North Sea) blijkt dat het gemiddelde
aantal schepen dat zich op een bepaald moment op de Noordzee bevindt, iets afneemt. Dit
heeft vermoedelijk te maken met schaalvergroting. Hoewel bepaalde routes minder intensief
worden bevaren, zijn de diepwaterroutes vanwege de schaalvergroting aanzienlijk drukker ge-
worden.

Autonome ontwikkeling scheepvaart
Het scheepvaart verkeer op de Noordzee wordt in de toekomst drukker en meer divers van sa-
menstelling. Het verkeersbeeld op zee zal veranderen als gevolg van intensievere kustvaart, in-
clusief het kustvaartverkeer van en naar Groot-Brittannië, en de scheepsbewegingen van
en naar offshore activiteiten voor bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van windparken (Beleids-
nota Noordzee 2016-2021). Voor bepaalde vaargebieden langs het Belgische en het Neder-
landse (zuidelijke) deel van de Noordzee waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van
scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België met ingang van 1 juni
2017 de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op,
waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat. Deze
nieuwe routes optimaliseren de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op
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milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de
ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt. (Noordzeeloket.nl).

12.3.2 Beoordelingscriteria
De aanwezigheid van sleephopperzuigers (zowel baggerend als varend richting kust/wingebied)
heeft mogelijk effect op de scheepvaartveiligheid doordat scheepvaartroutes worden gekruist.
Het effect is sterk afhankelijk van de locatie van het wingebied. Bij de effectbeschrijving zal op
dit aspect worden ingegaan.

12.3.3 Effectbeschrijving
Het grootste deel van de verkeersscheidingsstelsels (TSS) op de Noordzee bevindt zich buiten
de 12-mijlsgrens. Alleen voor de ontsluiting van de havens kruisen scheepvaartroutes de kust-
zone. Zowel bij het baggeren in scheepvaartroutes als bij het doorkruisen van scheepvaartrou-
tes, kan hinder of een verhoogd risico op aanvaring optreden. Dit effect is echter beperkt omdat
sleephopperzuigers zich tijdens het varen van en naar de zandwingebieden, alsmede tijdens
het winproces zelf, moeten houden aan de (internationaal) van toepassing zijnde bepalingen
voor de scheepvaart en de gebruiksregels voor baggerschepen.

Ter hoogte van IJmuiden ligt er een ‘zoekgebied met ruimtelijke beperking’ over een ankerge-
bied. In deze gebieden kan niet altijd gewonnen worden vanwege de aanwezigheid van sche-
pen. Om die reden wordt zandwinning in ankergebieden, net als in vaarwegen, in de praktijk
vermeden. Omdat in deze regio geschikte zoekgebieden schaars zijn, is het ankergebied in dit
MER als potentieel zoekgebied meegenomen. Omdat winning hier alleen plaatsvindt als het an-
kergebied is verplaatst, levert dit geen effect op.

Bij Zeeland liggen drie zoekgebieden deels in het scheepvaartstelsel. Bij de Wadden ligt een
aantal kustwaartse en zeewaartse zoekgebieden in een separatiezone, dat zijn gebieden langs
of tussen vaarwegen. Vier zeewaartse zoekgebieden (L14-1, L12-2, M7-1 en M6-1) liggen in de
separatiezone tussen twee vaarroutes in. Bij het varen tussen wingebied en haven zal de zuide-
lijke vaarroute worden gekruist. Dit brengt, ondanks het hanteren van gebruiksregels en bepa-
lingen, een licht verhoogd risico op aanvaringen met zich mee. Het zeewaartse alternatief wordt
daarom beperkt negatief beoordeeld (effectbeoordeling: 0/-). Het kustwaartse alternatief scoort
neutraal omdat in dit alternatief vaarwegen niet per definitie doorkruist hoeven te worden.

12.4 Windenergie

12.4.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In paragraaf 4.4.3 is een beschrijving gegeven van de beleidsmatige achtergrond van windpar-
ken op de Noordzee. In september 2014 heeft het kabinet drie gebieden gekozen waar de ko-
mende jaren windparken op zee worden ontwikkeld:
· Windenergiegebied Borssele (voor de kust van Zeeland);
· Windenergiegebied Hollandse Kust Zuid (voor de kust van Zuid-Holland);
· Windenergiegebied Hollandse Kust Noord (voor de kust van Noord-Holland).

De ligging van deze windenergiegebieden is weergegeven in figuur 12.2 (blauw gemarkeerd).
Om deze gebieden aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land worden kabels naar de kust
aangelegd. Deze kabels doorsnijden het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en
de 12-mijlsgrens waar de zoekgebieden voor de winning van zand zijn gepland.



Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten

, revisie D0
Pagina 148 van 167

Figuur 12.2 Ligging windenergiegebieden (bron: Noordzeeloket)

12.4.2 Beoordelingscriteria
Zandwinning vindt in principe plaats in het gebied tussen de doorgaande NAP -20 meter diepte-
lijn en de 12-mijlsgrens en kan daardoor alleen effecten hebben op potentiele windparken bin-
nen de 12-mijlszone en de netaansluiting daarvan. Op bestaande windparken en bijbehorende
netaansluiting treden geen effecten op omdat 500 afstand dient te worden aangehouden. Bij de
effectbeschrijving zal op deze aspecten worden ingegaan.

12.4.3 Effectbeschrijving
In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust (2016) zijn de
windenergiegebieden Hollandse Kust Noord en Zuid uitgebreid met een strook tussen de 10 tot
12 nautische mijl uit de kust. De windparken komen daarmee binnen de 12-mijlszone te liggen
in potentieel zandwingebied. Binnen de uitbreiding van het windenergiegebied Hollandse Kust
Noord ligt een zoekgebied voor de winning van zand met een oppervlakte van circa 4 km2 (zie
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figuur 12.3). Vanwege de ligging binnen een toekomstig windpark wordt dit een ’zoekgebied
met ruimtelijke beperking’ genoemd. Een zoekgebied met ruimtelijke beperking wordt pas ge-
bruikt indien het windpark op een andere locatie wordt aangelegd.

Figuur 12.3 Ligging zoekgebied binnen uitbreiding Hollandse Kust Noord

Ook binnen de uitbreiding van het windenergiegebied Hollandse Kust Zuid zijn twee zoekgebie-
den opgenomen met een ruimtelijke beperking (zie figuur 12.4). Het noordelijke zoekgebied
heeft een oppervlakte van circa 4 km2 en het zuidelijke zoekgebied heeft een oppervlakte van
circa 7 km2.
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Figuur 12.4 Ligging zoekgebieden binnen uitbreiding Hollandse Kust Zuid

Zandwinning binnen deze gebieden kan alleen plaatsvinden als de windturbines elders binnen
het gereserveerde gebied worden neergezet of als de zandwinning plaatsvindt voordat het
windpark wordt gebouwd. Voor zoekgebieden met een ruimtelijke beperking geldt dat vooraf-
gaand aan de zandwinning afstemming zal plaatsvinden met de andere gebruiker van het ge-
bied, in dit geval de ontwikkelaar van een windpark. Eventuele effecten van de zandwinning op
het windpark kunnen hierdoor worden voorkomen. Effecten worden daarom neutraal beoor-
deeld (effectbeoordeling: 0).

De zandwinning heeft geen invloed op de netaansluiting van de windparken omdat hier bij de
locatiekeuze van de zoekgebieden rekening mee is gehouden.

12.5 Niet gesprongen explosieven

12.5.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Tijdens zowel de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog hebben verschillende oor-
logshandelingen plaatsgevonden voor de Nederlandse kust. Hierbij zijn honderdduizenden ex-
plosieven in zee geplaatst (mijnenvelden) of terecht gekomen (munitie van vliegtuigen of sche-
pen). Een groot deel daarvan is niet geëxplodeerd.

Figuur 12.5 Het ter water laten van een Duitse contactmijn tijdens de Eerste Wereldoorlog (bron:
http://www.navweaps.com)
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Ook zijn na de oorlog de Noordzee en Waddenzee gebruikt voor militaire oefeningen, hierdoor
kunnen niet gesprongen explosieven in zee zijn achtergebleven. Deze explosieven worden sa-
mengevat als ‘niet gesprongen explosieven’ (NGE). Van mijnenvelden is redelijk goed bekend
waar deze in zee zijn gelegd. Van munitie is minder bekend waar deze in zee terecht is geko-
men. Naast dat lang niet altijd bekend is waar vliegtuigen hun munitie hebben afgeworpen of
waar vliegtuigen of schepen zijn verongelukt, ligt, afhankelijk van soort munitie en locatie, veel
van deze munitie niet meer op dezelfde plek.

Door de invloed van stormen, getijdestroming, morfologische processen of visserij (verslepen in
netten) kunnen explosieven zich over de zeebodem verplaatsen (REASeuro, 2017). Verplaat-
sing van NGE is echter alleen mogelijk als NGE zich in de actieve bodemlaag bevinden, dit is
de laag met megaribbels, zandgolven of zandbanken die in beweging is (Marine Sampling Hol-
land, 2017). In de loop der jaren zijn de aanwezige NGE waarschijnlijk door de actieve bodem-
laag heen gezakt, waardoor deze zich niet meer zullen verplaatsen over de bodem.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft wereldwijd op grote schaal munitiedump plaatsgevonden.
Overbodige voorraden munitie werden op schepen geladen en in zee geworpen. Dit vond onder
andere plaats voor de kust van Hoek van Holland en IJmuiden en op het ‘Plaatgat’. De munitie-
dumplocaties zijn echter niet allemaal bekend, aangezien niet altijd secuur is bijgehouden op
welke locaties munitie is gedumpt. Bij de keuze van de zoekgebieden voor de winning van zand
is rekening gehouden met de ligging van bekende dumpgebieden.

Door de invloed van stormen, getijdestroming, morfologische processen of visserij (verslepen in
netten) kunnen explosieven zich over de zeebodem verplaatsen (REASeuro, 2017). Verplaat-
sing van NGE is echter alleen mogelijk als NGE zich in de actieve bodemlaag bevinden, dit is
de laag met megaribbels, zandgolven of zandbanken die in beweging is (Marine Sampling Hol-
land, 2017). In de loop der jaren zijn de aanwezige NGE waarschijnlijk door de actieve bodem-
laag heen gezakt, waardoor deze zich niet meer zullen verplaatsen over de bodem.

12.5.2 Beoordelingscriteria
Zandwinning in gebieden waar NGE voorkomen vormt een risico dat alleen geëlimineerd of te-
ruggebracht kan worden tot een aanvaardbaar niveau bij het volgen van de juiste maatregelen.
Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de maatregelen voor eliminatie/re-
ductie van zowel het risico (kans op aantreffen) als het gevolg (impact) in kaart gebracht. Eerste
stap is het onderzoeken of er een vermoeden is dat NGE in een zandwingebied kan voorkomen
op basis van een historisch onderzoek. Als er een vermoeden is voor het aantreffen van NGE
volgt er nader onderzoek naar te nemen voorzorgsmaatregelen.

12.5.3 Effectbeschrijving
REASeuro (2017) heeft op basis van geregistreerde vondsten en de ligging van bekende mij-
nenvelden een inschatting gemaakt van de kans op aantreffen van NGE in de deelgebieden
Zeeuwse Delta, Hollandse kust en het Waddengebied. Hieruit blijkt dat in nagenoeg de hele Ne-
derlandse kustzone NGE kunnen worden aangetroffen. Over het voorkomen van geallieerde en
Duitse vliegtuigbomen wordt aangegeven dat deze in alle deelgebieden met zekerheid voorko-
men. Van mijnen wordt aangegeven dat deze waarschijnlijk tot zeker voorkomen in alle deelge-
bieden. Omdat de kans op voorkomen van NGE langs de hele Nederlandse kust groot is kan
geen duidelijk onderscheid worden gemaakt in de kans op voorkomen van NGE in zoekgebie-
den.

Op de Noordzee ligt ook een aantal bekende munitiedumplocaties waar na de Tweede Wereld-
oorlog overbodige voorraden munitie zijn gedumpt. Deze locaties liggen onder andere voor de
kust van Hoek van Holland, IJmuiden en op het “Plaatgat” (zie figuur 12.6). Bij de locatiekeuze
van de zoekgebieden is rekening gehouden met deze gebieden.
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Figuur 12.6 Munitiedumplocaties waar na de Tweede Wereldoorlog overbodige voorraden munitie
zijn gedumpt

Omdat NGE overal in de kustzone kunnen voorkomen, en er geen gebieden voorkomen met
een duidelijk verhoogde kans op aantreffen van NGE, kan er geen onderscheid worden ge-
maakt tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief. In zowel het kustwaartse als zee-
waartse alternatief bestaat het risico dat bij zandwinning NGE wordt aangetroffen. De Neder-
landse Kustwacht heeft, in samenwerking met de Duik- en Demonteergroep Koninklijke Marine,
regels opgesteld met betrekking tot het onverwacht aantreffen van NGE op zee. Deze regels
hebben tot doel de risico’s die verbonden zijn aan het opvissen van explosieven binnen de Ne-
derlandse visserijzone zoveel mogelijk terug te dringen.

Om de kans op het aantreffen van NGE tijdens het winnen van zand zo veel mogelijk te beper-
ken (en daarmee de risico’s) wordt, voorafgaand aan het aanwijzen van een wingebied binnen
een zoekgebied, onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van NGE. Dit onderzoek is nader
toegelicht in paragraaf 7.2 (van zoekgebied naar wingebied: hoe verder na dit MER). De kans
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op het aantreffen van NGE wordt daardoor tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht, maar
valt nooit geheel uit te sluiten. De effecten worden daarom beperkt negatief beoordeeld (effect-
beoordeling: 0/-). Er is geen wezenlijk onderscheid tussen de alternatieven.

12.6 Beton- en metselzand

12.6.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Beton- en metselzand als zodanig komt niet in natuurlijke vorm in de bodem van de Noordzee
voor. Beton- en metselzand moet worden bereid door zand met verschillende korreldiameters te
mengen en te ontzilten. Dit gebeurt op de wal. In het bereidingsproces is relatief veel grof zand
nodig, met een specifieke korrelgroottesamenstelling (D50 vanaf circa 450 µm). In de Beleids-
nota Noordzee 2016-2021 is met het oog op mogelijk toekomstig gebruik voor de Zeeuwse kust
een reserveringsgebied aangewezen voor de winning van beton- en metselzand. Het reserve-
ringsgebied is in de onderstaande figuur blauw omlijnd weergegeven (grijs gearceerd).

Figuur 12.7 Ligging reserveringsgebied voor beton- en metselzand (Beleidsnota Noordzee 2016-
2021)

Beton- en metselzand is een schaarse grondstof en mag daarom niet worden gebruikt voor een
laagwaardige toepassing zoals suppletiezand of ophoogzand. Om te onderzoeken of er alterna-
tieven beschikbaar zijn voor de winning van beton- en metselzand uit traditionele landlocaties is
in 1997 in onderling overleg tussen provincies (IPO) en het ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu (I&M) besloten om een breed gedragen Plan Implementatie Alternatieven winning beton- en
metselzand op te stellen (PIA). De PIA Subwerkgroep Zeezand heeft in december 2003 de re-
sultaten van de haalbaarheidsstudie naar beton- en metselzandwinning voor de Hollandse en
Zeeuwse Kust gepresenteerd (PIA Subwerkgroep Zeeland, 2003). Uit deze studie komt naar
voren dat de geologische voorkomens van grof zand en grind, dat bruikbaar is voor de vervaar-
diging van beton- en metselzand, slechts op enkele plaatsen op het NCP voorkomt. De grootste
voorkomens worden aangetroffen voor de kust van Zuid-Holland in de Formatie van Kreften-
heye, enkele meters beneden de zeebodem. Globaal betreft dit het gebied ten zuiden van de
Eurogeul tot aan de grens met België. In dit gebied liggen vijf kansrijke gebieden voor de win-
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ning van beton- en metselzand, waar in totaal circa 50 miljoen m3 gangbaar betonzand voor-
komt (zie figuur 12.8). Bij gebruik van fijner zand in beton dan thans gangbaar kunnen de aan-
wezige reserves geschat worden op het dubbele (circa 100 miljoen m3).

Figuur 12.8 Ligging vijf kansrijke gebieden met een geschatte winbare reserve van circa 50 miljoen
m3 betonzand (PIA Subwerkgroep Zeeland, 2003)

12.6.2 Beoordelingscriteria
In het plangebied voor de winning van ophoogzand ligt een reserveringsgebied voor beton- en
metselzand. De winning van ophoogzand kan effect hebben op de beschikbaarheid van beton-
en metselzand. Bij de effectbeschrijving zal dit worden onderzocht.

12.6.3 Effectbeschrijving
Om het effect van de winning van ophoogzand op de beschikbaarheid van beton- en metsel-
zand in beeld te brengen is onderzocht of er zoekgebieden zijn die over de kansrijke gebieden
voor de winning van beton- en metselzand liggen. Hiertoe zijn de zoekgebieden geprojecteerd
over de kansrijke gebieden voor beton- en metselzand. Hieruit blijkt dat één zoekgebied over-
lapt met gebied dat kansrijk is voor de winning van beton- en metselzand (zie figuur 12.9). Dit
betreft het zeewaartse zoekgebied S2-1.

Uit de haalbaarheidsstudie naar beton- en metselzandwinning (PIA Subwerkgroep Zeeland,
2003) blijkt dat de afdekkende laag boven het beton- en metselzand ter plaatse van het zoekge-
bieden S2-1 een dikte heeft van 1-5 meter. Door de zandwinning zal het beton- en metselzand
aan de oppervlakte komen te liggen waardoor het eenvoudiger winbaar wordt. Dit wordt voor
het zeewaartse alternatief beperkt positief beoordeeld (effectbeoordeling: 0/+). Er zijn geen
kustwaartse zoekgebieden die over kansrijke gebieden voor de winning van beton- en metsel-
zand liggen. Het kustwaartse alternatief wordt daarom neutraal beoordeeld (effectbeoordeling:
0).
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Figuur 12.9 Ligging zoekgebieden ten opzichte van de kansrijke voorkomens van beton- en metsel-
zand

12.7 Extra natuurwaarden door zandwinning
Bij de vaststelling van de zone waar beleidsmatig zandwinning mag plaatsvinden is sterk rekening
gehouden met aanwezige natuurwaarden. De zone waarin zandwinning plaatsvindt, zeewaarts
van de doorgaande NAP -20m dieptelijn, is relatief gezien de armste zone. Er is weinig benthos
en de kans op aanwezigheid van schelpdierbanken is klein, zeker ten opzichte van de kustzone.
Daarnaast wordt op basis van monitoringgegevens de eventueel wel aanwezige schelpdierban-
ken vermeden.

In het kader van Building with Nature zijn gedurende de zandwinning voor Maasvlakte II experi-
menten gedaan om te bepalen of het achterlaten van zandlichamen binnen diepe zandwinputten
een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de biodiversiteit (De Jong, 2016). Hier werd waar-
genomen dat bij toenemende diepte de waterbeweging nabij de bodem minder werd. Sedimen-
tatie van slib en organisch materiaal namen toe en de aanwezige zuurstofconcentraties namen
af. Gepaard met de verandering werd een verandering in ecologie waargenomen waar bij hogere
organische sedimentatie hogere biomassa’s aan schelpdieren en vissen werden gevonden. Ten
opzichte van de oorspronkelijke bodem is dit wel een verandering in biodiversiteit. Het zijn echter
geen nieuwe gemeenschappen of andere soorten. De verandering in biodiversiteit blijft binnen
de ranges van de gemeenschappen aangetroffen op het NCP (zie bijv. De Mesel et al., 2011,
Perdon et al., 2016, Leewis et al., 2017). In 2017 is in het kader van de MEP Aanleg Maasvlakte
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2 een vervolg meting uitgevoerd in het kader van de rekolonisatie in zandwinputten. In 2018 ko-
men de resultaten hiervan beschikbaar.

De zandwinput van Maasvlakte 2 is niet te vergelijken met de zandwinputten zoals deze in het
kader van de winning van ophoogzand worden aangelegd. Gezien de bestaande vloot van La-
MER en de benodigde capaciteit zal in de komende MER periode naar verwachting niet veel
dieper gewonnen worden dan 6 meter onder de bestaande waterbodem. De leden van LaMER
zullen bij nieuwe investeringen rekening houden met het winnen van zand op grotere diepte.
Conform de zandwinstrategie zal bij toekomstige zandwinningen, mits er geen stoorlagen aan-
wezig zijn, gebruik gemaakt worden van bestaande zandwinvakken. Voor toekomstige win-
ningen is het dus wenselijk om meer inzicht te hebben in de diepte tot waarop vanuit zowel geo-
logisch (stoorlagen) als ecologisch (gevolgen afnemende waterbeweging) perspectief nog zand
gewonnen kan worden. De definitieve conclusies omtrent het Building with Nature onderzoek
kunnen gebruikt worden om de wijze waarop de zandwinput uiteindelijk wordt opgeleverd vast
te stellen, zodat eventuele kansen voor natuur benut kunnen worden.

