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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Wilhelminakanaal Tilburg

AdVies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het
milieueffectrapport over het WilhelminakailaaI Tilburg.
uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat door de Commissie voor
de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.
Wilhehninakanaal Tilburg,

Utrecht, 10 oktober 2000
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1. Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 april 2000 waarin de Commissie in de
gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
1A.Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 juli 2000, met uitstel van de adviestermijn.
2. Kennisgeving in Staats courant nr. 88 d.d. 8 mei 2000
3 . Projectgegevens
4. Lijst van inspraakreactles en adviezen
5. Toelichtlng van het bevoegd gezag d.d. 8 september 2000 op het onderzoek
naar de geohydrologische effecten van de aanpassing van het Wilhelminakanaal.

1.

INLEIDING
Rijkswaterstaat dfrectie Noord-Brabant heeft in opdracht van de Minister van
Verkeer en Waterstaat een milieueffectrapport (MER) opgesteld voor de besluftvorming over de vraag of het Wilhelrninakanaal in Tilburg verruimd moet
worden tot klasse IV krap profiel.
Bij brief van 27 april 2000 1 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (bevoegd gezag) de Commissie voor de rnilieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies ult te brengen over het opgestelde MER. Het MER
is op 9 mei 2000 ter inzage gelegd 2 • Tijdens de toetsing heeft op 6 juli 2000
een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat en de Comrnissie. In dlt gesprek heeft de Comrnissie
kenbaar gemaakt dat in het MER essenW~le informatie ontbrak over de hydrologische effecten van de kanaalverruiming. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de Comrnissie de Minister verzocht om de toetsing op te schorten
en Rijkswaterstaat in de gelegenheid te stellen aanvullende hydrologische berekeningen te laten uitvoeren. Op 8 september heeft de Commissie het rapport Aanvullende modelberekeningen ten behoeve van het MER Wilhelminakanaal te Tilburg ontvangen. Bij brief van 26 juli 2000 heeft de Minister de
Comrnissie gevraagd haar advies uiterlijk een maand na ontvangst van de
aanvullende informatie met betrekking tot de hydrologie uit te brengen.
Dit toetsingsadvies bevat het oordeel van de Comrnissie over het MER inclusief de aanvullende hydrologische berekeningen. Het advies is opgesteld door
een werkgroep van de Comrnissie voor de m.e.r.3. De werkgroep treedt op namens de COmrnissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.
De Comrnissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dft advies verwijst de Comrnissie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel informatie bevat over:
• een essentiele tekortkoming in het MER. waarvoor de Comrnissie adviseert
een aanvulling op het MER op te stellen alvorens de besluitvorming doorgang kan vinden;
• informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de besluitvorrning en waarover zij een aanbeveling doet in het advies.
Op grond van artikel 7.26. lid 1 van de Wm heeft de Comrnissie het MER getoetst:
• aan de richtlijnen voor het MER5, zoals vastgesteld op 26 januari 1998;
• op eventuele onjuistheden6 ;

1

Zie bijlage 1.

2

Zle bijlage 2.

3

Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.

4

Zie bljlage 4 voor een l1jst hiervan.

5

Wm, artikel 7.23. lid 2.

6

Wm. artikel 7.23. lid 2.
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•

aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7.

Tijdens de toetsing van een MER inventariseert de Commissie eerst of het
MER is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten en de richtlijnen. Tevens gaat zij na of het MER onjuistheden bevat. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Bij deze beoordeling
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over de voorgenomen activiteit. Indien de Commissie van mening is dat dit niet het geval
dan is er sprake van een essentiele tekorlkoming. De Commissie adviseert het
bevoegd gezag in dergelijke gevallen om het MER door de initiatiefnemer te
laten aanvullen. Overige niet-essentiele tekortkomingen in het MER worden
alleen in het toetsingsadvies opgenomen, als hiervoor zinvolle aanbevelingen
voor het bevoegde gezag kunnen worden geformuleerd. De Commissie beperkt
zich in haar toetsingsadviezen tot de hoofdlijnen en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

7

Wm. artikel 7.10
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2.

OORDEEL OVER BET MER EN DE AANVULLING

2.1

Algemeen
De Commissie is van oordeel dat de essenW!le informatie in het MER, de aanvulling geohydrologische effecten8 en de daarbijbehorende aanbiedingsbrief9.
aanwezig is.