12.8 Samenvatting effecten
Doordat bij het selectieproces van zoekgebieden rekening is gehouden met gebieden waar con-
form het BOR zandwinning niet is toegestaan en een aantal gebieden wegens praktische be-
zwaren niet zijn meegenomen (bijv. ankergebieden en scheepvaartroutes) zijn potentiële con-
flictsituaties voorkomen.

De effecten op de visserij zijn verwaarloosbaar gezien de grootte van het gebied waar gevist
kan worden versus de grootte van de zandwingebieden. De tijdelijke afname van het bevisbare
areaal binnen de 12-mijlszone bedraagt 0,47%. De effecten zijn bovendien tijdelijk (functioneel
herstel voor vissen treedt binnen 1 jaar op). Effecten op paai- en opgroei/foerageergebieden
voor vissen worden nauwelijks verwacht omdat er geen effect op het zuurstofgehalte wordt ver-
wacht en de beschikbaarheid van voedsel alleen lokaal en tijdelijk afneemt. De effecten op vis-
serij worden daarom voor alle alternatieven als neutraal beoordeeld (effectbeoordeling: 0).

Bij de zandwinning is het onvermijdelijk dat scheepvaartroutes worden gekruist. Bij Zeeland lig-
gen drie zoekgebieden deels in het scheepvaartstelsel. In het Waddengebied liggen in het zee-
waartse alternatief enkele zoekgebieden tussen vaarwegen in. Dit brengt, ondanks het hanteren
van gebruiksregels en bepalingen, een licht verhoogd risico op aanvaringen met zich mee. Het
zeewaartse alternatief wordt daarom beperkt negatief beoordeeld (effectbeoordeling: 0/-). Het
kustwaartse alternatief scoort neutraal omdat in dit alternatief vaarwegen niet per definitie door-
kruist hoeven te worden.

In de strook tussen de 10 en 12 nautische mijl liggen reserveringsgebieden voor windpark Hol-
landse Kust Noord en Hollandse Kust Zuid. In het zeewaartse alternatief liggen er drie zoekge-
bieden binnen deze reserveringszone. Zandwinning binnen deze gebieden kan alleen plaatsvin-
den als de windturbines elders binnen het gereserveerde gebied worden neergezet of als de
zandwinning plaatsvindt voordat het windpark wordt gebouwd. Voor zoekgebieden met een
ruimtelijke beperking geldt dat voorafgaand aan de zandwinning afstemming zal plaatsvinden
met de andere gebruiker van het gebied, in dit geval de ontwikkelaar van een windpark. Eventu-
ele effecten van de zandwinning op het windpark kunnen hierdoor worden voorkomen. Effecten
worden daarom neutraal beoordeeld (effectbeoordeling: 0).

Zandwinning in gebieden waar NGE voorkomen vormt een groot risico dat alleen geëlimineerd
of teruggebracht kan worden tot een aanvaardbaar niveau bij het volgen van de juiste maatre-
gelen. Het risico bestaat dat bij zandwinning NGE wordt aangetroffen. Het risico is voor alle al-
ternatieven vergelijkbaar. Om de kans op het aantreffen van NGE tijdens het winnen van zand
zo veel mogelijk te beperken (en daarmee de risico’s) wordt, voorafgaand aan het aanwijzen
van een wingebied binnen een zoekgebied, onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
NGE. Daarnaast kunnen risico’s verder worden beperkt door rekening te houden met daarvoor
geldende regels. Het effect is niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt als beperkt
negatief beoordeeld (effectbeoordeling: 0/-).
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Een van de zeewaartse zoekgebieden ligt binnen een gebied dat kansrijk is voor de winning
van beton- en metselzand. Door zandwinning op die locatie zal beton- en metselzand aan de
oppervlakte komen te liggen waardoor het eenvoudiger winbaar wordt. Dit wordt beperkt positief
beoordeeld (effectbeoordeling: 0/+). Het kustwaartse alternatief ligt buiten deze kansrijke gebie-
den en scoort daarom neutraal (effectbeoordeling: 0).

Aspect Alternatief kustwaarts,
135 miljoen m3

Alternatief kustwaarts,
165 miljoen m3

Alternatief zeewaarts,
165 miljoen m3

Visserij 0 0 0
Scheepvaart 0 0 0/-
Windenergie 0 0 0
Niet gesprongen explo-
sieven

0/- 0/- 0/-

Beton- en metselzand 0 0 0/+

12.9 Cumulatieve effecten
Uit de effectbeoordeling blijkt dat er (beperkt) negatieve effecten optreden op de aspecten
scheepvaart en windenergie (beide bij het zeewaartse alternatief) en NGE (beide alternatieven).
Cumulatie met autonome zandwinprojecten (zie tabel 2.2) is bij deze aspecten mogelijk. Gedu-
rende de periode dat ook zandwinning plaatsvindt voor andere projecten, zullen er meer
scheepvaartbewegingen in het gebied plaatsvinden. Dit zal leiden tot een licht verhoogd risico
op aanvaringen.

Voor het aspect windenergie wordt geen cumulatie verwacht. Zandwinning voor de andere pro-
jecten vindt buiten de reserveringsgebieden voor windenergiegebieden Hollandse Kust Noord
en Zuid plaats. Voor NGE geldt dat hoe meer zandwinactiviteiten er plaatsvinden, des te groter
de kans is dat er een NGE wordt aangetroffen. De effecten van het aantreffen van een NGE zijn
echter niet cumulatief; meerdere vondsten leveren geen cumulatief effect op.

12.10 Mitigerende maatregelen
Er treden bij geen van de toetsingscriteria wezenlijke effecten op, de noodzaak voor mitige-
rende maatregelen is dan ook niet aanwezig.
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13 Cultuurhistorie en archeologie

13.1 Inleiding
De Nederlandse kust is sinds de vroege eeuwen steeds bewoond geweest. Als gevolg van een
terugtrekkende kust (als gevolg van zeespiegel stijging en bodemdaling) zijn veel bewonings-
sporen van vroegere activiteiten bedekt door sediment. De grootste vondstdichtheid en de
beste conserveringstoestand doen zich voor in de Voordelta. Naast oude bewoningssporen lig-
gen op de Noordzee ook vele duizenden historische wrakken, waaronder wrakken uit de Ro-
meinse tijd en prehistorie. Een deel van deze wrakken is in kaart gebracht en geregistreerd in
de Archeologische database ARCHIS.

13.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Scheepswrakken
Door de eeuwen heen is de Noordzee een druk bevaren gebied geweest, waarbij regelmatig
schepen zonken. Op en in de bodem van het NCP liggen circa 3.000 bekende wrakken en ob-
structies. Een onbekend aantal daarvan bestaat uit archeologische resten, van onder meer
oude scheepswrakken en nederzettingen. Een ander deel bestaat uit recent verloren lading, ge-
zonken schepen en scheepsonderdelen. Sommige wrakken zijn geheel verzand en onzichtbaar.
Andere wrakken zijn wel in kaart gebracht, maar de beschikbare informatie is gedateerd, waar-
door de nauwkeurigheid (m.n. locatie) van de informatie afneemt. Onder invloed van getijstro-
ming kan na verloop van tijd de locatie van het wrak veranderen.

In de Noordzee liggen waarschijnlijk duizenden zo niet tienduizenden historische wrakken en
mogelijk ook nog wrakken uit de Romeinse tijd en prehistorie. Het is lastig te voorspellen waar
deze wrakken zich precies bevinden. De bekende wrakken, zoals geregistreerd in de Archeolo-
gische database ARCHIS, is slechts een fractie van wat er zal liggen. In principe kunnen wrak-
ken overal zijn vergaan. Wel kan voorzichtig worden gesteld dat in de nabijheid van de kust in
het verleden meer scheepsbewegingen plaatsvonden dan verder van de kust, zodat ook het
aantal wrakken in de zone nabij de kust waarschijnlijk groter zal zijn dan verder van de kust af.
Verder kan in algemene zin worden gesteld dat scheepswrakken beter behouden blijven als zij
onder een laag sediment liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval in gebieden met subatlantische
geulafzettingen, zoals de Zeeuwse Voordelta. Ook zandgolven en zandbanken kunnen een be-
schermende werking hebben op wrakken.

Bewoningssporen en paleolandschap
De bewoningsgeschiedenis van het Nederlands deel van de Noordzee hangt nauw samen met
de zeespiegelstijging na de laatste ijstijd en de ontwikkeling van de Nederlandse kust. De stij-
ging van de zeespiegel ging gepaard met een vernatting van het aangrenzende land. Hierbij
werd een veenlaag gevormd in de kuststreek, het basisveen. Naarmate de transgressie voort-
schreed, werd veel van dit basisveen weer opgeruimd door de getijstroom en de golven in de
oprukkende zee. Op sommige plaatsen bleef dit basisveen, met de eronder liggende afzettin-
gen, intact. Hier zijn op de top van de pleistocene afzettingen sporen te verwachten van bewo-
ners uit het Paleolithicum (Oude Steentijd) en het vroege Mesolithicum (Midden Steentijd). Ook
de holocene deklaag (die een dikte heeft van circa 2 m tot meer dan 10 m dicht bij de kust) kan
hier bewaard gebleven zijn. Dichter bij de kust is dit meer het geval dan verder van de kust af.
Dicht bij de kust zijn vondsten uit het late Mesolithicum en het Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
mogelijk. Naast de aanwezigheid van artefacten of bewoningssporen is vanuit archeologisch
oogpunt het paleolandschap van belang. Dat is het landschap zoals het aanwezig was in vroe-
gere tijden.
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In figuur 13.1 is de archeologische potentiekaart voor het Nederlands Continentaal Plat (NCP)
weergegeven (Vonhögen-Peeters et al., 2016). In deze kaart wordt aangegeven in welke gebie-
den in het Nederlands deel van de Noordzee in principe archeologische resten te verwachten
zijn en uit welke periode. De kartering is uitgevoerd op grond van de ouderdom van de litholo-
gische eenheden van de zeebodem, de verdrinkingsgeschiedenis van het gebied en de ver-
wachting dat archeologische resten uit een bepaalde periode weinig verstoord of verstoord kun-
nen worden aangetroffen. Hierdoor kon voor elk van de periodes ‘Vroeg- en Midden-Paleolithi-
cum’, ‘Laat-Paleolithicum’ en ‘Mesolithicum’ het archeologisch potentieel binnen de bovenste 30
meter van het zeebodemoppervlak worden vastgesteld. Omdat de zandwinning plaatsvindt in
het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens, is dit gebied nader
beschouwd met het oog op de te verwachten archeologische sporen in situ en een intact paleo-
landschap (Vonhögen-Peeters en Maljers-Oosterwijk, in prep.).

Figuur 13.1 Archeologische potentiekaart met zandwingebied (Vonhögen-Peeters et al., 2016)

In de kaart van de archeologische potentie is het zandwingebied ingetekend (figuur 13.1). Bin-
nen het zandwingebied zijn de gebieden met veenlagen weergeven. Onder deze veenlagen
zouden archeologische resten uit de in de kaart genoemde perioden en een intact deel van het
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paleolandschap bewaard gebleven kunnen zijn. De veenlagen zijn gekarteerd met behulp van
het Delfstoffeninformatiemodel (DIS). Hierin zijn alle boringen opgenomen die ten tijde van het
opstellen van het model beschikbaar waren. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van
het DIS, de vele nieuwe boringen die in 2016 beschikbaar zijn gekomen worden hierbij meege-
nomen. Hierdoor zal de positie van de veenlagen, zoals hier weergegeven, op veel plaatsen
kunnen veranderen.

Uit de kaart blijkt dat in het zandwingebied archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit het
Midden-Paleolithicum (ten zuiden van Schouwen), het Mesolithicum en Midden-Paleolithicum
(van Schouwen tot Hoek van Holland), het Midden-Paleolithicum (van Hoek van Holland tot IJ-
muiden), het Mesolithicum en Laat-Paleolithicum (bij IJmuiden) en Mesolithicum en Laat-Paleo-
lithicum (van Bergen tot Den Helder). Ten noorden van Den Helder tot bij Terschelling wordt de
verwachting gekenmerkt door grote lokale verschillen. Verder zijn ten noorden van de Wadden-
eilanden verstoorde resten uit het Mesolithicum en Laat-Paleolithicum mogelijk aanwezig. Voor
verschillende gebieden wordt aangegeven dat er geen archeologische resten te verwachten
zijn. Ook in deze gebieden komen veenlagen voor. Waarschijnlijk zijn de lagen onder het veen
al verstoord voordat het basisveen gevormd werd.

Ten aanzien van bewoningssporen uit het Paleolithicum kan gesteld worden dat die overal in de
ondergrond aanwezig kunnen zijn, zowel dicht bij de kust als verder op zee. Deze zijn gekop-
peld aan oude rivierdalen en delta’s die zich door de tijd heen steeds verplaatsten. Het archeo-
logisch materiaal uit deze periode zal zich vaak niet in de oorspronkelijke context bevinden, wat
overigens niet wil zeggen dat deze vondsten geen wetenschappelijke waarde kunnen hebben.

13.3 Beoordelingscriteria
In het Nederlandse deel van de Noordzee bevinden zich vele duizenden wrakken en obstruc-
ties. Deze bestaan o.a. uit oude scheepswrakken, scheepsresten, ankers en verloren lading.
Ook kunnen er op plaatsen waar de ondergrond nog intact is, zoals onder veenpakketten, oude
bewoningssporen en paleolandschappen worden aangetroffen. Zandwinning leidt tot aantasting
van deze waarden. Met name de locatie van het wingebied en de windiepte zijn bepalend voor
de omvang van de effecten. Bij de effectbeschrijving wordt hier nader op ingegaan.

13.4 Effectbeschrijving

Archeologische objecten
Op en in de bodem van het NCP liggen circa 3.000 bekende wrakken en obstructies. Een onbe-
kend aantal daarvan bestaat uit archeologische resten, onder meer van oude scheepswrakken.
Conform het BOR dient een afstand van 100 m te worden aangehouden tot wettelijk be-
schermde monumenten van archeologische vondsten, locaties met melding van archeologische
vondsten en wrakken. Bekende archeologische objecten worden hierdoor beschermd.

De bekende wrakken, zoals geregistreerd in ARCHIS, is slechts een fractie van het aantal wrak-
ken dat er zal liggen. Om te voorkomen dat tijdens zandwinning wordt gestuit op onbekende
wrakken en deze beschadigen, zal voorafgaand aan het aanwijzen van een wingebied binnen
een zoekgebied, onderzoek uitgevoerd worden naar het voorkomen van wrakken. Dit onder-
zoek is nader toegelicht in paragraaf 7.3 (van zoekgebied naar wingebied: hoe verder na dit
MER). De kans op het aantreffen van onbekende wrakken tijdens het winnen wordt daardoor
beperkt, maar kan niet volledig worden uitgesloten. Het effect van zandwinning op archeolo-
gische objecten (wrakken) wordt daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). Er is geen
wezenlijk onderscheid tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief.

Bewoningssporen en paleolandschap
Door de zandwinning kunnen archeologische resten en paleolandschappen in het gebied ver-
nietigd worden tot de diepte waar zand wordt gewonnen. Dit betekent dat er voorafgaand aan
de winning een archeologisch onderzoek gedaan zal moeten worden volgens de trits: bureau-
onderzoek, opwater onderzoek en onderwater onderzoek. Bij het bureauonderzoek zal de ar-
cheologische verwachtingskaart met de veengebieden een grote rol spelen. Hierbij moet er op
gelet worden dat de in de kaart van figuur 13.1 aangegeven veengebieden indicatief zijn en het
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beslist noodzakelijk is om bij het bureauonderzoek de meest recente kaart te raadplegen. Bij
het opwater onderzoek worden multibeam en side scan sonar metingen verricht. Als er speci-
fieke aanleiding voor is, kan ook vanuit boringen het paleolandschap gereconstrueerd worden.
De boringen moeten dan geologisch goed beschreven en geïnterpreteerd worden. Archeolo-
gische bemonstering en beschrijving is alleen aan de orde als daar goede redenen voor zijn,
zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een rivierduin. In boringen kunnen eventuele bewo-
ningssporen aanwezig zijn. Opgraven is niet mogelijk op zee, maar vondsten van artefacten zijn
zeer wel mogelijk. Hoe om te gaan met toevallige vondsten wordt in een bij de vergunning be-
horend protocol vastgelegd.

Door nader archeologisch onderzoek kan de kans op vernietiging van bewoningssporen en pa-
leolandschappen worden beperkt, maar niet worden uitgesloten. Het effect van zandwinning op
bewoningssporen en paleolandschappen wordt daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling:
-). Er is geen wezenlijk onderscheid tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief.

13.5 Samenvatting effecten
In het zandwingebied langs de kust (tussen de -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens) liggen vele
honderden wrakken bekende scheepwrakken/objecten. Dit zal slechts een fractie zijn van het
aantal wrakken dat er daadwerkelijk zal liggen. Door afstand te houden tot bekende wrakken
(conform BOR 100 m) en voorafgaand aan de winning archeologisch onderzoek uit te voeren
kunnen effecten op archeologische waarden worden beperkt maar niet worden uitgesloten. De
effecten worden daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). De alternatieven/scenario’s
zijn daarbij niet wezenlijk onderscheidend.

Zandwinning kan leiden tot de vernietiging van bewonerssporen en paleolandschappen. De ef-
fecten kunnen worden beperkt door nader archeologisch onderzoek, maar effecten kunnen niet
worden uitgesloten. Het effect van zandwinning op bewoningssporen en paleolandschappen
wordt daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). Er is geen wezenlijk onderscheid tus-
sen het kustwaartse en zeewaartse alternatief.

Aspect Alternatief kustwaarts,
135 miljoen m3

Alternatief kustwaarts,
165 miljoen m3

Alternatief zeewaarts,
165 miljoen m3

Wrakken - - -
Bewoningssporen en
paleolandschap

- - -

13.6 Cumulatieve effecten
Voor cultuurhistorie en archeologie geldt dat hoe groter het gebied is waar zand wordt gewon-
nen, des te groter de kans is dat wrakken, bewoningssporen en paleolandschappen worden
aangetroffen.

13.7 Mitigerende maatregelen
Door het uitvoeren van grondig archeologisch en/of geologisch onderzoek (zie boven) kan de
kans op aantasting van archeologische en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk worden
beperkt.
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14 Milieukwaliteit

14.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het energieverbruik van baggerschapen en de daarmee sa-
menhangende emissies van CO2, NOx en SO2. Om een inschatting te maken van het energie-
verbruik en de emissies is gebruik gemaakt van de resultaten van het rapport 'Economische en
milieukundige effecten van de zandwinstrategie' (Blueconomy, 2010). Omdat het feitelijke ener-
gieverbruik en de emissies afhankelijk zijn van een groot aantal factoren die op dit moment nog
niet bekend zijn (bijv. type schepen) is de berekening van het energieverbruik en emissies niet
meer dan een indicatie. Het doel van de berekening is om globaal een indruk te geven van het
energieverbruik en de daarmee samenhangende emissies, en om het verschil tussen de alter-
natieven aan te duiden.

14.2 Effectbeschrijving

14.2.1 Energiegebruik en emissies
Het energieverbruik is met name afhankelijk van de vaarafstand tussen winlocatie en bestem-
ming en het scheepstype (beungrootte). Afhankelijk van de aannemer worden verschillende
type schepen ingezet, met name kleine en middelgrote. Omdat op dit moment het type schip
nog niet bekend is, is het energieverbruik berekend van een klein (3.500 m3) en middelgroot
schip (7.700 m3). Voor deze scheepsgrootte is gekozen omdat hiervoor geschikte cijfers be-
schikbaar zijn op basis (Blueconomy, 2010). In het algemeen leidt het inzetten van grotere
schepen tot een afname van het brandstofverbruik per m3 en in totaal, kleinere schepen leiden
tot een groter brandstofverbruik.

In de tabel 14.1, 14.2 en 14.3 is het totale brandstofverbruik voor het kustwaartse alternatief
(165 miljoen m3 en 135 miljoen m3) en het zeewaartse alternatief (165 miljoen m3) weergege-
ven. Het brandstofverbruik is berekend uitgaande van een vaarafstand tussen wingebied en be-
stemming van 20 km voor het kustwaartse alternatief en 30 km voor het zeewaartse alternatief.
Zoals valt te verwachten leidt het zeewaartse alternatief tot een groter brandstofverbruik. Het
verschil is circa 20% meer. Dit is minder dan de 50% toename aan vaarafstand. Dit komt door-
dat het aandeel brandstofverbruik voor het baggeren in beide alternatieven gelijk blijft. Het ver-
schil tussen een grotere hoeveelheid zandwinning (135 versus 165 miljoen m3) leidt tot een
evenredig groter brandstofverbruik. In dit geval verandert zowel het aandeel baggeren als de
vaarafstand.

Tabel 14.1 Brandstofverbruik kustwaarts alternatief, 165 miljoen m3

Beungrootte 3.500 m3 7.700 m3

Baggeren (kg/m3) 0,3640 0,3298
Varen (kg/m3) 0,0371 0,0291
Omvang werk (mln. m3) 165
Enkele vaarafstand (km) 20
Verbruik baggeren (mln. kg) 60,06 54,417
Verbruik varen (mln. kg) 122,43 96,0300
Totaal brandstof verbruik (mln. kg) 182,49 150,45
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Tabel 14.2 Brandstofverbruik kustwaarts alternatief, 135 miljoen m3

Beungrootte 3.500 m3 7.700 m3
Baggeren (kg/m3) 0,3640 0,3298
Varen (kg/m3) 0,0371 0,0291
Omvang werk (mln. m3) 135
Enkele vaarafstand (km) 20
Verbruik baggeren (mln. kg) 49,14 44,523
Verbruik varen (mln. kg) 100,17 78,5700
Totaal brandstof verbruik (mln. kg) 149,31 123,09

Tabel 14.3 Brandstofverbruik zeewaarts alternatief, 165 miljoen m3

Beungrootte 3.500 m3 7.700 m3
Baggeren (kg/m3) 0,364 0,3298
Varen (kg/m3) 0,0371 0,0291
Omvang werk (mln. m3) 165
Enkele vaarafstand (km) 30
Verbruik baggeren (mln. kg) 60,06 54,417
Verbruik varen (mln. kg) 183,65 144,0450
Totaal brandstof verbruik (mln. kg) 243,71 198,46

Een verschil in brandstofverbruik leidt tot een verschil in emissies. In tabel 14.4, 14.5 en 14.6
zijn de emissies van CO2, NOx16 en SO2 voor de alternatieven berekend. Hierbij zijn de vol-
gende emissie kengetallen gehanteerd (Blueconomy, 2010), waarbij voor de brandstof is uitge-
gaan van stookolie (hoewel op de Noordzee momenteel strengere normen gelden voor gebruik
van brandstof met daarin zwavel). De emissies zijn uitgedrukt in kg per kg brandstof.
· CO2 (3,18 kg);
· NOx (0,067 kg);
· SO2: (0,054 kg).

De gehanteerde emissiekengetallen gelden voor schepen die begin jaren negentig gebouwd
zijn, modernere schepen stoten minder emissies uit.

Uit de berekeningen blijkt duidelijk het verschil in emissies tussen het kustwaartse en zee-
waartse alternatief. Dit verschil wordt verklaard door het grotere brandstofverbruik als gevolg
van de grotere vaarafstand. De verschillen zijn procentueel gelijk aan de verschillen in brand-
stofverbruik.

Tabel 14.4 Emissies kustwaarts alternatief, 165 miljoen m3

Beungrootte 3.500 m3 7.700 m3

Totaal brandstofverbruik (mln. kg.) 182,49 150,45

Emissies (mln. kg.)
CO2 580,32 478,42
NOx 12,23 10,08
SO2 9,85 8,12

Tabel 14.5 Emissies kustwaarts alternatief, 135 miljoen m3

Beungrootte 3.500 m3 7.700 m3

Totaal brandstofverbruik (mln. kg.) 149,31 123,09

16 NOx is een van de bestanddelen die relevant zijn voor het bepalen van de N-depositie (zie verder in dit hoofdstuk).
Naast NOx speelt ook NH3 (ammoniak), dat vrijkomt bij o.a. de veehouderij, een belangrijke rol. Bij de winning van zand
speelt NH3 echter geen rol.
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Emissies (mln. kg.)
CO2 474,81 391,44
NOx 10,00 8,25
SO2 8,06 6,65

Tabel 14.6 Emissies zeewaarts alternatief, 165 miljoen m3

Beungrootte 3.500 m3 7.700 m3

Totaal brandstofverbruik (mln. kg.) 243,71 198,46

Emissies (mln. kg.)
CO2 774,98 631,11
NOx 16,33 13,30
SO2 13,16 10,72

Het winnen en vervoeren van zand gaat gepaard met emissies van onder andere CO2, NOx en
SO2. Hierbij is een duidelijk onderscheid tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief en
tussen meer of minder zandwinnen. Het kustwaartse alternatief scoort vanwege de kortere
vaarafstand (lager brandstofverbruik en emissies) duidelijk beter dan het zeewaartse alternatief.
Binnen het alternatief kustwaarts wordt er minder brandstof verbruikt en ontstaat er minder
emissie wanneer minder zand wordt gewonnen. Het verschil tussen zeewaarts en kustwaarts is
groter dan tussen de winning van 135 of 165 miljoen m3. Verder is het brandstofverbruik en de
emissie van zandwinning relatief beperkt ten opzichte van het verbruik en de emissie van de to-
tale scheepvaart binnen de 12-mijlszone. Daarom is het zeewaartse alternatief als negatief be-
oordeeld (effectbeoordeling: -) en de beide scenario’s van het kustwaartse alternatief beperkt
negatief (effectbeoordeling: 0/-).

N-depositie
Voor het MER winning ophoogzand zijn geen AERIUS berekeningen uitgevoerd om de N-depo-
sitie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te berekenen. Uit de berekeningen voor het
MER winning suppletiezand blijkt namelijk dat de N-depositie bijna geheel bepaald wordt door
de vaarbewegingen van de zandwinlocatie naar de suppletielocatie vlak voor de kust die niet in
het PAS zijn opgenomen. Bij de winning van ophoogzand ligt dit anders, daar varen de schepen
via de vaste vaarroutes die wel zijn opgenomen in het PAS, naar de havens. Dat betekent dat
alleen getoetst moet worden of de zandwinning zelf leidt tot N-depositie in stikstofgevoelige Na-
tura 2000-gebieden. Uit de AERIUS berekeningen voor het MER winning suppletiezand blijkt
dat een winlocatie buiten de doorgaande NAP -20 m dieptelijn een verwaarloosbare invloed
heeft op de N-depositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

14.2.2 Duurzaamheid
Duurzaamheid in projecten krijgt de laatste jaren meer aandacht in beoordelings- en besluitvor-
mingsprocessen. Zo is recentelijk ook de m.e.r.-richtlijn herzien (Richtlijn 2014/52/EU), waarin
meer de nadruk wordt gelegd op het duurzaam gebruik van hulpbronnen en klimaatverandering.
Deze twee aspecten zijn daarom onderstaand nader toegelicht in relatie tot het winnen van
zand op de Noordzee.

Duurzaam gebruik van hulpbronnen
Het Rijk stelt in de Beleidsnota Noordzee ruimtelijke kaders aan het gebruik van de ruimte op
de Noordzee om een efficiënte en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Meervoudig ruim-
tegebruik is daarbij een belangrijke grondslag. De basis voor duurzaam gebruik is een schone
en gezonde zee, vormgegeven door het natuur- en milieubeleid. Zandwinning is aangemerkt als
activiteit van nationaal belang. Het beleid is er op gericht om voor de korte en lange termijn vol-
doende zandvoorraad op zee te reserveren voor suppletie- en ophoogdoeleinden tegen aanne-
melijke en redelijke kosten. Om dit beleidsdoel te realiseren is een zandwinstrategie ontwikkeld
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met meer ruimtelijke sturing. Uitgangspunten zijn: een ecologisch verantwoorde, economisch
voordelige, voorraad-technisch slimme, duurzame en ruimtelijk goed afgestemde zandwinning.

Er wordt in principe uitgegaan van diepere zandwinning dan de eerder gebruikelijke twee meter
om de mogelijke effecten van zandwinning op het bodemleven en de visserij te beperken en de
beschikbaarheid van zandwinning binnen de 12-mijlszone zolang mogelijk te garanderen. Ook
wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zandwingebieden, waardoor gebieden
waar de oorspronkelijke bodem (en het bodemleven) nog intact is, zoveel mogelijk worden ge-
vrijwaard van zandwinning.

Voor zandwinning geldt het principe om zuinig en zo hoogwaardig mogelijk gebruik te maken
van oppervlaktedelfstoffen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebied dat gereserveerd is voor
de winning van beton- en metselzand (grof zand) niet gebruikt mag worden voor de winning van
suppletiezand of ophoogzand.

Klimaatverandering
Door de toename van broeikasgassen zoals CO2 in de lucht neemt de temperatuur op aarde
toe. Hierdoor verandert het klimaat en nemen de weersextremen toe. Een gevolg hiervan is dat
de zeespiegel langzaam stijgt. Het winnen van zand op de Noordzee gebeurt door middel van
sleephopperzuigers, die gebruik maken van verbrandingsmotoren. Bij het gebruik van verbran-
dingsmotoren komt CO2 vrij (zie paragraaf 14.2.1). Door de inzet van de beste en schoonste
technieken kan de emissie van broeikasgassen worden teruggebracht. Ook de locatie van
zandwinning speelt een rol. Bij de kustwaartse zandwinning is de emissie van CO2 circa 20-
30% lager dan bij een zeewaartse winning. Vanuit het optiek van klimaat scoort het kustwaartse
alternatief daardoor beter dan het zeewaartse alternatief.

14.3 Samenvatting effecten
Het winnen en vervoeren van zand gaat gepaard met brandstofgebruik en emissies van onder
andere CO2, NOx en SO2. Hierbij is een duidelijk onderscheid tussen het kustwaartse en zee-
waartse alternatief en tussen meer of minder zandwinnen. Het kustwaartse alternatief scoort
vanwege de kortere vaarafstand (lager brandstofverbruik en emissies) duidelijk beter dan het
zeewaartse alternatief. Binnen het alternatief kustwaarts wordt er minder brandstof verbruikt en
ontstaat er minder emissie wanneer minder zand wordt gewonnen. Het verschil tussen zee-
waarts en kustwaarts is groter dan tussen de winning van 135 en 165 miljoen m3. Verder is het
brandstofverbruik en de emissie van zandwinning relatief beperkt ten opzichte van het verbruik
en de emissie van de totale scheepvaart binnen de 12-mijlszone. Daarom is het zeewaartse al-
ternatief als negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -) en de beide scenario’s van het kust-
waartse alternatief beperkt negatief (effectbeoordeling: 0/-).

Aspect Alternatief kustwaarts,
135 miljoen m3

Alternatief kustwaarts,
165 miljoen m3

Alternatief zeewaarts,
165 miljoen m3

Brandstofverbruik 0/- 0/- -
emissies 0/- 0/- -

14.4 Cumulatieve effecten
De totale emissie van baggerschepen vormt slechts een klein percentage van de totale uitstoot
van scheepvaart op de Noordzee. Er zal dan ook nauwelijks sprake zijn van cumulatie.

14.5 Mitigerende maatregelen
De inzet van modernere baggerschepen, met schonere verbrandingsmotoren, kan het brand-
stofverbruik en de daarmee samenhangende emissie worden gereduceerd. Dit maakt geen on-
derdeel uit van het voornemen.
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15 Integrale effectvergelijking

15.1 Inleiding
Zandwinning op de Noordzee kan leiden tot effecten op natuur, gebruiksfuncties en overige
ruimtelijke relevante aspecten, cultuurhistorie en archeologie en milieu. Op basis van voor-
gaande milieueffectrapporten voor zandwinning op de Noordzee en op basis van Monitorings-
en evaluatieprogramma’s (MEP) kan op voorhand worden uitgesloten dat er effecten optreden
ten aanzien van aspecten als morfologie, bodemsamenstelling, waterbeweging, waterkwaliteit,
kustveiligheid en kusthandhaving en recreatievaart. In hoofdstuk 8 is een onderbouwing gege-
ven op basis waarvan is besloten deze aspecten niet mee te nemen in de effectbeoordeling.
Voor de thema’s kust en zee, natuur, gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspec-
ten, cultuurhistorie en archeologie en milieu zijn effecten op voorhand niet uit te sluiten. In de
hoofdstukken 9 t/m 14 is voor deze thema’s een effectanalyse uitgevoerd. In paragraaf 8.3.2 is
een toelichting gegeven op de wijze waarop de effectbeoordeling plaatsvindt en welke beoorde-
lingssystematiek hiervoor is gehanteerd. In paragraaf 15.2 zijn de effecten met elkaar vergele-
ken. Op basis van deze vergelijking wordt een voorkeursalternatief gekozen. In paragraaf 15.3
wordt dit voorkeursalternatief beschreven.

15.2 Effectvergelijking
In tabel 15.1 zijn de effectbeoordelingen voor de verschillende thema’s samengevoegd.

Tabel 15.1 Totaaloverzicht effectbeoordeling
Thema/aspect Alternatief kustwaarts,

135 miljoen m3
Alternatief kustwaarts,
165 miljoen m3

Alternatief zeewaarts,
165 miljoen m3

Natuur
Fytoplankton
Vertroebeling
- PP - - -
- Chl-a - - -
Benthos
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Vissen
Vernietiging 0/- 0/- 0/-
Vertroebeling 0/- 0/- 0/-
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Vogels
Vertroebeling
- Waddenzee nb - nb
- Noordzee - - -
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Zeezoogdieren
Verstoring 0/- 0/- 0/-
Gebruiksfuncties en
overige ruimtelijke re-
levante aspecten
Visserij 0 0 0
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Scheepvaart 0 0 0/-
Windenergie 0 0 0
Niet gesprongen explo-
sieven

0/- 0/- 0/-

Beton- en metselzand 0 0 0/+
Cultuurhistorie en ar-
cheologie

- - -

Milieukwaliteit
Energieverbruik en
emissies

0/- 0/- -

Duurzaamheid

Natuur
Voor het thema natuur zijn de effecten onderzocht als gevolg van vertroebeling, vernietiging en
verstoring. De projecteffecten van vertroebeling op fytoplankton en chlorofyl zijn op basis van
de modelberekening als (potentieel) negatief beoordeeld, voor de alternatieven/scenario’s zijn
de effecten niet onderscheidend. De effecten van vernietiging op benthos zijn voor alle alterna-
tieven/scenario’s gering en niet onderscheidend vanwege het beperkte ruimtebeslag in relatie
tot het totale leefgebied op de Noordzee, waarbij er niet in de meest waardevolle gebieden
wordt gewonnen. De projecteffecten van vertroebeling op benthos zijn op basis van de model-
berekening als (potentieel) negatief beoordeeld. Voor vissen zijn de effecten van vernietiging,
vertroebeling en verstoring als ecologisch niet relevant beoordeeld, als gevolg van beperkte ge-
voeligheid en/of de omvang van het leefgebied en de daar aan gekoppelde uitwijkmogelijkhe-
den. Voor vogels zijn de effecten van verstoring door de vaarbewegingen als ecologisch niet re-
levant beoordeeld vanwege de uitwijkmogelijkheden dan wel de geldende beleidsregels vanuit
de BOR. De projecteffecten van vertroebeling op vogels zijn als (potentieel) negatief beoor-
deeld. Voor zeezoogdieren zijn de effecten van verstoring door de vaarbewegingen als ecolo-
gisch niet relevant beoordeeld vanwege de ruime uitwijkmogelijkheden dan wel de geldende be-
leidsregels vanuit de BOR.

Gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten
Voor het thema gebruiksfuncties en overige ruimtelijke relevante aspecten zijn verschillende as-
pecten beoordeeld. Doordat bij het selectieproces van zoekgebieden rekening is gehouden met
bestaande gebruiksfuncties, zijn potentiële conflictsituaties voorkomen. De effecten op de visse-
rij zijn verwaarloosbaar gezien de grootte van het gebied waar gevist kan worden versus de
grootte van de zandwingebieden. De effecten zijn bovendien tijdelijk (functioneel herstel voor
vissen treedt binnen 1 jaar op). Effecten op paai- en opgroei/foerageergebieden voor vissen
worden nauwelijks verwacht omdat er geen effect op het zuurstofgehalte wordt verwacht en de
beschikbaarheid van voedsel alleen lokaal en tijdelijk afneemt. De effecten op visserij worden
daarom voor alle alternatieven als neutraal beoordeeld.

Bij de zandwinning is het onvermijdelijk dat scheepvaartroutes worden gekruist. Bij Zeeland lig-
gen drie zoekgebieden deels in het scheepvaartstelsel. In het Waddengebied liggen enkele
zoekgebieden tussen vaarwegen in. Dit brengt, ondanks het hanteren van gebruiksregels en
bepalingen, een verhoogd risico op aanvaringen met zich mee. Omdat bij het zeewaartse alter-
natief enkele zoekgebieden tussen twee vaarwegen in liggen, wordt dit alternatief beperkt nega-
tief beoordeeld. Het kustwaartse alternatief scoort neutraal omdat in dit alternatief vaarwegen
niet per definitie doorkruist hoeven te worden. Hierin is geen onderscheid tussen de scenario’s
135 en 165 miljoen m3.

In de strook tussen de 10 en 12 nautische mijl liggen reserveringsgebieden voor windpark Hol-
landse Kust Noord en Hollandse Kust Zuid. Zandwinning binnen deze gebieden kan alleen
plaatsvinden als de windturbines elders binnen het gereserveerde gebied worden neergezet of
als de zandwinning plaatsvindt voordat het  windpark wordt gebouwd. Voor zoekgebieden bin-
nen deze reserveringsgebieden geldt dat voorafgaand aan de zandwinning afstemming zal
plaatsvinden met de andere gebruiker van het gebied, in dit geval de ontwikkelaar van een
windpark. Eventuele effecten van de zandwinning op het windpark kunnen hierdoor worden
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voorkomen. Effecten worden daarom neutraal beoordeeld (effectbeoordeling: 0). Hierin is geen
onderscheid tussen de scenario’s 135 en 165 miljoen m3.

Zandwinning in gebieden waar niet gesprongen explosieven (NGE) kunnen voorkomen vormt
een groot risico dat alleen geëlimineerd of teruggebracht kan worden tot een aanvaardbaar ni-
veau door het volgen van de juiste maatregelen. Het risico bestaat desondanks dat bij zandwin-
ning NGE wordt aangetroffen. Het risico is voor alle alternatieven vergelijkbaar. Door rekening
te houden met daarvoor geldende regels, kunnen risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Het
effect is niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt als beperkt negatief beoordeeld.

Een van de zeewaartse zoekgebieden ligt binnen een gebied dat kansrijk is voor de winning
van beton- en metselzand. Door zandwinning op die locatie zal beton- en metselzand aan de
oppervlakte komen te liggen waardoor het eenvoudiger winbaar wordt. Dit wordt beperkt positief
beoordeeld. Het kustwaartse alternatief ligt buiten deze kansrijke gebieden en scoort daarom
neutraal.

Cultuurhistorie en archeologie
Voor het thema cultuurhistorie en archeologie zijn de effecten op wrakken en bewonersspo-
ren/paleolandschappen onderzocht. Door zandwinning kunnen archeologische resten in het ge-
bied vernietigd worden tot de diepte waarop zand wordt gewonnen.  Door afstand te houden tot
bekende wrakken (conform BOR 100 m) en voorafgaand aan de winning archeologisch onder-
zoek uit te voeren kunnen effecten op archeologische waarden worden beperkt maar niet wor-
den uitgesloten. De effecten worden daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). De al-
ternatieven/scenario’s zijn daarbij niet wezenlijk onderscheidend.

Zandwinning kan ook leiden tot de vernietiging van bewonerssporen en paleolandschappen. De
effecten kunnen worden beperkt door nader archeologisch onderzoek, maar effecten kunnen
niet worden uitgesloten. Het effect van zandwinning op bewoningssporen en paleolandschap-
pen wordt daarom negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -). Er is geen wezenlijk onderscheid
tussen het kustwaartse en zeewaartse alternatief.

Milieukwaliteit
Voor het thema milieukwaliteit is gekeken naar de aspecten brandstofverbruik en emissies. Het
winnen en vervoeren van zand gaat gepaard met brandstofgebruik en emissies van onder an-
dere CO2, NOx en SO2. Hierbij is een duidelijk onderscheid tussen het kustwaartse en zee-
waartse alternatief en tussen meer of minder zandwinnen. Het kustwaartse alternatief scoort
vanwege de kortere vaarafstand (lager brandstofverbruik en emissies) duidelijk beter dan het
zeewaartse alternatief. Binnen het alternatief kustwaarts wordt er minder brandstof verbruikt en
ontstaat er minder emissie wanneer minder zand wordt gewonnen. Het verschil tussen zee-
waarts en kustwaarts is groter dan tussen de winning van 135 en 165 miljoen m3. Verder is het
brandstofverbruik en de emissie van zandwinning relatief beperkt ten opzichte van het verbruik
en de emissie van de totale scheepvaart binnen de 12-mijlszone. Daarom is het zeewaartse al-
ternatief als negatief beoordeeld (effectbeoordeling: -) en het kustwaartse alternatief beperkt ne-
gatief (effectbeoordeling: 0/-).

15.3 Voorkeursalternatief
Voor de meeste thema’s is het onderscheid tussen het zeewaartse en kustwaartse alternatief
gering. Daar waar sprake is van negatieve effecten, treden deze meestal in iets grotere mate op
bij het zeewaartse alternatief. Dit komt hoofdzakelijk doordat dit alternatief leidt tot grotere vaar-
afstanden en daarmee meer brandstofverbruik en emissie van CO2, NOx en SO2. Daarnaast lig-
gen de zoekgebieden van het zeewaartse alternatief in enkele gevallen tussen vaarwegen in en
in reserveringsgebied van windparken. Naast de effecten op de beschreven thema’s zijn ook
kosten relevant bij het maken van de afweging tussen de twee alternatieven. Een zeewaarts al-
ternatief is duurder vanwege de grotere vaarafstand (tijd en brandstofverbruik). Omdat de effec-
ten nagenoeg gelijk zijn, is gekozen voor het kustwaartse alternatief als voorkeursalternatief.
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Ten aanzien van de scenario’s 135 en 165 miljoen m3 zandwinning binnen het kustwaartse al-
ternatief zijn de verschillen in effecten minimaal. Het voorkeursalternatief is daarom de kust-
waartse winning van 165 miljoen m3. Gezien de beperkte effectverschillen wordt in het voor-
keursalternatief echter de mogelijkheid open gehouden dat in specifieke situaties een zee-
waarts zoekgebied kan worden benut. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer kustwaartse
gebieden door beperkingen afvallen en de vaarafstand naar een zeewaarts zoekgebied korter is
dan naar alternatieve kustwaartse gebieden.