Toelichtlng op het oordeel

2.2

In het achtergrondrapport MER Wilhelminakanaal te Tilburg: "Geohydrologische effecten zijn de geohydrologische effecten van de verschillende altematieven met behulp van het Nationaal Grondwatermodel (NAGROM) gekwantificeerd. Tijdens de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat de weerstanden 10 waarmee in dit model is gerekend onvoldoende rekening houden met de
variatie in waarden die in werkelijkheid kan optreden. De Commissie heeft
aangegeven dat dit een essentiele tekortkoming in de informatie betrof en
heeft de Minister geadviseerd om Rijkswaterstaat aanvullende geohydrologische berekeningen te laten verrichten. Op 8 september 2000 he eft de Commissie het rapport "Aanvullende modelberekeningen ten behoeve van het
MER Wilhelminakanaal te Tilburg". inclusief een aanbiedingsbrief van Rijkswaterstaat. ontvangen. Uit de aanvullende geohydrologische berekeningen
blijkt dat bij toepassing van een meer reallstische ondergrens van de gegeven
bandbreedte van weerstanden (c = 10... 0.1 dagen) de geohydrologische effecten significant groter zijn dan in het MER is aangegeven. In de aanbiedingsbrief die door Rijkswaterstaat bij de aanvullende berekeningen is gevoegd. is
een aantal maatregelen aangegeven waarmee de hydrologische effecten kunnen worden beperkt. inclusief een schatting van de kosten.
De Commissie is van mening dat met de aanvulling op het MER de gevraagde
essentiele informatie voor de besIuitvorming beschikbaar is gekomen. In
hoofdstuk 3 maakt de Commissie nog weI enkele opmerkingen over de hydrologische aspecten van de verruiming met aanbevelingen voor de verdere
pIan- en besluitvorming.

8

9

10

MER Wilhelminakanaal Tilburg "Geohydrologtsche effecten van aanpassing van het Wilhelminakanaal,
Tauw 36944.96-R2/B. d.d. 17 december 1998.
Zie b1jlage 5
Het gaat hier om de weerstand die een bepaalde laag bledt tegen een verticale waterstrom1ng (c-waarde).
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3.

AAN'BEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING
In dit hoofdstuk geeft de Commissie aanbevelingen die van belang kunnen
zijn voor de kwaliteit van de verdere plan- en/ of besluitvonning. De opmerkingen doen niets af aan het in hoofdstuk 2 gegeven positieve oordeel.

3.1

Hydrologie
Risico van opbarsten kanaalbodem
In het MER en de aanvulling hierop wordt aangegeven dat er in het Wilhelminakanaal ondanks het deels afgraven van de kanaalbodem een slechtdoorlatende laag aanwezig zal blijven. De Commissie is echter van mening dat er
een reele kans bestaat dat als gevolg van de kanaalverruiming de slechtdoorlatende laag toch geheel doorgraven wordt. Ook als dit niet het geval is, en er
sprake is van gedeeltelijk afgraven van de slechtdoorlatende laag, bestaat in
geval van een drainerende werking van het kanaal, bij min of meer gelijkblijvende drukverschillen, een toename van het risico op opbarsten van de kanaalbodem. Ten gevolge van dit 'opbarsten' kunnen gaten ontstaan in de
slechtdoorlatende laag waardoor de hydrologische effecten op de omgeving
zullen toenemen.
Vernatting en verdroging
In de aanbiedingsbrief bij de aanvulling op het MER wordt aangegeven dat uit
onderzoek gebaseerd op feitelijke situaties, is gebleken dat de infiltratieweerstand een factor 10 hoger is dan de drainageweerstand; ditzelfde geldt volgens
Rijkswaterstaat ook voor het Wilhelminakanaal. De Commissie constateert
dat deze stelling niet wordt onderbouwd.,

In het algemeen mag worden aangenomen dat bij infiltratie naar het grondwater eerder dichtslibbing van de kanaalbodem zal plaatsvinden dan bij drainage naar het oppervlaktewater. In het onderhavige geval, waarbij sprake is
van lokaal grofzandige en grindige afzettingen, zal dit echter de nodige tijd
vergen.
Over het met het NAGROM model berekende waterverlies vanuit het kanaal
wordt in het MER opgemerkt, dat het blijkbaar lekkende rioleringstelsel deze
grondwaterstandstijging kan afyoeren. De Commissie is met het Waters chap
De Dommel van mening dat afyoer van kwelwater via een lekkend rioolstelsel
geen acceptabele oplossing kan zijn voor het geconstateerde vernattingsprobleem. Dit afgezien van de vraag of het stelsel, uitgaande van de aanmerkelijk
grotere hoeveelheid vernatting die volgens de aanvullende hydrologische berekeningen zal optreden, voldoende capaciteit heeft om dit water ook daadwerkelijk af te voeren.
Bij het meest milieuvriendelijke alternatief wordt in het MER voorgesteld verdrogingseffecten in de Reeshof tegen te gaan door het inlaten van gebiedsvreemd water uit het bovenstroomse deel van het Wilhelminakanaal l l .

II

Zie ook inspraakreactie nr. 17 waarin door het Waterschap De Dommel wordt aangegeven dat de
waterkwaliteit van het Wilhelminakanaal minder goed is van kwaliteit dan de kwaliteit van het
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De Commissie merkt op dat verdroging als voIgt is gedefinieerd: "Een gebied
wordt als verdroogd aangemerkt, indien het een natuurfunctie heeft en de
grondwaterstand ter plaatse onvoldoende hoog, dan wei de kwel onvoldoende
sterk is om de grondwaterajhankelijke ecologische waarden waarop de natuurfunctie is toegekend, te garanderen. Een gebied wordt ook als verdroogd beschouwd als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water gebiedsvreemd water van onvoldoende kwaliteit wordt aangevoerd. Op grond van deze definitie is het naar de mening van de Commissie niet mogelijk om door
aanvoer van oppervlaktewater vanuit het Wilhelminakanaal verdroging tegen
te gaan.
JJ

Conclusies
De COmmissie is van mening dat:
• er bij verruiming van Wilhelminakanaal een reele kans bestaat dat de hydrologische effecten groter zullen zijn dan in de aanbiedingsbrief bij de
aanvulling op het MER door Rijkswaterstaat is aangegeven.
• aIleen op basis van aanvullend onderzoek van de kanaalbodem informatie
beschikbaar kan komen over de werkelijke omvang van de hydrologische
effecten van een eventuele verruiming van het Wilhelminakanaal. De Commissie is van mening dat dit onderzoek bij voorkeur voorafgaand aan de
Standpuntbepaling verricht zou moeten worden.
• om de nadelige effecten op flora en fauna van een eventuele verruiming van
het Wilhelminakanaal tot een acceptabel niveau terug te brengen aanvullende hydrologische isolatie van het kanaal waarschijnlijk noodzakelijk is;
• verdrOgingseffecten, in tegenstelling tot hetgeen de initiatiefnemer heeft
aangegeven, per definitie niet kunnen worden voorkomen door het inlaten
van gebiedsvreemd water.
• vernattlngseffecten in tegenstelling tot hetgeen de initiatiefnemer heeft
aangegeven, niet kunnen worden voorkomen door afvoer van overtollig
water naar het rioolstelsel.
•

3.2

De Commissie spreekt haar zorg uit over de hydrologische aspecten van een
eventuele verruiming van het Wilhelminakanaal. Zij adviseert de Minister bovengenoemde punten bij de verdere plan- en besluitvorming te betrekken.

Situering van de langs- of insteekhaven
Ongeveer gelijktijdig met de toetsing van het MER voor het Wilhelminaknaal
is door de gemeente Tilburg een m.e.r. gestart voor het bedrijventerrein Vossenberg West II. De Commissie constateert dat ten aanzien van de situering
en uitvoering van de haven tussen Rijkswaterstaat enerzijds en de gemeente
Tilburg en de provincie Noord-Brabant anderzijds belangrijke verschillen van
inzicht bestaan.
In het MER Wilheminakanaal, de startnotitie Vossenberg-West II van de gemeente Tilburg en de inspraakreacties en adviezen over deze procedures en
toelichting van de gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat heeft de Commissie de
volgende informatie aangetroffen:

(kwel)water in de Reeshof. Watertnlaat van lit het W1lhelminakanaal wordt door het Waterschap wnder
aanvullende rnaatregelen met acceptabel geacht.