15.4 Mitigerende maatregelen
Door toepassing van mitigerende maatregelen is het mogelijk om optredende effecten te voor-
komen of beperken. Voor het thema milieukwaliteit is voorgesteld om zoveel mogelijk moderne
baggerschepen in te zetten waardoor brandstofverbruik en emissies worden gereduceerd. Ook
het gebruik van schonere brandstoffen kunnen emissies verminderen. Voor natuur wordt aan-
bevolen om afstand aan te houden tot concentraties zee-eenden en rustende zeehonden. Deze
maatregel is reeds opgenomen in het BOR (Beleidsregel Ontgronden in Rijkswateren). Voor
overige aspecten treden in het voorkeursalternatief geen effecten op waarvoor mitigerende
maatregelen nodig zijn.

15.5 Leemten in kennis en evaluatie
Elk MER dient een overzicht te bevatten van de ‘leemten in kennis” die zijn overgebleven na het
verrichte onderzoek. Een dergelijk overzicht dient inzichtelijk te maken of er op het moment dat
de MER gereed is nog belangrijke milieu-informatie ontbreekt die van betekenis kan zijn voor de
volgende stappen in de besluitvorming. Leemten in kennis kunnen betrekking hebben op de uit-
gangssituatie, de ingreep en de effecten.

Ten behoeve van deze MER zijn de bestaande toestand, autonome ontwikkelingen en effecten
uitgebreid onderzocht. Met betrekking tot het voorkeursalternatief en de uitvoering is steeds de
bovengrensbenadering aangehouden. Door deze benadering kan uitgesloten worden geacht
dat werkzaamheden in de praktijk op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat de effecten
groter zijn dan in dit MER is aangegeven. De effectvoorspellingen zijn gebaseerd op de meest
recent beschikbare onderzoeksresultaten, bestaand en nieuw ontwikkeld modelinstrumentarium
en expert-judgement. Bij het in beeld brengen van de effecten is conform het voorzorgsprincipe
een worst case benadering gehanteerd. Concluderend kan worden gesteld dat er geen leemten
in kennis zijn geconstateerd die een belemmering kunnen vormen om het milieubelang volwaar-
dig mee te laten wegen in de besluitvorming.

Bovenstaande conclusie betekent echter niet dat er geen onderwerpen zijn die onderzocht kun-
nen worden om de effecten voor toekomstige zandwinning met meer nauwkeurigheid te kunnen
voorspellen. In de vergunning afgegeven in het kader van de Ontgrondingenwet wordt door het
Bevoegde Gezag vaak de verplichting opgenomen om de daadwerkelijk optredende milieuge-
volgen in kaart te brengen (monitoren) en die te vergelijken met de voorspelde effecten (evalue-
ren). Gezien de verwachting dat in de toekomst grotere hoeveelheden zand gewonnen moeten
worden om te anticiperen op de verwachte zeespiegelstijging (Delta programma) ligt het voor
de hand om een nieuw monitoring en evaluatie programma zandwinning (2018-2027) in te zet-
ten om de zekerheid van uitspraken inzake effecten van toekomstige zandwinning en het begrip
van het ecosysteem door onderzoek en monitoring verder te verhogen. Dit monitoring- en eva-
luatieprogramma zal voortbouwen op de verkregen kennis van andere monitoring- en evaluatie-
programma’s in relatie tot zandwinning. Dit betreft onder andere het MEP zandwinning 2014-
2017, waarin Rijkswaterstaat kustlijnzorg, Stichting LaMER en Hoog Heemraadschap Hollands
Noorderkwartier gezamenlijk optrekken en het MEP Aanleg waarin de zandwinning voor de
aanleg van Maasvlakte II wordt geëvalueerd.
Gedurende de m.e.r.-procedure is onderzocht of het mariene ecosysteem en de daarbij ho-
rende wettelijk beschermde soorten en habitats worden beïnvloed door de effecten van zand-
winning ten gevolge van habitatverandering, verstoring, emissies en vrijkomend fijn sediment.

Voor toekomstige zandwininitiatieven zijn op de hiervoor genoemde terreinen diverse kennis-
vragen op onderliggende deelonderwerpen relevant. Zoals beschreven in voorliggende MER is
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in de zandbodem van de Noordzee een bepaald percentage slib ingesloten. Dit slib kan vrijko-
men na de winning van het zand en daarmee aanleiding geven tot een verhoging van de troe-
belheid in de waterkolom. Meer troebelheid leidt tot minder licht en daardoor tot een verminde-
ring van de fotosynthese door fytoplankton. De voorspellende modellen geven aan dat dit zou
kunnen leiden tot een verslechtering van de groeiomstandigheden voor schelpdieren die het fy-
toplankton uit het water filteren en dat dit daardoor mogelijk consequenties heeft voor schelp-
dier-etende vogelsoorten. Uit onderzoek naar de draagkracht van het systeem door analyse van
veldgegevens omtrent schelpdiervoorkomens, aantallen schelpdier-etende vogelsoorten en in
het verleden uitgevoerde suppleties zijn dergelijke effecten echter niet direct te herleiden. De
doorvertaling van de effecten van de toename van slib richting schelpdieren en schelp-
dieretende vogels blijkt zeer complex. De modellen vormen uiteraard een versimpeling van de
praktijk, terwijl de patronen uit het veld een resultante zijn van verschillende factoren en ingreep
effect relaties. Het feit dat ondanks de trend van toenemende schelpdierbestanden, populaties
schelpdier-etende vogelsoorten achterblijven geeft aan dat er meer factoren een rol spelen.
Hier kan nader onderzoek mogelijk meer licht op werpen.
Bij de uitgevoerde modelberekeningen is bij veel aannames en parameterisaties uitgegaan van
de bovengrensbenadering (worst case) die na onderzoek mogelijk naar beneden zouden kun-
nen worden bijgesteld. Zo is bijvoorbeeld verondersteld dat 100% van het slib tijdens de zand-
winning vrijkomt. Ook zijn er bijvoorbeeld aannames gedaan omtrent het gedrag van slib, het
optreden van dichtheidsstromen van slib naar de bodem na de winning en de fractie verdeling
van het slib dat gedurende het zandwinnen vrijkomt.

Aanvullend te genereren kennis kan ook bijdragen aan de mogelijkheden om huidige, in de
praktijk gebruikte voorzorgsmaatregelen, met meer precisie in te zetten.
Tenslotte willen we nog stilstaan bij het aspect van de toekomstige beschikbaarheid van ge-
schikt zand in zandwingebieden. Dit onderwerp bevindt zich op het raakvlak tussen onderzoek,
beheer en beleid op de Noordzee. In deze MER zijn MER zoekgebieden vastgesteld op basis
van de behoefte aan zand voor de periode 2018-2027. Voor toekomstige milieueffectrapporta-
ges is het wenselijk dat initiatiefnemers inzicht hebben in hoeverre nog gebruik gemaakt kan
worden van bestaande zandwinvakken. Hierbij spelen vragen op diverse niveaus waarvan we
hier enkele benoemen:
1. Inzicht in kans op aanwezigheid en risico’s van NGE’s;
2. inzicht tot welke dieptes in bestaande zandwinvakken kan worden gewonnen voordat stoor-

lagen worden aangetroffen;
3. Inzicht in de opvulsnelheid van oude zandwinputten in gebieden waar zandgolven aanwezig

zijn en;
4. Inzicht op welke wijze in potentiele gebieden voor wind op zee eerst zand gewonnen kan

worden alvorens windturbines worden geplaatst.

In het nog op te stellen monitoring- en evaluatieplan 2018-2027 zal in meer detail worden inge-
gaan op mogelijke onderwerpen voor onderzoek, de prioritering en de uitwerking daarvan. Ge-
zien de doorlooptijd van het MEP zandwinning 2018-2027 ligt het niet voor de hand om bij aan-
vang al het uit te voeren onderzoek voor de gehele doorlooptijd in detail in te vullen. In het plan
van aanpak zal derhalve een fasering aangebracht worden, waardoor het mogelijk is om op ba-
sis van tussentijdse resultaten in overleg met het bevoegde gezag te evalueren en voor zover
nodig bij te sturen. Daarnaast zal met de beheerder van de Noordzee afstemming plaatsvinden
over beleidsmatige en beheersmatige aspecten van zandwinning op de Noordzee.
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16 Zandwinning periode 2028 en verder

16.1 Inleiding
Ook na 2027 zal er onverminderd behoefte zijn aan ophoogzand. De hoeveelheid ophoogzand
dat nodig is na 2027 is op dit moment moeilijk in te schatten. Verwacht wordt dat dit binnen de
banbreedtes fluctueert van de afgelopen decennia (zie figuur 2.1). Ten aanzien van de beschik-
baarheid van zand op de Noordzee is in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 een visie opgeno-
men (zie onderstaand kader).

Beleidsnota 2016-2021
"De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar zand voor kust veiligheid, bouwactiviteiten en infra-
structuur moet worden gewaarborgd, ook voor de lange termijn. In het licht van de klimaat verandering is
een nieuwe strategie voor zandwinning noodzakelijk, met mogelijkheden voor ruimtelijke sturing. […]

De ruimtevraag vanuit zandwinning is op het totale oppervlak van de Nederlandse Noordzee bezien niet
heel groot, maar een kosteneffectieve zandwinning betekent dat de ruimtevraag zich vooral toespitst op
het drukke zuidelijke deel van de Noordzee. Daar vindt de meeste scheepvaart, olie- en gaswinning, recre-
atie en visserij plaats. De druk in dit gebied neemt verder toe door de aanleg van windparken op zee en
door de aanleg van elektriciteitskabels door de gebieden met de meest kosteneffectieve zandvoorraad en
waar zandwinning de hoogste prioriteit heeft. […]

Zandwinning ten behoeve van kustverdediging en ophoging is een activiteit van nationaal belang. Om
gesteld te staan voor de opgaven op korte en lange termijn is het beleid erop gericht om voldoende zand-
voorraad op zee te reserveren voor suppletie- en ophoogdoeleinden tegen aannemelijke en redelijke kos-
ten."

In het kader van dit MER zijn zoekgebieden gezocht voor de winning van ophoogzand voor de
periode 2018 t/m 2027. Daarbij is duidelijk geworden dat in sommige regio's, zoals IJmuiden,
het steeds lastiger wordt om binnen de 12-mijlsgrens voldoende zoekgebieden te vinden om te
voldoen aan de zandvraag. Om die reden wordt in dit hoofdstuk alvast stilgestaan bij de zand-
winning voor na de periode waarover dit MER gaat: de periode 2028 en verder.

In dit hoofdstuk worden de trends geïdentificeerd die bepalend zijn voor de beschikbaarheid van
voldoende zand in de toekomst (paragraaf 16.2). Aansluitend hierop worden een aantal oplos-
singsrichtingen benoemd om de beschikbaarheid van voldoende zand zo lang mogelijk te ga-
randeren (paragraaf 16.3). Verdere uitwerking hiervan zal de komende jaren plaats vinden door
middel van onderzoek en beleidsvorming.

16.2 Trends die van invloed zijn op capaciteit zand op de Noordzee
Er is een aantal trends gaande die van invloed zijn op de vraag en aanbod van geschikt zand.
Op hoofdlijnen gaat het om de volgende trends:
1. Ruimtelijke claims tussen de -20 m dieptelijn en de 12 mijlszone nemen toe.
2. Hoeveelheid geschikt zand neemt af.
3. Vraag naar geschikt zand neemt toe.

16.2.1 Ruimtelijke claims
De zone tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens is in Beleidsnota
Noordzee 2016-2021 aangemerkt als reserveringsgebied voor zandwinning voor kustsuppleties
en ophoogzand. Binnen deze zone vinden in toenemende mate ook andere ruimtelijke ontwik-
kelingen plaats. Een deel van deze ontwikkelingen gaan niet samen met zandwinning of vragen
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om goede afstemming. De ruimtelijke claim van deze ontwikkelingen binnen deze zone zal in de
toekomst naar verwachting verder toenemen. Hieronder worden de meest relevante ruimtelijke
ontwikkelingen kort toegelicht.

Toename windenergie op zee
In het Nationaal Waterplan 2016-2021 is een aantal windenergiegebieden aangewezen waar
windparken mogen worden gebouwd (zie figuur 12.2). Uitgangspunt hierbij is dat de 12-mijls-
zone zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van windparken. Wel is het al sinds het Nationaal Water-
plan 2009-2015 mogelijk dat zichtbare permanente objecten binnen de 12-mijlszone onder
voorwaarden worden toegestaan, mits het gaat om werken van nationaal belang. Windenergie
op zee is aangewezen als activiteit van nationaal belang. Omdat het windenergiegebied Hol-
landse Kust te klein bleek voor het realiseren van de opgave van 2.100 MW opgesteld ver-
mogen is dit gebied uitgebreid met de strook tussen de 10 en 12 nautische mijl. De uitbreiding
is vastgelegd in de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust
(2016). Door de uitbreiding van het windenergiegebied binnen de 12-mijlszone wordt potentieel
zandwingebied ongeschikt, terwijl juist in dit gebied sprake is van een tekort aan capaciteit in de
periode na 2027. Daarnaast is het in de toekomst, wanneer mogelijk regionaal een zandtekort
optreedt, niet meer mogelijk om direct buiten de 12-mijlsgrens zand te winnen door de aanwe-
zigheid van het windpark. Een vergelijkbare situatie treedt op in Zeeland waar windenergiege-
bied Borssele direct tegen de 12-mijlsgrens ligt. De kans is groot dat door het klimaatakkoord
van Parijs in de komende jaren aanvullende initiatieven voor het plaatsen van windparken op
zee worden ontwikkeld.

Naast de locatie van het windpark zelf moeten er kabeltracés naar land worden aangelegd. Een
dergelijk tracé bestaat uit meerdere elektriciteitskabels die op enkele honderden meters afstand
van elkaar liggen. Daarnaast dient ter weerszijden van het kabeltracé een afstand te worden
aangehouden van 500 meter waar binnen geen zandwinning mag plaatsvinden. De totale
breedte van het tracé waarbinnen geen zandwinning mag plaatsvinden bedraagt, afhankelijk
van het vermogen van het windpark, circa 1 à 2 km. De ruimtelijke claim vanuit windenergie
speelt momenteel al een rol binnen de regio’s waar het momenteel al lastig is om zoekgebieden
voor zandwinning te vinden. Daarnaast zullen er in de toekomst nieuwe kabeltracés aangelegd
worden en is het onzeker of in de toekomst meer gebieden voor windenergie binnen de 12
mijlszone zullen worden aangewezen.

Supergrid
Het Europese supergrid is een mogelijk toekomstig netwerk van hoogspanningskabels die ver-
schillende Europese landen onderling en met de regio's rond Europa 's grenzen - met inbegrip
van Noord-Afrika, Kazachstan en Turkije - met elkaar moet verbinden. Het gaat om een hoog
voltage direct current (HVDC) elektriciteitsnet. Via dit Europese Supergrid kan vraag en aanbod
naar hernieuwbare energie beter op elkaar worden afgestemd. Als onderdeel van dit Supergrid
wil de Europese Commissie elektriciteitsnetten aanleggen in de Noordzee, de Middellandse Zee
en in het Baltische gebied. Dergelijke hoogspanningskabels leiden tot een extra ruimteclaim in
de Noordzee, waardoor het areaal aan potentieel zandwingebied afneemt.

Scheepvaartroutes
Het scheepvaartnetwerk ligt grotendeels buiten de 12 mijlszone. Naar de belangrijke zeehavens
zijn ook speciale aanlooproutes (diepwaterroutes) aangelegd, met naastliggende ankergebie-
den. Binnen een scheepvaartroute mag zand worden gewonnen. In de praktijk worden deze lo-
caties echter niet benut omdat het lastig is om de winning van het zand af te stemmen op de
aanwezige scheepvaart. Recent zijn scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van de Noord-
zee aangepast in verband met de aanwijzing van windenergiegebied Borssele. Aanpassing kan
ertoe leiden dat zoekgebieden voor zandwinning doorkruist worden door scheepvaartroutes,
waardoor zandwinning daar in de praktijk niet meer mogelijk is. Mogelijk leiden ruimtelijke ont-
wikkelingen zoals windparken in de toekomst tot meer wijzigingen in scheepvaartroutes waar-
door potentiele zandwingebieden niet meer beschikbaar zijn voor zandwinning.
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Aquacultuur
Aquacultuur omvat het kweken van vissen, schaal- en schelpdieren, en zeewieren voor com-
merciële doeleinden, bijvoorbeeld voor voedsel en energie. Realisatie van aquacultuur pro-
jecten kan ertoe leiden dat potentieel zandwingebied (tijdelijk) niet beschikbaar is voor zandwin-
ning.

Nieuwe ontwikkelingen voor de kust
Nieuwe onvoorziene ontwikkelingen voor de kust kunnen invloed hebben op zandwinning bin-
nen de 12-mijlszone. Zo kan de mogelijke aanleg van een energie eiland voor de kust voor de
opwekking van duurzame energie kan, in combinatie met de aanleg van hoogspanningskabels,
leiden tot een grotere ruimtedruk binnen de 12-mijlszone waar ook zandwinning plaatsvindt.

16.2.2 Hoeveelheid geschikt zand
In het kader van dit MER zijn zoekgebieden gezocht voor de winning van zand voor de periode
2018 t/m 2027. Daarbij is duidelijk geworden dat in sommige regio's het steeds lastiger wordt
om binnen de 12-mijlsgrens voldoende zoekgebieden te vinden met de juiste kwaliteit zand.
Ook richting de toekomst worden trends voorzien die de beschikbaarheid van geschikt zand
kunnen beïnvloeden. De meest relevante trends worden hier beschreven.

Beschikbaarheid geschikt zand op basis van geologische kennis
In de Zandwinstrategie in Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is uitgegaan van zandlaagdiktes
van 2 tot 12 m (zie figuur 4.3 in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021). In 2016 heeft booronder-
zoek plaatsgevonden tot een diepte van 6 meter. Dit onderzoek heeft veel nieuwe informatie
opgeleverd over de geschiktheid van gebieden voor zandwinning door het in beeld brengen van
stoorlagen (klei- en veenlagen) en de kwaliteit van het zand (zie ook paragraaf 7.2.4). Op basis
van deze informatie zijn verschillende zoekgebieden afgevallen of in diepte beperkt. Dit heeft
ertoe geleid dat binnen de zoekgebieden minder geschikt zand kan worden gewonnen dan op
basis van de tot dan toe aanwezige informatie werd voorzien. Voor de laag van 6 tot 12 is nog
geen gedetailleerde informatie aanwezig. Wanneer gedetailleerde informatie over de geschikt-
heid van zand op grotere diepte wel beschikbaar komt, kan een herziening worden gemaakt
van de verwachte zandlaagdiktes die bruikbaar zijn voor zandwinning.

Naast aanwezigheid van stoorlagen heeft het geologisch onderzoek ook informatie geleverd
over de kwaliteit van het aanwezige zand (o.a. het slibpercentage en de korrelgrootte). Met
name bij de commerciële zandwinning is er soms behoefte aan een specifieke kwaliteit zand.
De gewenste kwaliteit is echter op sommige locaties niet in voldoende mate aanwezig.

Zandwingebieden die reeds zijn uitgeput
De afgelopen decennia is er reeds veel zand gewonnen in de Noordzee. Binnen de zone tussen
de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en 2 km zeewaarts daarvan, mag tot maximaal 2 m diep
gewonnen worden. Met name in deze zone liggen zandwingebieden waar de maximale win-
diepte reeds bereikt is. Dit speelt niet zeewaarts van deze zone, waar dieper kan worden ge-
wonnen.

Wet- en regelgeving
Stringentere wet- en regelgeving vanuit bijvoorbeeld de KRW en Wet Natuurbescherming kan
ertoe leiden dat ecologische effecten zwaarder worden beoordeeld waardoor op den duur min-
der zand kan worden gewonnen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de voorwaarde in be-
heerplannen om geen zand te winnen in de zone 900 m zeewaarts van de doorgaande NAP -20
m dieptelijn. Deze voorwaarde is opgenomen om directe effecten van zandwinning op Natura
2000-gebieden te voorkomen.

16.2.3 Vraag naar geschikt zand
Vraag naar zand
De toekomstige vraag naar zand voor kustveiligheid en bouwactiviteiten is afhankelijk van di-
verse factoren. Deze factoren zijn hieronder toegelicht.
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1) Suppletiezand
De vraag naar suppletiezand zal de komende decennia naar verwachting toenemen als gevolg
van zeespiegelstijging (klimaatverandering) en bodemdaling. In het kader van het Deltapro-
gramma is een Nationale Visie Kust opgesteld. Hierin zijn de onderbouwing, de afwegingen, de
toelichting en de uitvoeringsagenda opgenomen met een overzicht van acties om de visie te re-
aliseren. Als onderdeel van deze visie is een doorzicht gegeven op de hoeveelheid benodigde
kustsuppleties om tot 2100 het kustfundament in evenwicht te houden met de relatieve zeespie-
gelstijging, de kustlijn te handhaven en de zandbalans in het totale zandig systeem van de kust
op orde te houden. Hierin wordt rekening gehouden met een scenario waarin de zeespiegelstij-
ging verloopt in het huidige tempo en een scenario waarin deze stijging sneller verloopt. Bij een
voortzetting van het huidige tempo wordt gedacht aan een range van 12-24  miljoen m3 supple-
tiezand per jaar voor de periode na 2027. Bij matige tot snelle stijging van de zeespiegel komen
grotere volumes in beeld (Nationale Visie Kust, 2013).

2) Ophoogzand
De vraag naar ophoogzand is voornamelijk afhankelijk van de economische conjunctuur. Zo zal
de vraag bij hoogconjunctuur (veel bouwactiviteiten) groter zijn dan bij laagconjunctuur (minder
bouwactiviteiten). De ervaring leert dat, afhankelijk van de conjunctuur, de vraag naar ophoog-
zand zal variëren tussen de 10-15 miljoen m3 per jaar.

3) Overige zandbehoefte
Ook de vraag naar zand voor infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de verdere uitbrei-
ding van de Maasvlakte, spelen een grote rol bij de zandvraag.

Verandering in vraag naar zand
Het uitgangspunt van het kustverdedigingsbeleid is "zacht" waar het kan en "hard" waar het
moet (Beleidsnota Noordzee 2016-2021). Onder zacht wordt verstaan kustverdediging door
middel van zandsuppleties met zand uit de Noordzee. Hard heeft betrekking op waterkering
door middel van een harde kering (steenbestorting/damwand). Afgelopen jaren is steeds vaker
gekozen voor een zachte verdediging. Eén van de zwakke schakels van Noord Holland bijvoor-
beeld, de Hondsbossche Pettemer zeewering, is onlangs zacht versterkt, waardoor periodiek
onderhoudssuppleties noodzakelijk zijn.

Morfologische ontwikkelingen
Morfologische processen zoals de slijtage van de buitendelta's van de Nederlandse Waddenzee
in combinatie met de zandhonger van de Waddenzee kan gevolgen hebben voor de hoeveel-
heid zand die nodig is om de veiligheid van de eilandkusten en de Kop van Noord-Holland te
handhaven. Doordat de buitendelta's eroderen zal op den duur de rol van de buitendelta's als
zandmotor afnemen, waardoor meer zand uit de kuststrook zal worden aangesproken, waar-
door mogelijk meer onderhoud zal moeten plaatsvinden.

Conclusie:
Gesteld kan worden dat voor de zandwinperiode 2018-2027 voldoende zand beschikbaar is om
aan de vraag te voldoen. Voor de periode daarna zal het in een aantal regio’s, zoals IJmuiden,
lastiger worden om aan de zandbehoefte te voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regio IJmui-
den waar de ruimte voor zandwinning beperkt wordt door andere gebruikers en er een grote
ruimtelijke claim ligt van windenergiegebied Hollandse Kust Zuid met bijbehorende netaanslui-
ting (zie figuur 16.1). Bovendien is de ondergrond in deze regio, door de aanwezigheid van klei-
en veenlagen, niet geschikt voor diepe winning.
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Figuur 16.1 Ruimtegebruik en claims in regio IJmuiden

16.3 Oplossingsrichtingen voor de problematiek
Om ook in de toekomst aan de vraag naar zand te kunnen voldoen zijn diverse oplossingsrich-
tingen mogelijk. De oplossingsrichtingen zijn gericht op het zo efficiënt mogelijk benutten van de
aanwezige zandvoorraad. De oplossingsrichtingen hebben betrekking op:
· windiepte;
· winlocatie;
· optimalisatie ruimtegebruik;
· suppletiestrategie;
· winstrategie.

16.3.1 Windiepte en winlocatie
In de Zandwinstrategie wordt uitgegaan van diepere zandwinning dan de eerder gebruikelijke
twee meter om de mogelijke effecten van zandwinning op het bodemleven en de visserij te be-
perken, en de beschikbaarheid van zandwinning tussen de 12-mijlsgrens en de doorgaande
NAP -20 m dieptelijn zolang mogelijk te garanderen. Zandwinning van meer dan 2 m diep is
toegestaan vanaf 2 km zeewaarts van de doorgaande NAP -20 m dieptelijn. Door uit te gaan
van grotere windiepte (> 2m) neemt de potentieel aanwezige zandvoorraad toe.

Vanuit kostenoogpunt zal, waar de geologische opbouw dat toelaat, eerst zo dicht mogelijk te-
gen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn worden gewonnen (m.u.v. de eerste 2 km). Wanneer
deze gebieden zijn uitgeput zal de winning meer zeewaarts plaatsvinden. Door op grotere af-
stand van de kust te winnen zullen de vaarafstand en zuigdiepte toenemen, waardoor ook de
kosten zullen stijgen. Indien op de lange termijn ook binnen de 12-mijlsgrens de zandvoorraad
is uitgeput, dan kan zandwinning ook buiten de 12-mijlszone plaatsvinden.

Van niet alle verlaten zandwingebieden is bekend hoeveel zand nog aanwezig is. Bekend is dat
een aantal zandwingebieden weer snel herstellen (vollopen met zand) waardoor mogelijk op-
nieuw zand kan worden gewonnen. Het in beeld brengen van de capaciteit van verlaten zand-
wingebieden vergroot de kennis van de capaciteit aan zand.
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Aandachtspunten:
· Voor diepe winning zal waar nodig een deel van de vloot moeten worden aangepast. Dit kan

bijvoorbeeld door het verlengen van de zuigbuis en het eventueel aanbrengen van een on-
derwaterpomp.

· Er is meer inzicht nodig in de geologische opbouw van de ondergrond (aanwezigheid van
klei- en veenlagen).

· Bij winning buiten de 12-mijlszone treden mogelijk conflicten op met andere functies, zoals
windparken en scheepvaart.

Zandwinning binnen het kustfundament
Beleidsmatig is vastgelegd dat zandwinning niet mag plaatsvinden binnen het kustfundament
(het gebied binnen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn). In België is het kustfundament be-
grenst op NAP -10 m. Door deze grens op te schuiven naar bijvoorbeeld de doorgaande NAP -
15 m dieptelijn komt veel nieuw potentieel zand beschikbaar. Hiervoor is het noodzakelijk dat
onderzoek plaatsvindt naar functioneren van het kustfundament en de (ecologische) gevolgen
van het dichter bij de kust winnen van zand.

16.3.2 Optimalisatie ruimtegebruik (meervoudig)
Door optimalisatie van het ruimtegebruik kan de aanwezige zandvoorraad binnen de 12-mijls-
zone efficiënter worden benut. Voorbeelden hiervan zijn:
· Meervoudig ruimtegebruik/strategisch: winnen voordat bijvoorbeeld een windpark wordt ge-

bouwd of een kabel wordt aangelegd het aanwezige zand te winnen.
· Afweging locatie van een bestemming: bestemmen functie op voor zandwinning ongeschikt

gebied.
· Opruimplicht instellen en handhaven: opruimen oude kabels en leidingen waardoor gebied

beschikbaar komt voor zandwinning.
· Juridische kader voor zoekgebieden zandwinning: voorkomen dat zoekgebieden door an-

dere functies niet meer bruikbaar zijn.

16.3.3 Winstrategie
Bij de conventionele manier van zandwinnen wordt zand in diverse gebieden buiten de door-
gaande NAP -20 m dieptelijn gewonnen en naar de havens vervoerd. Andere winstrategieën
zijn bijvoorbeeld door gebruik te maken van een specifieke "loswal" of het zogenaamde "rente-
winnen".

Bij gebruikmaking van een specifieke "loswal" wordt zand door een grote sleephopperzuiger
verder op zee gewonnen en dichtbij de kust gelost. Het zand wordt vervolgens door kleinere
sleephopperzuigers verder vervoerd. Bij het "rentewinnen" worden alleen de toppen van zand-
golven gewonnen die vervolgens op een natuurlijke wijze weer herstellen. Als de omvang van
de zandwinning in evenwicht is met het natuurlijk herstel, dan kan in principe continue op de-
zelfde plaats worden gewonnen. Nader onderzoek naar deze manier van winnen is gewenst.
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18 Verklarende woordenlijst

Begrip Verklaring
ADCP ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler,

akoestische dopplerstroommeter) is een
soort sonar die wordt gebruikt om zeestro-
mingen te meten tot op grote diepte.

12-mijlsgrens Deze grens is 12 zeemijl verwijderd van de
Basislijn, die halfjaarlijks wordt vastgesteld
door de Hydrografische Dienst van de Ma-
rine. De strook tussen het land en de 12-
mijlsgrens valt onder territoriale wateren.

Basiskustlijn De volgens een afgesproken definitie be-
paalde kustlijn - ongeveer overeenkomend
met de ligging in 1990 die wordt gehand-
haafd. Bij teruggang van de kustlijn land-
waarts van de basiskustlijn wordt met zand-
suppleties ingegrepen.

Beperkte m.e.r.-procedure Procedure voor het doorlopen van een m.e.r.
waarbij aan de voorkant voor het bevoegd
gezag geen verplichting bestaat voor zowel
het kennisgeven van een initiatief als voor
het opstellen van een Advies Reikwijdte en
Detailniveau. Na opstellen van MER en ver-
gunningaanvraag wordt door het BG middels
een kennisgeving iedereen uitgenodigd voor
het indienen van zienswijzen op basis van
MER en ontwerp-besluit. Op vrijwillige basis
kan de Cie-m.e.r. om advies worden ge-
vraagd. Op basis van inspraakreacties wordt
de definitieve beschikking opgesteld, waarop
de mogelijkheid bestaat voor bezwaar en be-
roep. Het BG evalueert de werkelijk optre-
dende milieugevolgen.

Besluit-m.e.r. Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit
m.e.r.) is een algemene maatregel van be-
stuur (AMvB) en is essentieel om te kunnen
bepalen of bij de voorbereiding van een plan
of een project een m.e.r.(beoordelings)-pro-
cedure moet worden doorlopen.

Cie-m.e.r. De Commissie voor de milieueffectrappor-
tage (Cie-m.e.r.) is een onafhankelijke stich-
ting die het bevoegd gezag adviseert over de
inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.
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Doorgaande NAP -20 m dieptelijn Beleidsmatig vastgestelde zeewaartse be-
grenzing van het kustfundament op basis van
de waterdiepte van NAP -20 meter, waarbij
een vloeiende, doorgaande lijn wordt
aangehouden.

D50 Mediaan van de zandfractie, dit is de bere-
kende diameter van een zeef waarop de helft
van de zandfractie zou blijven liggen

ILT Inspectie voor Leefomgeving en Transport
(ILT). Dienst die voor Rijkswaterstaat Eigen
Werken als bevoegd gezag optreedt.

Jarkus-raai metingen Elke jaar wordt het profiel van de kust geme-
ten van duintop tot aan de NAP -5 tot -8 m
lijn. Deze jaarlijkse kustmetingen worden
aangeduid met Jarkusraaien.

Klappen Snelle en efficiënte manier van het aanbren-
gen van zand voor de kust. De beuninhoud
van het schip wordt in een keer gelost door
middel van het openen van kleppen.

Kustfundament Het kustfundament bestaat uit het geheel van
zee, strand, zeedijken, dammen en duinge-
bied. Het kustfundament wordt zeewaarts be-
grensd door de doorgaande NAP -20 m diep-
telijn, landwaarts door de binnenduinrand.

MER In een milieueffectrapport (MER) worden de
effecten van een project onderzocht en afge-
wogen.

m.e.r. Milieueffectrapportage behelst het in beeld
brengen van de milieugevolgen van een be-
sluit voordat het besluit wordt genomen. De
onderzoeksresultaten worden gepubliceerd
in het milieueffectrapport (MER).

m.e.r.-plichtig Activiteit waarvan op basis van het besluit-
m.e.r. het verplicht is om voor aanvang van
de werkzaamheden de m.e.r.-procedure te
doorlopen.

MWTL netwerk Monitoring Waterstaatkundige Toestand des
Lands (MWTL). Milieumeetnet Rijkswateren
chemie en biologie, waarbij ook op de Noord-
zee een aantal raaien met meetpunten zijn
opgenomen, waar periodiek metingen wor-
den verricht naar waterkwaliteit, benthos en
samenstelling van het zwevend stof.

NGE's Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s). Met
name in de 2e wereldoorlog zijn boven de
Noordzee bommen gedropt om brandstof te
kunnen sparen.
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NCP Het Nederlands Continentaal Plat (NCP) be-
staat uit het gebied dat zich bevindt tussen
de laagwaterlijn en een waterdiepte van 200
meter, maar maximaal 200 mijl uit de kust.
Binnen de grenzen van het NCP heeft een
kuststaat het alleenrecht op exploitatie van
bodemschatten, zowel op als in de bodem. In
de praktijk gaat het vooral om olie, gas, zand
en grind.

NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Ontwerp-besluit Besluit van het bevoegd gezag naar aanlei-
ding van een vergunningaanvraag, dat ter in-
zage wordt gelegd. Op basis van zienswijzen
wordt het besluit definitief gemaakt.

Opnamegebied voor zandwinning Gebied binnen zoekgebied dat nader onder-
zocht wordt op geschiktheid voor zandwin-
ning.

PAS Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Programma waarin generieke (land-
bouw)maatregelen worden genomen om de
uitstoot te verminderen én waarin herstel-
maatregelen zijn genomen om de natuur ro-
buuster en veerkrachtiger te maken. Doel
hiervan is om "ruimte" voor projecten en ont-
wikkelingen mogelijk te maken.

Paleo-landschap Verschijningsvorm van het landschap uit
vroegere tijden.

Persen Uitvoeringswijze waarbij de hopper aanlegt
bij een ponton en met behulp van een (drij-
vende) leiding wordt gekoppeld en het zand
richting de suppletielocatie wordt geperst.

PlanMER Milieueffectrapport waarmee de eventuele
milieueffecten van een plan inzichtelijk wor-
den gemaakt zodat het bevoegd gezag een
weloverwogen besluit kan maken.

Primaire productie Primaire productie is de aanmaak van orga-
nische verbindingen door organismen mid-
dels fotosynthese of chemosynthese.

ProjectMER Milieueffectrapport waarmee de eventuele
milieueffecten van een activiteit of project in-
zichtelijk worden gemaakt zodat het bevoegd
gezag een weloverwogen besluit kan maken.

Rainbowen Het over enige afstand overboord spuiten
van baggerspecie door middel van een uit-
kragende persbuis.

Rijkswaterstaat Eigen Werken Werken met betrekking tot waterstaatswer-
ken die door of vanwege Rijkswaterstaat
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worden uitgevoerd. Vanuit het oogpunt van
functiescheiding treedt de Inspectiedienst
voor Leefomgeving en Transport op als be-
voegd gezag.

Secundaire productie Via de secundaire productie worden alle door
de planten geproduceerde voedingsstoffen
doorgegeven aan organismen die niet tot pri-
maire productie in staat zijn en zo bouwen
dieren hun biomassa op. Alle gewichtstoe-
name van vissen, bodemdieren en het zo-op-
lankton is onderdeel van de secundaire pro-
ductie.

Stoorlaag In de bodem over een groter oppervlak dui-
delijk aanwezige laag van klei, leem, stenen
of veen, dikker dan 0,5 m.

Uitgebreide m.e.r.-procedure Procedure voor het doorlopen van een m.e.r.
waarbij aan de voorkant door het bevoegd
gezag kennisgegeven wordt van het initiatief.
Het BG is vrij om de Cie-m.e.r. in deze fase
om advies te vragen. Na opstellen van MER
en vergunningaanvraag wordt door het BG
middels een kennisgeving iedereen uitgeno-
digd voor het indienen van zienswijzen op
basis van MER en ontwerp-besluit. Ook
wordt de Cie-m.e.r. om advies gevraagd. Op
basis hiervan wordt de definitieve beschik-
king opgesteld, waarop mogelijkheid bestaat
voor bezwaar en beroep. Het BG evalueert
de werkelijk optredende milieugevolgen.

Visbestek Specifiek gebied waar bepaalde soorten vis
vaak worden aangetroffen.

Wingebied Gebied binnen het zoekgebied waar uiteinde-
lijk zand wordt gewonnen.

Zoekgebied voor zandwinning Gebied tussen de -20 m dieptelijn en de 12-
mijlsgrens dat in principe geschikt is voor
zandwinning.



, revisie D0

Bijlage 1

Kaarten



Legenda Kaarten bijlage 1
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Bijlage 2  : Beleidskader

, revisie C3

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) (2000)
In de Europese Unie is het waterbeleid vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Het be-
langrijkste doel van deze richtlijn is de vaststelling van een kader voor de bescherming van
land, oppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. Voor de Noordzee be-
perkt de uitvoering van de KRW zich tot de 1 mijlzone voor wat betreft de ecologische toestand
en de 12 mijlzone met betrekking tot de chemische toestand. Daarbuiten valt het onder het re-
gime van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (zie hieronder). Als concreet doel stelt de Kader-
richtlijn Water dat in 2015 alle watersystemen in een goede chemische en ecologische toestand
moeten verkeren. Voor veel wateren betekent dit, dat de kwaliteit niet (verder) mag verslechte-
ren en soms aanzienlijk moet verbeteren. De doelen voor Nederland zijn vastgelegd in de
AMvB 'Kwaliteitseisen en monitoring Water', waaronder de overgangswateren en kustwateren.
De kwaliteitsdoelen zijn deels gebaseerd op de OSPAR Ecological Quality Objectives geba-
seerde en deels op nieuw ontwikkelde graadmeters voor de kwaliteitselementen 'fytoplankton'
en 'macrofauna'. De graadmeters zijn zo gekozen dat zowel de karakteristieke biodiversiteit als
het functioneren van het ecosysteem in beeld worden gebracht.

Voor de KRW is een register van beschermde gebieden opgesteld. In de Noordzee zijn dat alle
gebieden die onder de werking vallen van de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Europese Vogel-
en Habitatrichtlijn en de Europese richtlijn inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater. Er
wordt gewerkt aan de realisatie van de doelen in Zwemwaterprofielen en Natura2000 beheer-
plannen en voor de rijkswateren in het 'Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-
2015, Programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard, Uitwerking Waterbeheer
21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura2000' van Rijkswaterstaat.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008)
In juli 2008 is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie van kracht geworden. Het toepassingsgebied
van de KRM strekt zich uit tot alle mariene wateren. Daaronder zijn alle zeegebieden begrepen
die onder de soevereiniteit of rechtsmacht van de lidstaten vallen. De KRM geeft een integre-
rend juridisch kader voor de bescherming en instandhouding van het mariene milieu, de voorko-
ming van de verslechtering er van en het herstel van dat milieu waar het schade heeft geleden
en waar dat uitvoerbaar is. Daarnaast is het kader gericht op het voorkomen, verminderen en
elimineren van verontreiniging, het realiseren van een samenhangend en representatief net-
werk van beschermde gebieden op de Noordzee en het bevorderen van duurzaam gebruik. Het
uiteindelijke doel is het bereiken en behouden van een 'goede milieutoestand van het mariene
milieu', uiterlijk in het jaar 2020.

De kern van de KRM is voor Nederland de verplichting om een mariene strategie vast te stellen
voor het Nederlandse deel van de Noordzee. In de mariene strategie dient een 'ecosysteemge-
richte benadering van het beheer van menselijke activiteiten' te worden toegepast en dient 'het
duurzaam gebruik van mariene goederen en diensten door de huidige en toekomstige genera-
ties' mogelijk te worden gemaakt.

De mariene strategie omvat de volgende drie stappen: (deel 1) initiële beoordeling van de mili-
eutoestand, beschrijving van de goede milieutoestand (GMT) in 2020, milieudoelen en indicato-
ren en de beleidsopgaven tot 2020, (deel 2) KRM-Monitoringprogramma en (deel 3) programma
van maatregelen. De eerste twee stappen zijn respectievelijk in 2012 en 2014 vastgesteld. De
derde stap betreft het programma van maatregelen en is in 2015 vastgesteld. De maatregelen
dragen eraan bij dat de goede milieutoestand in 2020 of in de periode daarna binnen handbe-
reik komt. Kern is dat de huidige beleidsinspanning voor het terugdringen van verontreiniging en
verstoring van het ecosysteem moet worden volgehouden om de goede milieutoestand te berei-
ken. Een aanvullende beleidsinspanning is nodig voor de bescherming van het bodemecosys-
teem van het Friese Front en de Centrale Oestergronden en het terugdringen van zwerfvuil op
zee. In 2018 volgt een hernieuwde beoordeling van de milieutoestand.
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Waterwet, 2009
De Waterwet verschaft één integraal juridisch kader voor het waterbeheer in Nederland, inclu-
sief het gehele Nederlandse deel van de Noordzee (incl. EEZ). De Wet vervangt alle bestaande
wetten die betrekking hadden op het waterbeheer, waaronder de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren, de Wet verontreiniging zeewater en (het natte gedeelte van) de Wet beheer rijkswa-
terstaatswerken. Deze wetten zijn door de Invoeringswet Waterwet ingetrokken of gewijzigd,
waarbij tevens is voorzien in een overgangsregeling. De Wet dient mede ter uitvoering van ver-
dragen op het terrein van het waterbeheer en de Europese waterrichtlijnen, in het bijzonder de
Kaderrichtlijn water, de Hoogwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn mariene strategie.

Uitgangspunt van de Wet is het integraal beheer van watersystemen. De voornaamste doelstel-
lingen van de Wet zijn: a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, waterover-
last en waterschaarste, in samenhang met b) bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en c) vervulling van maatschappelijke functies door
watersystemen. Deze doelstellingen zijn nader uitgewerkt in normen voor waterkering, water-
kwantiteit, waterkwaliteit en functievervulling. Deze wettelijke normen worden aangevuld door
meet- en beoordelingsverplichtingen voor de aangewezen beheerder. De Minister van I&M is de
beheerder voor de Noordzee. De hoofdlijnen van het waterbeleid (incl. Noordzee) zijn vastge-
legd en nader uitgewerkt in het Nationaal Waterplan en het Beheerplan voor Rijkswateren.

Wet Natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze vervangt de Natuur-
beschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en Boswet. De nieuwe Wet natuurbescherming
heeft als doel het beschermen van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) in Neder-
land. Projecten of handelingen die negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen
hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Ten aanzien van Natura 2000 zijn er beperkte wijzigin-
gen in de Wet natuurbescherming ten opzichte van de bepalingen uit de Natuurbeschermings-
wet 1998. Voor beschermde natuurmonumenten geldt dat de beschermingsstatus van deze ge-
bieden in de nieuwe wet vervalt. Toetsing aan (oude doelen van) beschermde natuurmonumen-
ten is derhalve vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming niet
meer aan de orde.

In dit kader is ook toetsing van effecten in het kader van de externe werking van toepassing. Bij
de toetsing gelden de volgende procedurevarianten:
· Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen Na-

tura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig).
· Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
· Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten,

significantie van effecten wel.
· Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of Verslech-

teringstoets niet worden uitgesloten.
· ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan

worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder
effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie is
voorzien.

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder geval een
vergunning noodzakelijk.

Per 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. Vergunningverlening bij een toename aan stik-
stofdepositie is gekoppeld aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is via het
Besluit PAS in de Wet natuurbescherming verankerd. In de Regeling PAS zijn de volgende pro-
cedureregels vastgelegd:
· Toename van minder dan 0,05 mol/ha/jr: geen vergunning en geen melding nodig.
· Toename van 0,05-1 mol/ha/jr: geen vergunning nodig, een melding volstaat.
· Toename van meer dan 1 mol/ha/jr: vergunning nodig.
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Voor het uitvoeren van de stikstofberekening dient gebruik te worden gemaakt van de Aerius
calculator. Bij een melding of vergunningaanvraag dient deze berekening te worden bijgevoegd.
Bij een vergunningaanvraag zal door het bevoegd gezag worden bepaald of er nog ontwikke-
lingsruimte beschikbaar is voor de toename van stikstof voor de betreffende habitattypen of
soorten. Op basis daarvan zal worden bepaald of een vergunning kan worden verleend.

Soortenbescherming
Ten aanzien van beschermde soorten verandert in de Wet natuurbescherming het een en ander
ten opzichte van de Flora- en faunawet. Zo zijn enkele soorten die onder de Flora- en faunawet
zwaarder zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming niet langer wettelijk beschermd. De
nieuwe wet biedt daarnaast bescherming aan enkele soorten die momenteel onder de Flora- en
faunawet nog niet zijn beschermd.

In de wet zijn lijsten opgenomen met beschermde soorten. Deze zijn wat betreft beschermings-
regime onderscheiden in de volgende categorieën:
· soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijnsoorten en van de Vogelrichtlijnsoorten (ook wel

'strikt beschermde soorten');
· 'andere beschermde soorten'.

Voor Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten geldt een vergelijkbaar stelsel van verbodsbepalingen als
in de Flora- en faunawet het geval is. Dat betekent dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen
(inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) verstoord of ver-
nietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen
worden gedood of verwond.

Voor andere beschermde soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief
functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden
en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of ver-
wond. Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring is niet van toepassing op deze soor-
ten. Ten aanzien van de andere soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie
van EZ) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de ontheffings-
plicht uit de Wet natuurbescherming. De vrijstellingslijsten die in de Provinciale Verordeningen
zullen worden opgenomen zijn nog niet voor alle provincie vastgesteld. In dit kader wordt uitge-
gaan van de voorlopige lijsten, voor zover beschikbaar.

Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en de voorgenomen activiteiten strijdig zijn
met de bepalingen in de Wet natuurbescherming dient ontheffing dient te worden aangevraagd.
Deze kan alleen worden verleend indien de gunstige staat van instandhouding niet in het ge-
ding is. Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide
categorie soorten te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de
Wet natuurbescherming. Er is dan geen ontheffing nodig.

Beleidsregels Ontgrondingen in Rijkswateren
De Beleidsregels vervangen de in het verleden ontwikkelde beleidsnota's, waaronder het Regio-
naal Ontgrondingenplan Noordzee 2 (RON2). De Beleidsregels bouwen voort op RON2. De uit-
gangspunten met betrekking tot ontgrondingen in de Noordzee zijn daarom dezelfde gebleven.

Uitgangspunt van beleid is om aan de toenemende vraag naar oppervlaktedelfstoffen uit de
Noordzee tegemoet te komen, rekening houdend met:
· een zo zuinig mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk gebruik van oppervlaktedelfstoffen uit de

bodem van de Noordzee;
· een zo goed mogelijke afstemming met andere gebruiksfuncties van de Noordzee, zowel in

ruimte als in tijd;
· een duurzaam functioneren van het watersysteem Noordzee, de aangrenzende wateren en

de kustzone.
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Doelstelling van de Beleidsregels is om invulling te geven aan de bevoegdheid van de Minister
van I&M voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Ontgrondingenwet en
het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren. De Beleidsregels beogen de wijze aan te geven
waarop wordt omgegaan met aanvragen voor ontgrondingsvergunningen, op welke wijze deze
worden beoordeeld en welke voorwaarden hierop van toepassing zijn. Het ruimtelijk beleid met
betrekking tot ontgrondingen is gebaseerd op het in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
en het Nationaal Waterplan vastgelegde beleid dat zich richt op het stimuleren van de winning
van oppervlaktedelfstoffen in Nederland op een maatschappelijk aanvaardbare wijze en het
wegnemen van onnodige markt belemmerende maatregelen. De winning van oppervlaktedelf-
stoffen is van nationaal belang en moet zoveel mogelijk multifunctioneel zijn, zodat er zo min
mogelijk ingrepen in de omgeving hoeven plaats te vinden. Voor de winning van ophoogzand in
de Noordzee geeft het Nationaal Waterplan aan dat het Rijk inzet op diepe zandwinning in
plaats van de tot nu toe gebruikelijke 2 meter. In de Beleidsregels is bepaald dat bij een win-
diepte van meer dan 2 meter beneden de zeebodem, de ontgronding minimaal 2 kilometer zee-
waarts van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn moet plaatsvinden. Bij de verlening van
ontgrondingsvergunningen op de Noordzee zijn de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 en de
Ontgrondingenwet van toepassing.

In de Beleidsregels zijn algemene bepalingen voor zandwinning opgenomen, waaronder een
tabel waarin de afstand is opgenomen ten opzicht van kunstwerken, vaste objecten, situaties en
omstandigheden waarbinnen geen ontgrondingsvergunning voor schelpenwinning of andere
ontgrondingen wordt verleend.

ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction, 2003
De ICES-Guidelines zijn door OSPAR aangenomen als aanbeveling voor de aangesloten lan-
den. Door het OSPAR Verdrag hebben de aangesloten landen zich verplicht met deze ICES-
Guidelines in hun wet- en regelgeving rekening te houden. Deze overeenkomst verplicht Neder-
land de 'Guidelines for the management of marine sediment extraction' van the International
Council for Exploration of the Sea (ICES) toe te passen bij vergunningverlening. Dit houdt in dat
de prioriteit bij terughoudendheid in winning moet liggen, met inachtneming van de maatschap-
pelijke behoefte aan zand als bouwgrondstof. De volgende stap is de stimulering van de effici-
ente toepassing ervan, alsmede het hergebruik. Pas daarna komt de eigenlijke winning aan
bod, waarbij de nadruk ligt op het beschermen van het mariene milieu door de minst schadelijke
winmethoden te kiezen, en bij het winnen rekening te houden met hoe het gebied achtergelaten
wordt. In het management en beheer van de gebieden dient de ecosysteembenadering toege-
past te worden. Expliciet wordt daarbij gesteld dat gebieden met bijzondere ecologische waar-
den beschermd dienen te worden, zelfs als deze nog niet onder nationaal, internationaal of Eu-
ropees recht zijn aangewezen als zodanig. In de guidelines wordt een voorstel gedaan voor een
groot aantal onderwerpen die tijdens het milieuonderzoek en de vergunningverlening aan de
orde moeten komen. Deze onderwerpen komen overeen met de aspecten die in dit MER wor-
den beschreven.
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BIJLAGE 3 CAPACITEIT PER ZOEKGEBIED 2018 T/M 2027

In onderstaande tabel zijn de zoekgebieden opgenomen die in dit MER zijn onderzocht. Per
zoekgebied is berekend wat de capaciteit is. Om de capaciteit per zoekgebied te berekenen is
de volgende berekening uitgevoerd: ((oppervlakte x windiepte) - reeds gewonnen17) / rekenfac-
tor. De kolom windiepte is gebaseerd op de resultaten van het geologisch onderzoek (zie para-
graaf 7.2.4). De berekende capaciteiten zijn op regioniveau vergeleken met de zandbehoefte
voor suppleties om te bepalen of de omvang van de zoekgebieden toereikend is.

Tabel B3.1 Capaciteit zoekgebieden kustwaarts
Zoek-
gebied

Kustvak Alternatief Oppervlak
(miljoen
m2)

Win-
diepte

Reeds ge-
wonnen (mil-
joen m3)**

Reken-
factor

Capaciteit
(miljoen m3)

N4-1 Schiermonnikoog kustwaarts 0,49 2 0,29 1,92 0,36
N4-2 Schiermonnikoog kustwaarts 4,81 2 0,19 1,92 4,91
N7-1 Schiermonnikoog kustwaarts 4,59 2 1,92 4,78
M8-3 Terschelling kustwaarts 3,11 2 3,51 1,77
M9-4* Ameland kustwaarts 7,48 6 11,20 1,92 17,54
M9-4* Ameland kustwaarts 9,60 6 1,92 29,99
M9-4* Ameland kustwaarts 1,27 2 1,92 1,32
M9-3 Ameland kustwaarts 4,72 2 1,92 4,92
M10-2 Terschelling kustwaarts 2,55 2 3,51 1,45
L12-1 Vlieland kustwaarts 4,27 6 5,14 1,92 10,66
L12-1 Vlieland kustwaarts 3,80 2 2,45 3,11
L12-3* Vlieland kustwaarts 9,55 2 2,45 7,80
L15-3* Vlieland kustwaarts 10,30 2 3,51 5,87
L15-1 Vlieland kustwaarts 0,50 2 3,51 0,29
L15-2 Vlieland kustwaarts 4,30 2 3,51 2,45
M10-4 Vlieland kustwaarts 6,18 2 3,10 1,92 4,83
L17-2* Texel kustwaarts 3,93 2 12,40 1,92 018

L17-3* Texel kustwaarts 3,45 2 1,92 3,60
L17-3* Texel kustwaarts 0,49 2 1,92 0,51
L17-2* Texel kustwaarts 1,90 2 1,92 1,98
L17-6 Texel kustwaarts 4,92 6 2,60 1,92 14,02
Q2-4* Den Helder kustwaarts 16,73 6 2,77 1,92 50,84
Q2-5* Den Helder kustwaarts 6,45 2 9,69 1,92 1,67
Q2-1 Den Helder kustwaarts 3,19 4 2,56 1,92 5,31
Q2-1 Den Helder kustwaarts 2,47 2 1,92 2,58
Q2-2 Den Helder kustwaarts 1,57 2 1,92 1,63
Q2-2 Den Helder kustwaarts 2,29 4 1,92 4,77
Q5-2 Callantsoog - Egmond kustwaarts 3,16 2 1,92 3,29
Q5-1 Callantsoog - Egmond kustwaarts 7,75 2 0,19 1,92 7,97
Q5-8 Callantsoog - Egmond kustwaarts 5,86 3 3,51 5,01
Q8-4 Egmond - IJmuiden kustwaarts 10,72 4 1,92 22,33
Q8-3 Egmond - IJmuiden kustwaarts 5,31 6 10,49 1,92 11,13
Q5-4 Egmond - Ijmuiden kustwaarts 3,01 4 8,35 1,92 1,93
Q8-1 Egmond - IJmuiden kustwaarts 2,08 2 1,92 2,17
Q10-1 Zuid-Holland kustwaarts 10,23 2 4,68 1,92 8,22
Q16-7 Rijnland kustwaarts 6,78 10 3,47 1,92 33,52

17 Sommige zoekgebieden overlappen met reeds eerder vergunde winlocaties. Reeds gewonnen zand is daarom van
de maximaal aanwezige hoeveelheid afgetrokken.
18 De capaciteit is in dit zoekgebied 0 omdat er hier rekening wordt gehouden met reeds eerder gewonnen zand uit een
groter wingebied. Omdat niet precies bekend is waar het zand is gewonnen, is de volledige hoeveelheid meegenomen
in dit kleinere zoekgebied. Bij vergunningaanvraag moet nadere onderzocht wat de exacte beschikbare capaciteit in dit
gebied.
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Zoek-
gebied

Kustvak Alternatief Oppervlak
(miljoen
m2)

Win-
diepte

Reeds ge-
wonnen (mil-
joen m3)**

Reken-
factor

Capaciteit
(miljoen m3)

Q16-4 Rijnland kustwaarts 4,82 10 1,92 25,09
Q16-3 Rijnland kustwaarts 2,66 10 1,92 13,87
Q16-8 Rijnland kustwaarts 4,59 10 36,14 1,92 5,11
P18-1 Maasvlakte kustwaarts 6,19 6 0,43 1,92 19,13
P18-3 Maasvlakte kustwaarts 4,92 2 1,92 5,12
S3-2 Maasvlakte kustwaarts 5,49 1 0,63 3,51 1,39
S4-3 Schouwen en Duiveland kustwaarts 12,73 6 0,80 1,92 39,38
S4-2 Schouwen en Duiveland kustwaarts 0,98 4 0,07 1,92 2,01
S5-4 Schouwen en Duiveland kustwaarts 0,49 2 2,32 1,92 0
S5-4 Schouwen en Duiveland kustwaarts 0,99 2 1,92 1,03
S5-4 Schouwen en Duiveland kustwaarts 10,52 6 1,92 32,88
S5-7 Schouwen en Duiveland kustwaarts 0,91 6 1,28 1,92 2,19
S5-6 Schouwen en Duiveland kustwaarts 1,94 2 6,48 1,92 0
S7-17 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,77 6 1,01 1,92 1,87
S7-2 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,86 6 0,96 1,92 2,19
S7-1 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,93 2 1,07 1,92 0,41
S7-14 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 4,95 6 9,44 1,92 10,55
S7-8 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 1,03 6 1,36 1,92 2,50
S7-21 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 18,48 6 4,16 1,92 55,59
S7-21 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 1,27 2 1,92 1,32
S7-19 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,99 6 0,15 1,92 3,02
S7-11 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,36 2 0,63 1,92 0,05
S7-5 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,70 2 0,82 1,92 0,30
S7-10 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 8,79 6 10,25 1,92 22,12
S7-1 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 6,76 6 19,31 1,92 11,06
S7-18 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,92 6 1,92 2,88
S7-14 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 1,07 4 0,10 1,92 2,18
S7-15 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,72 6 17,20 1,92 0
S8-3 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 2,63 6 1,56 1,92 7,39
S8-4 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 3,53 6 10,03 1,92 5,80
S8-4 Walcheren en Z. Vlaanderen kustwaarts 0,99 4 2,45 1,61

Totale bruto winhoeveelheid op basis van ((oppervlakte x diepte) – reeds gewonnen) /
rekenfactor (miljoen m3) 562,57

* Dit zijn combi-vakken. In deze vakken kan zowel worden gewonnen voor suppletiezand als
voor ophoogzand. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen RWS en Stichting
LaMER. Aangezien de uiteindelijke verdeling nog niet helder is en per zoekgebied kan verschil-
len is in bovenstaande tabel de volledige beschikbare capaciteit weergegeven.
** Reeds gewonnen zand in overlappende, eerder vergunde winlocaties

Tabel B3.2 Capaciteit zoekgebieden zeewaarts*
Zoek-
gebied

Kustvak Alternatief Oppervlak
(miljoen
m2)

Win-
diepte

Reeds ge-
wonnen (mil-
joen m3)**

Reken-
factor

Capaciteit
(miljoen m3)

M7-1 Schiermonnikoog zeewaarts 6,09 6 1,92 19,05
M7-1 Schiermonnikoog zeewaarts 1,85 4 1,92 3,86
N4-3 Schiermonnikoog zeewaarts 3,25 6 1,92 10,15
N4-3 Schiermonnikoog zeewaarts 5,09 3 1,92 7,96
M6-1 Ameland zeewaarts 5,15 6 1,92 16,09
L12-2 Vlieland zeewaarts 16,22 6 1,92 50,68
L14-1 Texel zeewaarts 8,92 6 1,92 27,88
Q2-6 Den Helder zeewaarts 16,77 4 1,92 34,94
Q5-7 Callantsoog - Egmond zeewaarts 4,04 4 1,92 8,41
Q8-6 Egmond - IJmuiden zeewaarts 18,02 4 3,51 20,53
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Q10-4 Zandvoort zeewaarts 10,41 6 1,92 32,52
Q13-4 Rijnland zeewaarts 7,15 6 1,92 22,34
Q16-6 Rijnland zeewaarts 4,82 10 1,92 25,09
Q16-5 Rijnland zeewaarts 4,80 10 1,92 25,02
P18-2 Maasvlakte zeewaarts 15,75 6 2,85 1,92 47,73
S2-1 Goeree Overflakke zeewaarts 11,14 6 1,92 34,83
S4-1 Schouwen en Duiveland zeewaarts 18,52 6 1,92 57,88
S7-9 Walcheren en Z. Vlaanderen zeewaarts 13,28 6 1,92 41,51
S7-9 Walcheren en Z. Vlaanderen zeewaarts 8,86 4 3,54 10,01
S7-22 Walcheren en Z. Vlaanderen zeewaarts 1,34 6 1,92 4,18

Totale bruto winhoeveelheid op basis van ((oppervlakte x diepte) – reeds gewonnen) /
rekenfactor (miljoen m3) 500,66

* Dit zijn combi-vakken. In deze vakken kan zowel worden gewonnen voor suppletiezand als
voor ophoogzand. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen RWS en Stichting
LaMER. Aangezien de uiteindelijke verdeling nog niet helder is en per zoekgebied kan verschil-
len is in bovenstaande tabel de volledige beschikbare capaciteit weergegeven.
** Reeds gewonnen zand in overlappende, eerder vergunde winlocaties
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BIJLAGE 4: AANTAL BAGGERDAGEN
In deze bijlage is berekend hoeveel baggerdagen er per jaar nodig zijn om de beoogde hoe-
veelheid ophoogzand te kunnen winnen. Omdat het per regio verschilt welk materieel de aan-
nemers in kunnen zetten, is het aantal baggerdagen per regio bepaald. In totaal gaat het in het
plangebied om de volgende hoeveelheden:

Regio Aantal baggerdagen per jaar (2018 t/m 2027)
Zeeland 3.554
Rotterdam 56
Hoek van Holland 234
IJmuiden 458
Noord Holland 616
Wadden 1.408
Totaal 6.326

B4.1 Regio Zeeland
Aantal hoppers werkzaam in regio
Zeeland

Er zijn diverse sleephoppers van deelnemers van Stichting La-
MER werkzaam in deze regio

Gemiddelde beuninhoud 1.680 m3

Lading bij beladingsgraad van 70% 1.176 m3

Productiecyclus gem. cyclus 8 uur
Opbouw cyclus
laadtijd gem. 45 min
Vaartijd van wingebied naar vaargeul gem. 75 min
Vaartijd van vaargeul naar overslagplaats gem. 300 min
Lostijd gem. 60 min
dagproductie 3.528 m3

werkwijze Hopper laden in wingebied
Hopper lossen via overslag (boven water) in bakken bij Breskens.
Daarna afvoer naar verschillende havens.

Zuigdiepte van hoppers 20 tot 30 m
Totaal vermogen van hopper gem. circa 2.281 Kw

Berekening van het aantal baggerdagen
Van de totaal te winnen maximale theoretische hoeveelheid ophoogzand van 165 miljoen m3

over de periode van 2018 t/m 2027 wordt er in de regio Zeeland gewonnen:
van 2018 t/m 2022 maximaal 5,13 miljoen m3/jaar
van 2023 t/m 2027 maximaal 7,41 miljoen m3/jaar
van 2018 t/m 2022 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 1.454
van 2023 t/m 2027 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 2.100
Totaal aantal baggerdagen per jaar periode 2018 t/m 2027: 3.554

Figuur B4.1 Foto van voorbeeld van materieel dat gebruikt wordt in regio Zeeland
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B4.2 Regio Rotterdam

Aantal hoppers werkzaam in regio Rotter-
dam

In deze regio is het aantal sleephoppers van
deelnemers van Stichting LaMER beperkt

Gemiddelde beuninhoud 7.000 m3

Lading (beladingsgraad x inhoud) 4.900 m3

Productiecyclus 11  x circa 80% = 8,8 reizen per dag
Opbouw cyclus
laadtijd 1 uur
vaartijd van wingebied naar vaargeul 10 min
vaartijd van vaargeul naar dumpplaats 50 min
Lostijd (dumpen) 10 min
dagproductie 43.120 m3

werkwijze Hopper laden in wingebied
Hopper lossen in onderwaterdepot

Zuigdiepte van hoppers 40 m
Totaal vermogen van hopper gem. circa  9.000  Kw

Berekening van het aantal baggerdagen
Van de totaal te winnen maximale theoretische hoeveelheid ophoogzand van 165 miljoen m3

over de periode van 2018 t/m 2027 wordt er in de regio Rotterdam gewonnen:
van 2018 t/m 2022 maximaal 0,99 miljoen m3/jaar
van 2023 t/m 2027 maximaal 1,43 miljoen m3/jaar
van 2018 t/m 2022 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 23
van 2023 t/m 2027 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 33
Totaal aantal baggerdagen per jaar periode 2018 t/m 2027: 56

Figuur B4.2 Foto van voorbeeld van materieel dat gebruikt wordt in regio Rotterdam
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B4.3 Regio Hoek van Holland (verdiepte loswallen)

Aantal hoppers werkzaam in regio Hoek van
Holland

In deze regio is het aantal sleephoppers van deelne-
mers van Stichting LaMER beperkt

Gemiddelde beuninhoud 3.800 m3

Lading (beladingsgraad x inhoud) 3.100 m3

Productiecyclus 1,16 reizen per dag (als onderdeel van het pro-
gramma onderhoudsbaggeren)

Opbouw cyclus (alleen deel winnen en los-
sen ophoogzand uit verdiepte loswallen)
laadtijd 1 uur
vaartijd van wingebied naar vaargeul 45 min
vaartijd van vaargeul naar dumpplaats 75 min
Lostijd (dumpen) 10 min
Dagproductie winnen uit loswallen
(als men bovenstaande achter elkaar zet
hetgeen in de praktijk dus anders gaat)

23.498 m3

(opbouw 1.440 min / 190 min = 7,58 vrachten x 3.100
m3 = 23.498 m3)

werkwijze Tijdens het onderhoudsbaggeren in de vaargeul van
Rotterdam dat geen deel uitmaakt van deze MER
wordt na 1 op de 4 reizen op de terugweg ophoog-
zand gewonnen in de verdiepte loswallen. Dit op-
hoogzand wordt gedumpt in onderwater depot in
Scheur- of Eemhaven.

Zuigdiepte van hoppers 30 tot 35 m
Totaal vermogen van hopper gem. circa 3.190 Kw

Berekening van het aantal baggerdagen
Van de totaal te winnen maximale theoretische hoeveelheid ophoogzand van 165 miljoen m3

over de periode van 2018 t/m 2027 wordt er in de regio Hoek van Holland gewonnen:
van 2018 t/m 2022 maximaal 2,25 miljoen m3/jaar
van 2023 t/m 2027 maximaal 3,25 miljoen m3/jaar
van 2018 t/m 2022 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 96
van 2023 t/m 2027 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 138
Totaal aantal baggerdagen per jaar periode 2018 t/m 2027: 234

Figuur B4.3: Voorbeeld van materieel dat gebruikt wordt in regio Hoek van Holland (verdiepte loswallen)
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B4.4 Regio IJmuiden

Aantal hoppers werkzaam in regio IJmuiden In deze regio is het aantal sleephoppers van deelnemers
van Stichting LaMER beperkt
Wel varen hier kleine maar ook grotere sleephoppers

Informatie over kleine hoppers
Gemiddelde beuninhoud 1.600 m3

Lading (beladingsgraad x inhoud) 1.250m3

Productiecyclus 3,69 reizen per dag
Opbouw cyclus
laadtijd 1 uur
vaartijd van wingebied naar vaargeul 1 uur
vaartijd van vaargeul naar rede 2 uur
Lostijd (overslaan in bakken) 2,5 uur
dagproductie 4.612 m3

werkwijze Hopper laden in wingebied
Hopper lossen op de kade of in bakken in de haven van IJ-
muiden.

Zuigdiepte van hoppers 25 tot 30 m

Totaal vermogen van hopper gem. circa 2.600 Kw

Informatie over grotere hoppers
Gemiddelde beuninhoud 7.000 m3

Lading (beladingsgraad x inhoud) 4.900 m3

Productiecyclus 8,5  x circa 80% = 6,8 reizen/dag
Opbouw cyclus
laadtijd 1 uur
vaartijd van wingebied naar vaargeul 20 min
vaartijd van vaargeul naar onderwaterdepot 80 uur
Lostijd 10 min
dagproductie 33.320 m3

werkwijze Hopper laden in wingebied
Hopper lossen in onderwater depot (Fortput)

Zuigdiepte van hoppers 40 m
Totaal vermogen van hopper gem. Circa 9.000 Kw

Berekening van het aantal baggerdagen
Van de totaal te winnen maximale theoretische hoeveelheid ophoogzand van 165 miljoen m3

over de periode van 2018 t/m 2027 wordt er in de regio IJmuiden gewonnen:
van 2018 t/m 2022 max. 3,06 miljoen m3/jaar  (klein 0,51 en m-groot 2,55 miljoen m3/jaar)
van 2023 t/m 2027 max. 4,42 miljoen m3/jaar  (klein 0,74 en m-groot 3,68 miljoen m3/jaar)
(verhouding klein en middelgrote hopper 1 : 5)
van 2018 t/m 2022 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar (kl. 111 + mg 77) 188
van 2023 t/m 2027 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar (kl. 160 + mg 110) 270
Totaal aantal baggerdagen per jaar periode 2018 t/m 2027: 458
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B4.5 Regio Noord Holland

Aantal hoppers werkzaam in regio Noord
Holland

In deze regio is het aantal sleephoppers van deelne-
mers van Stichting LaMER beperkt

Gemiddelde beuninhoud 1.600 m3

Lading (beladingsgraad x inhoud) 1.250 m3

Productiecyclus 2 reizen per dag (geen 24 uur cyclus)
Opbouw cyclus
laadtijd 1 uur
vaartijd van wingebied naar vaargeul 1 uur
vaartijd van vaargeul naar rede 1 uur
Lostijd (overslaan in bakken) 1 uur
dagproductie 2.500 m3

werkwijze Hopper laden in wingebied
Hopper lossen in bakken op de rede van Den Helder

Zuigdiepte van hoppers 25 tot 30 m
Totaal vermogen van hopper gem. circa 2.600 Kw

Berekening van het aantal baggerdagen
Van de totaal te winnen maximale theoretische hoeveelheid ophoogzand van 165 miljoen m3

over de periode van 2018 t/m 2027 wordt er in de regio Noord Holland gewonnen:
van 2018 t/m 2022 maximaal 0,63 miljoen m3/jaar
van 2023 t/m 2027 maximaal 0,91 miljoen m3/jaar
van 2018 t/m 2022 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 252
van 2023 t/m 2027 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 364
Totaal aantal baggerdagen per jaar periode 2018 t/m 2027: 616
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B4.6 Regio Wadden

Aantal hoppers werkzaam in regio  Wadden In deze regio is het aantal sleephoppers van deel-
nemers van Stichting LaMER beperkt

Gemiddelde beuninhoud 1.600 m3

Lading (beladingsgraad x inhoud) 1.250 m3

Productiecyclus 2 reizen per dag (24 uur)
Opbouw cyclus
laadtijd 1 uur
vaartijd van wingebied naar vaargeul 1 uur
vaartijd van vaargeul naar haven 3 uur
Lostijd (leegknijpen met kraan) 2,5 uur
dagproductie 2.500 m3

werkwijze Hopper laden in wingebied
Hopper leegknijpen met kraan in Harlingen

Zuigdiepte van hoppers 25 tot 30 m
Totaal vermogen van hopper gem. circa 2.600 Kw

Berekening van het aantal baggerdagen
Van de totaal te winnen maximale theoretische hoeveelheid ophoogzand van 165 miljoen m3

over de periode van 2018 t/m 2027 wordt er in de regio Wadden gewonnen:
van 2018 t/m 2022 maximaal 1,44 miljoen m3/jaar
van 2023 t/m 2027 maximaal 2,08 miljoen m3/jaar
van 2018 t/m 2022 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 576
van 2023 t/m 2027 wordt het aantal baggerdagen maximaal per jaar 832
Totaal aantal baggerdagen per jaar periode 2018 t/m 2027: 1.408

Figuur B4.4 Voorbeeld van materieel dat gebruikt wordt in regio Wadden
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BIJLAGE 7: BEREKENINGEN NATUUR

Chlorofyl

Chlorofyl: maximale en gemiddelde projecteffecten en autonome ontwikkeling ten opzichte van
de uitgangssituatie 2018

Ecozones kustw klz 138 (A)/(V)
gem

Kustwaarts KLZ 161 zeew klz 161 (A)/(V)
gem

Auton
Gem*
*max gem auton

max*
max gem auton

max*
max gem auton

max*
Noordzee kustwaarts

A1: Vlakte van Raan 1k -2,6% -0,6% -5,4% -
2,6%

-
0,6%

-5,4% -
0,9%

-
0,2%

-5,4% -8,7%

B1: Voordelta 1k -2,9% -0,2% -6,1% -
2,9%

-
0,2%

-6,1% -
0,9%

-
0,1%

-5,1% -9,5%

C1: Voordelta 2k -2,7% -0,6% -0,9% -
2,7%

-
0,6%

-0,9% -
2,0%

-
1,0%

-0,7% -3,2%

D1: Hollandse Kustboog
1k

-1,1% -0,2% -1,5% -
1,1%

-
0,2%

-1,5% -
1,0%

-
0,3%

-1,5% -3,1%

E1: Hollandse Kustboog
2k

-0,7% -0,3% -0,9% -
0,8%

-
0,3%

-0,9% -
0,8%

-
0,4%

-1,0% -1,3%

F1: Hollandse Kustboog
3k

-0,7% -0,3% -3,4% -
0,7%

-
0,3%

-3,5% -
0,9%

-
0,4%

-2,9% -3,3%

G1: NZ Kustzone 1k -0,6% 0,0% -5,6% -
0,6%

0,0% -5,6% -
0,3%

-
0,1%

-5,6% -7,3%

H1: NZ Kustzone 2k -1,7% -0,4% -7,0% -
1,9%

-
0,4%

-7,0% -
1,2%

-
0,5%

-7,0% -9,3%

I1: NZ Kustzone 3k -1,4% -0,2% -5,4% -
1,5%

-
0,2%

-5,4% -
1,1%

-
0,3%

-5,4% -7,9%

J1: NZ Kustzone 4k -1,4% -0,6% -11,3% -
1,6%

-
0,7%

-
11,3%

-
1,4%

-
0,6%

-
11,3%

-
10,2%

K1: NZ Kustzone 5k -2,1% -0,8% -9,4% -
2,5%

-
0,9%

-9,4% -
1,5%

-
0,6%

-8,6% -7,8%

L1: NZ Kustzone 6k -0,4% 0,1% -12,9% -
0,4%

0,1% -
12,9%

-
0,2%

0,0% -
13,2%

-
11,1%

NZ kust gemiddeld -1,5% -0,3% -5,8% -
1,6%

-
0,4%

-5,8% -
1,0%

-
0,4%

-5,7% -6,9%

Noordzee zeewaarts

A2: Vlakte van Raan 1z -5,5% -2,4% 2,2% -
5,5%

-
2,6%

2,2% -
6,7%

-
3,0%

2,2% 4,6%

B2: Voordelta 1z -2,9% -1,3% -0,4% -
2,9%

-
1,4%

-0,4% -
3,5%

-
1,8%

-0,4% 1,4%

C2: Voordelta 2z 0,1% 0,7% -4,9% 0,1% 0,7% -4,9% -
0,4%

0,4% 0,0% -4,7%

D2: Hollandse Kustboog
1z

-0,3% -0,1% -0,2% -
0,4%

-
0,1%

-0,2% -
0,8%

-
0,3%

-0,2% -0,6%

E2: Hollandse Kustboog
2z

-0,3% -0,1% 0,4% -
0,3%

-
0,1%

0,4% -
0,7%

-
0,2%

0,5% 0,1%

F2: Hollandse Kustboog
3z

-0,2% 0,0% 0,1% -
0,2%

0,0% 0,1% -
0,5%

-
0,1%

-0,2% -0,4%

G2: NZ Kustzone 1z -0,4% -0,1% -0,1% -
0,5%

-
0,1%

-0,1% -
0,8%

-
0,2%

-0,1% -0,3%

H2: NZ Kustzone 2z -0,2% -0,1% -1,5% -
0,3%

-
0,1%

-1,5% -
0,2%

-
0,1%

-1,5% -1,9%

I2: NZ Kustzone 3z -0,2% 0,0% -1,1% -
0,2%

0,0% -1,1% -
0,2%

-
0,1%

-1,5% -1,8%

J2: NZ Kustzone 4z -0,2% 0,0% -1,1% -
0,2%

0,0% -1,1% -
0,1%

0,0% -2,2% -2,1%

K2: NZ Kustzone 5z -1,6% -0,7% 0,7% -
2,2%

-
0,7%

0,7% -
2,0%

-
0,7%

0,7% 0,7%

L2: NZ Kustzone 6z -0,5% 0,0% 0,0% -
0,6%

-
0,1%

-2,7% 0,0% 0,2% -2,2% -2,8%

NZ zee gemiddeld -1,0% -0,3% -0,5% -
1,1%

-
0,4%

-0,7% -
1,3%

-
0,5%

-0,4% -0,7%

Waddenzee
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M1: Waddenzee west -1,5% -0,7% -0,2% -
1,6%

-
0,8%

-0,4% -
1,3%

-
0,7%

-0,4% -0,5%

M2: Waddenzee oost -1,1% -0,7% -2,3% -
1,3%

-
0,8%

-2,3% -
1,1%

-
0,6%

-2,0% -2,0%

Totaal gemiddeld -1,3% -0,4% -3,0% -
1,4%

-
0,4%

-3,1% -
1,2%

-
0,4%

-2,9% -3,6%

* autonome ontwikkeling in jaar met maximale projecteffect
** autonome ontwikkeling, gemiddeld over alle jaren

Chlorofyl. Maximale en gemiddelde projecteffecten in cumulatie met LaMER
Kustwaarts
KLZ 161 + LaMER 165

Zeewaarts
KLZ 161 + LaMER 165

Ecozone max gem auto* max gem auto*
A1: Vlakte van Raan 1k -3,5% -1,4% -5,4% -1,9% -0,9% -0,2%

B1: Voordelta 1k -3,3% -0,6% -6,1% -2,0% -0,4% -0,4%

C1: Voordelta 2k -4,4% -2,0% -0,9% -3,4% -2,0% -0,7%

D1: Hollandse Kustboog 1k -2,2% -0,6% -1,5% -2,2% -0,6% -1,5%

E1: Hollandse Kustboog 2k -1,6% -0,8% -0,9% -1,8% -1,0% -0,9%

F1: Hollandse Kustboog 3k -1,9% -0,8% -3,5% -1,6% -0,9% -2,8%

G1: NZ Kustzone 1k -0,8% 0,0% -3,5% -0,9% -0,1% -3,5%

H1: NZ Kustzone 2k -2,6% -1,0% -7,0% -2,0% -1,1% -7,0%

I1: NZ Kustzone 3k -2,2% -0,6% -5,4% -1,8% -0,6% -5,4%

J1: NZ Kustzone 4k -3,1% -1,5% -11,3% -2,7% -1,2% -11,3%

K1: NZ Kustzone 5k -4,4% -1,9% -7,8% -2,8% -1,2% -8,6%

L1: NZ Kustzone 6k -0,9% 0,1% -12,9% -0,4% 0,0% -13,2%

Gemiddeld NZ kustwaarts -2,6% -0,9% -5,5% -2,0% -0,8% -4,6%
A2: Vlakte van Raan 1z -15,5% -8,4% 4,9% -14,1% -7,2% 4,9%

B2: Voordelta 1z -10,2% -5,4% 2,0% -9,4% -4,7% 2,0%

C2: Voordelta 2z -0,2% 1,3% 0,0% -0,4% 1,2% 0,0%

D2: Hollandse Kustboog 1z -0,7% -0,2% -0,2% -1,8% -0,8% -0,2%

E2: Hollandse Kustboog 2z -0,7% -0,3% 0,4% -2,0% -0,8% 0,4%

F2: Hollandse Kustboog 3z -0,3% -0,1% 0,1% -1,0% -0,3% -0,2%

G2: NZ Kustzone 1z -0,7% -0,2% -0,1% -1,2% -0,4% -0,1%

H2: NZ Kustzone 2z -0,3% -0,1% -1,5% -0,4% -0,1% -1,9%

I2: NZ Kustzone 3z -0,3% -0,1% -1,1% -0,3% -0,1% -1,5%

J2: NZ Kustzone 4z -0,2% 0,1% -1,1% -0,1% 0,1% -1,1%

K2: NZ Kustzone 5z -3,1% -1,2% 0,7% -2,7% -1,1% 0,7%

L2: NZ Kustzone 6z -0,9% -0,1% -2,7% 0,1% 0,3% -2,2%

Gemiddeld NZ zeewaarts -2,8% -1,2% 0,1% -2,8% -1,2% 0,1%
M1: Waddenzee west -3,4% -1,9% -0,4% -3,1% -1,8% -0,4%

M2: Waddenzee oost -2,6% -1,7% -2,3% -2,4% -1,5% -2,0%

gemiddeld totaal -2,7% -1,1% -2,6% -2,4% -1,0% -2,2%

* autonome ontwikkeling in jaar met maximale projecteffect

Chlorofyl. Maximale en gemiddelde projecteffecten cumulatief totaal
Kustwaarts klz
138 (A)/(V) gem

Kustwaarts KLZ
161

zeewaarts KLZ
161 (A)/(V) gem

Kustwaarts KLZ
161 + LaMER 165

Zeewaarts KLZ
161 + LaMER
165

auto-
noom



Bijlage 7  : PM Titel berekening natuur

, revisie C3

Ecozones max
af-
name

gem
af-
name

max
af-
name

gem
af-
name

max
af-
name

gem
af-
name

max
af-
name

gem
afname

max
afname

gem
af-
name

gem

A1:
Vlakte van
Raan 1k

-
11,9%

-8,7% -11,9% -8,7% -
11,8%

-8,3% -12,5% -9,5% -11,9% -9,0% -8,7%

B1:
Voordelta 1k

-
13,6%

-9,1% -13,6% -9,1% -
13,3%

-9,0% -13,3% -9,5% -13,4% -9,3% -9,5%

C1:
Voordelta 2k

-6,7% -3,6% -6,7% -3,6% -6,8% -4,0% -7,6% -5,1% -7,8% -5,0% -3,2%

D1:
Hollandse
Kustboog 1k

-5,4% -3,1% -5,4% -3,1% -5,2% -3,2% -4,8% -3,5% -4,8% -3,5% -3,1%

E1:
Hollandse
Kustboog 2k

-2,3% -1,5% -2,3% -1,5% -2,2% -1,6% -3,0% -2,0% -3,1% -2,2% -1,3%

F1:
Hollandse
Kustboog 3k

-4,1% -3,3% -4,2% -3,3% -4,2% -3,4% -5,3% -3,8% -5,1% -3,9% -3,3%

G1:
NZ Kust-
zone 1k

-9,9% -6,9% -9,8% -6,8% -9,9% -6,9% -9,5% -6,8% -9,6% -6,9% -7,3%

H1:
NZ Kust-
zone 2k

-
12,6%

-9,1% -12,6% -9,2% -
12,7%

-9,2% -12,8% -9,7% -12,9% -9,8% -9,3%

I1:
NZ Kust-
zone 3k

-
11,7%

-7,6% -11,7% -7,6% -
11,8%

-7,7% -11,4% -8,0% -11,5% -8,0% -7,9%

J1:
NZ Kust-
zone 4k

-
12,8%

-
10,2%

-13,0% -
10,3%

-
12,8%

-
10,1%

-14,4% -11,0% -14,0% -
10,8
%

-
10,2%

K1:
NZ Kust-
zone 5k

-
11,6%

-8,1% -11,9% -8,2% -
11,7%

-7,9% -13,6% -9,2% -11,8% -8,5% -7,8%

L1:
NZ Kust-
zone 6k

-
14,9%

-
10,2%

-14,9% -
10,2%

-
14,9%

-
10,3%

-14,7% -10,3% -14,9% -
10,4
%

-
11,1%

gemiddeld
NZ kust-
waarts

-9,8% -6,8% -9,8% -6,8% -9,8% -6,8% -10,2% -7,4% -10,1% -7,3% -6,9%

A2:
Vlakte van
Raan 1z

-3,3% 1,9% -3,3% 1,7% -4,5% 1,2% -10,5% -4,1% -9,2% -3,0% 4,6%

B2:
Voordelta 1z

-3,4% 0,0% -3,4% -0,1% -4,0% -0,5% -8,2% -4,0% -7,4% -3,3% 1,4%

C2:
Voordelta 2z

-5,0% -3,7% -4,9% -3,7% -5,0% -3,9% -4,6% -3,0% -4,8% -3,1% -4,7%

D2:
Hollandse
Kustboog 1z

-1,3% -0,6% -1,3% -0,7% -1,5% -0,9% -1,5% -0,8% -2,2% -1,4% -0,6%

E2:
Hollandse
Kustboog 2z

-1,0% 0,0% -1,0% -0,1% -0,8% -0,2% -0,9% -0,2% -1,6% -0,8% 0,1%

F2:
Hollandse
Kustboog 3z

-1,2% -0,4% -1,2% -0,4% -1,1% -0,5% -1,1% -0,4% -1,2% -0,7% -0,4%

G2:
NZ Kust-
zone 1z

-0,8% -0,3% -0,8% -0,3% -0,9% -0,5% -0,9% -0,4% -1,3% -0,7% -0,3%

H2:
NZ Kust-
zone 2z

-2,4% -1,8% -2,4% -1,8% -2,4% -1,8% -2,3% -1,8% -2,3% -1,9% -1,9%

I2:
NZ Kust-
zone 3z

-2,3% -1,8% -2,3% -1,8% -2,3% -1,8% -2,2% -1,8% -2,2% -1,8% -1,8%

J2:
NZ Kust-
zone 4z

-2,7% -2,0% -2,7% -2,0% -2,7% -2,0% -2,6% -2,0% -2,6% -1,9% -2,1%

K2:
NZ Kust-
zone 5z

-1,3% 0,0% -1,4% 0,0% -1,3% 0,0% -2,4% -0,5% -2,0% -0,4% 0,7%

L2:
NZ Kust-
zone 6z

-3,6% -2,6% -3,6% -2,6% -3,6% -2,4% -3,6% -2,7% -3,6% -2,3% -2,8%
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gemiddeld
NZ zee-
waarts

-2,4% -1,0% -2,4% -1,0% -2,5% -1,1% -3,4% -1,8% -3,4% -1,8% -0,7%

M1: Wad-
denzee west

-1,7% -1,1% -2,0% -1,2% -1,7% -1,1% -3,8% -2,3% -3,5% -2,2% -0,5%

M2: Wad-
denzee oost

-3,4% -2,6% -3,6% -2,7% -3,3% -2,5% -5,0% -3,5% -4,6% -3,3% -2,0%

gemiddeld
totaal

-5,8% -3,7% -5,8% -3,7% -5,9% -3,8% -6,6% -4,5% -6,5% -4,4% -3,6%

Primaire productie

Primaire productie: maximale en gemiddelde projecteffecten en autonome ontwikkeling ten op-
zichte van de uitgangssituatie 2018

Ecozone Kustwaarts KLZ 138
(A)/(V) gem

Kustwaarts KLZ 161 Zeewaarts
KLZ 161 (A)/(V) gem

Auton
Gem**

max gem auton
max*

max gem auton
max*

max gem auton
max*

A1: Vlakte van
Raan 1k

-3,1% -1,1% -1,3% -3,1% -1,1% -1,3% -1,2% -0,6% -1,3% -2,2%

B1: Voordelta 1k -5,1% -1,1% 0,7% -5,1% -1,2% 0,7% -1,7% -0,7% 0,7% -0,8%

C1: Voordelta 2k -6,3% -1,8% 6,6% -6,3% -1,8% 6,6% -4,2% -2,3% 7,2% 3,8%

D1: Hollandse
Kustboog 1k

-2,2% -0,8% 0,3% -2,5% -0,8% 2,1% -2,1% -1,0% 2,6% 0,8%

E1: Hollandse
Kustboog 2k

-1,9% -1,0% 2,9% -2,0% -1,1% 3,6% -2,2% -1,0% 2,9% 3,3%

F1: Hollandse
Kustboog 3k

-2,4% -1,4% 2,0% -2,7% -1,5% 3,6% -2,6% -1,3% 3,5% 3,6%

G1: NZ Kustzone
1k

-2,2% -0,8% -1,5% -2,3% -0,9% -1,5% -1,2% -0,7% -1,2% -1,1%

H1: NZ Kustzone
2k

-2,4% -0,9% -0,6% -2,7% -1,0% -0,6% -1,5% -0,7% -0,6% -1,1%

I1: NZ Kustzone
3k

-2,1% -0,9% 0,9% -2,6% -1,0% 0,5% -1,8% -0,8% 0,5% 0,6%

J1: NZ Kustzone
4k

-2,2% -1,2% -0,2% -2,9% -1,4% 0,0% -1,9% -0,9% -0,2% 0,0%

K1: NZ Kustzone
5k

-4,8% -2,1% 1,6% -5,8% -2,4% 1,8% -2,3% -1,2% 1,8% 1,6%

L1: NZ Kustzone
6k

-1,4% -0,4% -1,4% -1,6% -0,5% -1,4% -0,7% -0,2% -1,1% -1,2%

NZ kustwaarts
gemiddeld

-3,0% -1,1% 0,8% -3,3% -1,2% 1,2% -2,0% -1,0% 1,2% 0,6%

A2: Vlakte van
Raan 1z

-13,5% -6,0% 13,6
%

-13,5% -6,5% 13,6% -
14,8
%

-6,7% 13,6
%

17,1
%

B2: Voordelta 1z -7,5% -3,6% 10,7
%

-7,5% -3,8% 10,7% -8,8% -4,1% 10,7
%

11,0
%

C2: Voordelta 2z -2,2% -0,9% 5,3% -2,2% -1,0% 5,3% -4,2% -1,7% 5,3% 4,3%

D2: Hollandse
Kustboog 1z

-0,7% -0,3% 1,8% -0,9% -0,3% 1,8% -1,5% -0,6% 1,8% 1,3%

E2: Hollandse
Kustboog 2z

-0,6% -0,3% 0,8% -0,7% -0,3% 1,4% -1,2% -0,5% 0,8% 1,2%

F2: Hollandse
Kustboog 3z

-2,2% -0,6% 0,9% -2,6% -0,7% 0,9% -1,1% -0,5% 0,6% 0,9%

G2: NZ Kustzone
1z

-1,8% -0,5% 0,7% -2,1% -0,5% 0,7% -2,9% -0,8% 0,7% 0,8%

H2: NZ Kustzone
2z

-0,7% -0,3% 0,8% -0,9% -0,4% 0,8% -0,9% -0,4% 0,8% 0,8%
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I2: NZ Kustzone
3z

-0,7% -0,3% 0,8% -0,8% -0,3% 1,0% -0,9% -0,4% 1,0% 0,9%

J2: NZ Kustzone
4z

-1,0% -0,5% 1,6% -1,3% -0,6% 2,2% -1,5% -0,6% 2,1% 2,0%

K2: NZ Kustzone
5z

-5,0% -2,1% 6,3% -6,3% -2,3% 5,7% -7,6% -2,7% 5,7% 5,9%

L2: NZ Kustzone
6z

-2,6% -1,3% 2,0% -3,4% -1,5% 2,0% -5,5% -2,1% 2,0% 2,0%

NZ zeewaarts ge-
middeld

-3,2% -1,4% 3,8% -3,5% -1,5% 3,8% -4,2% -1,8% 3,8% 4,0%

M1: Waddenzee
west

-1,4% -0,7% 1,0% -1,6% -0,8% 1,4% -1,2% -0,7% 1,4% 1,1%

M2: Waddenzee
oost

-1,2% -0,7% -0,1% -1,5% -0,8% -0,1% -0,9% -0,6% 0,0% -0,2%

Gemiddeld totaal -3,0% -1,2% 2,2% -3,3% -1,3% 2,4% -2,9% -1,3% 2,4% 2,2%
* autonome ontwikkeling in jaar met maximale projecteffect
** autonome ontwikkeling, gemiddeld over alle jaren

Primaire productie. Maximale en gemiddelde projecteffecten in cumulatie met LaMER
Kustwaarts
KLZ 140+ LaMER 165

Zeewaarts
KLZ 140+ LaMER 165

Ecozone

max

gem

auto*

max gem

auto*
A1: Vlakte van Raan 1k -4,80% -2,80% -1,30% -2,80% -1,90% -1,70%

B1: Voordelta 1k -6,70% -3,00% 0,70% -3,60% -2,40% 0,90%

C1: Voordelta 2k -9,60% -5,30% 6,60% -8,20% -5,00% 7,20%

D1: Hollandse Kustboog 1k -4,70% -2,40% 2,10% -4,70% -2,60% 1,90%

E1: Hollandse Kustboog 2k -4,90% -2,80% 4,60% -5,80% -3,10% 4,60%

F1: Hollandse Kustboog 3k -6,60% -3,90% 3,60% -6,40% -3,90% 4,50%

G1: NZ Kustzone 1k -3,90% -1,90% -1,30% -2,90% -1,70% -1,30%

H1: NZ Kustzone 2k -3,70% -2,00% -0,60% -3,10% -1,80% -1,50%

I1: NZ Kustzone 3k -4,40% -2,00% 0,50% -3,80% -1,80% 0,50%

J1: NZ Kustzone 4k -5,00% -2,70% 0,00% -3,90% -2,20% -0,20%

K1: NZ Kustzone 5k -8,60% -4,10% 1,60% -4,90% -2,70% 1,80%

L1: NZ Kustzone 6k -2,70% -1,00% -1,40% -1,70% -0,60% -1,10%

gemiddeld NZ kust -5,47% -2,83% 1,26% -4,32% -2,48% 1,30%
A2: Vlakte van Raan 1z -30,80% -17,90% 17,00% -30,30% -17,00% 17,00%

B2: Voordelta 1z -20,40% -11,30% 12,80% -20,90% -12,10% 12,80%

C2: Voordelta 2z -6,40% -3,30% 3,20% -7,80% -4,60% 3,20%

D2: Hollandse Kustboog 1z -1,80% -0,90% 1,80% -3,70% -1,90% 1,80%

E2: Hollandse Kustboog 2z -1,10% -0,60% 1,40% -3,10% -1,60% 1,40%

F2: Hollandse Kustboog 3z -4,30% -1,60% 0,90% -2,60% -1,40% 0,90%

G2: NZ Kustzone 1z -2,90% -1,00% 0,70% -4,40% -1,50% 0,70%

H2: NZ Kustzone 2z -1,20% -0,70% 0,80% -1,50% -0,70% 0,80%

I2: NZ Kustzone 3z -1,20% -0,60% 1,00% -1,50% -0,70% 1,00%

J2: NZ Kustzone 4z -2,00% -1,10% 2,20% -2,70% -1,20% 2,10%
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K2: NZ Kustzone 5z -8,40% -3,70% 5,70% -10,10% -4,10% 5,70%

L2: NZ Kustzone 6z -5,10% -2,40% 2,00% -7,70% -3,20% 2,00%

gemiddeld NZ zee -7,13% -3,76% 4,13% -8,03% -4,17% 4,12%
M1: Waddenzee west -3,20% -1,79% 1,40% -2,87% -1,80% 1,40%

M2: Waddenzee oost -2,76% -1,61% -0,09% -2,07% -1,28% -0,09%

gemiddeld totaal -6,03% -3,17% 2,53% -5,89% -3,19% 2,54%
* autonome ontwikkeling in jaar met maximale projecteffect

Primaire productie. Maximale en gemiddelde projecteffecten cumulatief totaal
Ecozones Kustwaarts KLZ

138 (A)/(V) gem
Kustwaarts
KLZ 161

zeewaarts
KLZ 161
(A)/(V) gem

Kustwaarts
KLZ 161 + La-
MER 165

Zeewaarts KLZ
161 + LaMER
165

auto-
noom

max
af-
name

gem
afname

max
af-
name

gem
afname

max
af-
name

gem
af-
name

max
af-
name

gem
af-
name

max
af-
name

gem
afname

gem

A1: Vlakte
van Raan 1k

-5,0% -3,1% -5,0% -3,2% -3,8% -2,7% -7,4% -4,9% -5,6% -3,9% -2,2%

B1: Voor-
delta 1k

-4,3% -1,8% -4,3% -1,9% -3,9% -1,4% -6,0% -3,7% -5,6% -3,2% -0,8%

C1: Voor-
delta 2k

-1,4% 1,8% -1,4% 1,7% -2,4% 1,2% -6,4% -1,8% -6,3% -1,5% 3,8%

D1: Hol-
landse Kust-
boog 1k

-1,9% 0,0% -1,9% -0,1% -1,8% -0,3% -4,0% -1,7% -4,0% -1,9% 0,8%

E1: Hol-
landse Kust-
boog 2k

-0,4% 2,0% -0,4% 1,9% -0,7% 2,0% -1,8% 0,2% -1,9% -0,1% 3,3%

F1: Hol-
landse Kust-
boog 3k

-0,5% 2,0% -0,5% 1,9% -1,0% 2,0% -3,4% -0,6% -3,4% -0,6% 3,6%

G1: NZ Kust-
zone 1k

-3,8% -1,8% -3,8% -1,9% -2,7% -1,7% -5,2% -2,9% -4,3% -2,8% -1,1%

H1: NZ Kust-
zone 2k

-3,3% -1,9% -3,7% -2,0% -2,9% -1,8% -5,1% -3,0% -4,5% -2,9% -1,1%

I1: NZ Kust-
zone 3k

-1,6% -0,3% -2,1% -0,5% -1,4% -0,3% -3,9% -1,5% -3,3% -1,3% 0,6%

J1: NZ Kust-
zone 4k

-2,4% -1,2% -2,9% -1,4% -2,0% -0,9% -5,0% -2,7% -4,1% -2,2% 0,0%

K1: NZ Kust-
zone 5k

-3,1% -0,6% -4,1% -0,9% -0,6% 0,3% -7,0% -2,6% -3,2% -1,2% 1,6%

L1: NZ Kust-
zone 6k

-2,8% -1,6% -3,0% -1,7% -1,9% -1,3% -4,2% -2,1% -2,8% -1,7% -1,2%

gemiddeld -2,5% -0,6% -2,8% -0,7% -2,1% -0,4% -4,9% -2,3% -4,1% -1,9% 0,6%

A2: Vlakte
van Raan 1z

-5,7% 9,9% -5,7% 9,4% -7,3% 9,2% -
14,9
%

-1,9% -
15,4
%

-1,1% 17,1%

B2: Voor-
delta 1z

-2,9% 6,7% -2,9% 6,4% -3,8% 6,1% -9,0% -1,1% -
10,1
%

-1,8% 11,0%

C2: Voor-
delta 2z

-0,9% 3,1% -0,9% 3,0% -1,7% 2,3% -3,2% 0,7% -4,6% -0,6% 4,3%

D2: Hol-
landse Kust-
boog 1z

-0,3% 0,9% -0,3% 0,9% -0,7% 0,6% -0,9% 0,3% -2,3% -0,7% 1,3%

E2: Hol-
landse Kust-
boog 2z

-0,1% 0,9% -0,1% 0,9% -0,4% 0,6% -0,3% 0,6% -1,8% -0,5% 1,2%

F2: Hol-
landse Kust-
boog 3z

-1,4% 0,3% -1,7% 0,2% -0,5% 0,3% -3,4% -0,7% -1,7% -0,5% 0,9%

G2: NZ Kust-
zone 1z

-1,1% 0,3% -1,5% 0,3% -2,3% 0,0% -2,2% -0,2% -3,8% -0,7% 0,8%

H2: NZ Kust-
zone 2z

0,0% 0,4% -0,1% 0,3% -0,1% 0,3% -0,5% 0,0% -0,7% 0,0% 0,8%

I2: NZ Kust-
zone 3z

0,0% 0,6% 0,0% 0,5% -0,1% 0,5% -0,2% 0,3% -0,5% 0,1% 0,9%

J2: NZ Kust-
zone 4z

-0,3% 1,3% -0,3% 1,2% -0,2% 1,2% -0,7% 0,7% -0,6% 0,6% 2,0%
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K2: NZ Kust-
zone 5z

-3,1% 3,4% -3,1% 3,1% -4,1% 2,8% -4,0% 1,8% -4,9% 1,4% 5,9%

L2: NZ Kust-
zone 6z

-1,8% 0,6% -1,8% 0,4% -3,5% -0,2% -3,1% -0,6% -5,7% -1,3% 2,0%

gemiddeld -1,5% 2,4% -1,5% 2,2% -2,1% 2,0% -3,5% 0,0% -4,4% -0,4% 4,0%

M1 -0,7% 0,4% -0,7% 0,3% -0,2% 0,5% -1,8% -0,7% -1,5% -0,6% 1,1%
M2 -1,9% -0,9% -1,9% -1,0% -1,5% -0,7% -2,8% -1,8% -2,2% -1,4% -0,2%
gemiddeld -2,0% 0,8% -2,1% 0,7% -2,0% 0,7% -4,1% -1,2% -4,0% -1,2% 2,2%

Aanwezigheidscore Ensis (alle exemplaren)
Ecozone Gem Aantal Gem Gewicht (g/m2) score gem_aantal score gem_biomas score gem

A1 31,24 33,29 2 3 2,5

B1 39,81 43,76 3 3 3

C1 41,97 26,59 3 3 3

D1 51,63 25,33 3 2 2,5

E1 43,20 20,49 3 2 2,5

F1 12,25 14,70 2 2 2

G1 11,78 17,98 2 2 2

H1 65,04 65,59 3 3 3

I1 62,72 51,80 3 3 3

J1 30,25 23,40 2 2 2

K1 12,62 35,05 2 3 2,5

L1 10,97 20,84 2 2 2

gem NZ
kust

34,5 31,6 2,5 2,5 2,5

som NZ
kust

nvt nvt nvt 32,5 32,5

A2 16,37 19,59 2 2 2

B2 2,21 10,32 1 2 1,5

C2 2,39 15,77 1 2 1,5

D2 1,37 3,57 1 1 1

E2 2,75 6,42 2 2 2

F2 1,30 2,44 1 1 1

G2 1,32 1,24 1 1 1

H2 2,52 2,29 1 1 1

I2 5,15 5,17 2 1 1,5

J2 2,71 2,39 2 1 1,5

K2 4,02 6,88 2 2 2

L2 3,05 9,41 2 2 2

gem NZ
zee

3,8 7,1 1,5 1,5 1,5

som NZ
zee

nvt nvt nvt 19,5 19,5

gem NZ
totaal

19,1 19,3 2,0 2,0 2,0

som NZ
totaal

nvt nvt nvt 48,0 48,0
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Aanwezigheidscore Ensis <10cm
Ecozone Gem Aantal Gem gewicht (g) score gem_aantal score gem_biomas score gem

A1 11,8 3,5 3 2 2,5

B1 11,7 3,9 2 3 2,5

C1 9,7 3,7 2 2 2

D1 11,3 3,2 2 2 2

E1 12,2 2,7 3 2 2,5

F1 8,1 2,6 2 1 1,5

G1 7,1 4,2 1 3 2

H1 17,1 4,1 3 3 3

I1 14,3 3,3 3 2 2,5

J1 10,0 4,2 2 3 2,5

K1 11,1 3,8 2 2 2

L1 9,1 4,4 2 3 2,5

gem NZ
kust-
waarts

11,1 3,6 2,3 2,3 2,3

som NZ
kust-
waarts

nvt nvt 29,3 30,3 29,8

A2 6,6 6,6 1 3 2

B2 3,2 2,6 1 1 1

C2 6,2 2,7 1 1 1

D2 11,5 3,5 2 2 2

E2 21,3 3,6 3 2 2,5

F2 13,1 2,4 3 1 2

G2 8,2 2,7 2 2 2

H2 8,5 3,3 2 2 2

I2 6,9 2,8 1 2 1,5

J2 8,5 2,7 2 1 1,5

K2 8,1 2,6 2 1 1,5

L2 7,3 3,2 1 2 1,5

gem NZ
zee-
waarts

9,1 3,2 1,8 1,7 1,7

som NZ
zee-
waarts

nvt nvt 22,8 21,7 22,2

gem NZ
totaal

10,1 3,4 2,0 2,0 2,0

som NZ
totaal

nvt nvt 48,0 48,0 48,0