-5-

• In het MER Wilhelminakanaal zijn twee havenvarianten opgenomen: een
langshaven ten westen van de noordwesttangent en een diepe insteekhaven op Vossenberg II.
• De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg geven in een reactie
op het MER Wilhelminakanaal aan dat een situering van de langshaven
ten westen van de noordwesttangent niet wenselijk is vanwege de planologische status van dit gebied en de aldaar aanwezige natuur- en landschapswaarden.
• Uit het MER en de achtergrondstudie "biotisch milieu" blijkt dat indien
wordt gekozen voor de langshavenvariant, ten westen van de noordwesttangent, maximaal 70 hectare met verspreide natuurwaarden verloren
gaat. Tevens wordt aangegeven dat in dit gebied Rode Lijst-soorten voorkomen.
• In de startnotitie milieueffectrapportage Vossenberg West II (mei 2000)
wordt aangegeven dat de gemeente Tilburg aan de hand van aanvullend
geluidsonderzoek heeft geconstateerd dat het verplaatsen van bulkbedrijven naar Vossenberg II geluidstechnisch niet mogelijk is. Er is weinig 'geluidsruimte' over en het toepassen van geluidswerende maatregelen zou
hieraan weinig kunnen veranderen. Tevens is door de gemeente Tilburg in
het kader van de advisering door de Commissie over Vossenberg West II
aangegeven dat verplaatsing van bedrijven met bulkgoederen naar Vossenberg West II geen optie is aangezien bedrijven met bulkgoederen veel hebben geinvesteerd in hun huidige bedrijfsomgeving. Gezien de stabiele levensfase waarin deze bedrijven zich bevinden, bestaat er volgens de gemeente Tilburg weinig behoefte aan uitbreiding (elders). De gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant zijn derhalve van mening dat een diepe insteekhaven niet zinvol is en gaan daarom uit van een langshaven ten
oosten van de noordwesttangent of een korte insteekhaven op Vossenberg
West12 •
• Rijkswaterstaat geeft in een reactie op de startnotitie aan dat door het
stand punt van de gemeente Tilburg ten aanzien van de diepe insteekhaven
kansen dreigen te worden gemist voor extra vervoer over water van bulk.
Een nieuwe haven zou naar de mening van Rijkswaterstaat moeten kunnen voldoen aan de toekomstige vervoersbehoefte van bulk, bijvoorbeeld
afkomstig van nieuwe bedrijven en bedrijven die zich verplaatsen in geval
de verbreding van het kanaal door Tilburg niet doorgaat.
• Uit de startnotitie Vossenberg West II blijkt dat de langshaven ten westen
van de noordwesttangent in het kader van de plan- en besluitvorming rond
Vossenberg West II, om bovengenoemde redenen, niet wordt meegenomen.
WeI wordt een langshaven ten oosten van de noordwesttangent onderzocht.
Deze variant is echter niet opgenomen in het MER Wilhelminakanaal.
•

12

De Commissie constateert dat de besluitvorming over de verruiming van het Wilhelminakanaal sterk samenhangt met de plan- en besluitvorming over het 8edrijventerrein Vossen berg West II. De Commissie adviseert de Minister daarom pas
een definitief standpunt in te nemen over de verbreding van het Wilhelminakanaal
nadat de milieueffectrapportage voor Vossen berg West II is afgerond.

Zie bijlage 4. de inspraakreacties van gemeente Tilburg en provincie Noord Brabant.
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Economische effectanalyse

3.3

In het MER, en de nota's die hieraan ten grondslag liggen, is veel infonnatie
opgenomen over de economische aspecten van het project. Bij de toetsing van
de infonnatie over de economische aspecten zijn door de Commissie geen essentiele tekortkomingen geconstateerd.
WeI heeft de Commissie bij de toetsing van de economische effectanalyses een
drietal dubbeUellingen geconstateerd. Deze dubbeltellingen betreffen:
• de effecten van de alternatieven op de werkgelegenheid en effecten op het
aantal bedrijven;
• de effecten van de alternatieven op de betrouwbaarheid, de venneden
vrachtritten en de modal shift van weg naar water;
• de effecten van de alternatieven op de transportkosten en de effecten op de
goederenstromen.
Verder rnerkt de Commissie ter nuancering van de uitkomsten van de economische effectanalyse op dat hoewel er qua indirecte economische effecten
(werkgelegenheid en bedrijvigheid) op lokaal schaalniveau sprake zal zijn van
(geringe) generatieve effecten, er op regionaal niveau uitsluitend sprake zal
zijn van distributieve effecten. Op nationaal schaalniveau zullen geen indirecte economische effecten kunnen worden waargenomen.
• De Commissie adviseert bovengenoemde opmerkingen te betrekken bij de verdere
besluitvorming.

Ecologische dwarsverbindingen

3.4

In het studiegebied liggen diverse gebieden met bijzondere actuele en potentiele ecologische waarden. Het Wilhelminakanaal vonnt in dit netwerk van gebieden een belangrijke barriere.
• De Commissie geeft de Minister in overweging om met de gemeente Tilburg, de
provincie Noord-Brabant en overige belanghebbenden na te gaan in hoeverre het
mogelijk is om de barrierewerking van het kanaal door de realisatie van ecologische dwarsverbindingen op te heffen of te verminderen.

3.5

Effectvergelijking
In het MER is op pagina 149 een tabel opgenomen met een kwalitatieve vergelijking van de effecten van de verschillende alternatieven 13. De Commissie
constateert dat als gevolg van het ornzetten van kwantitatieve scores in kwalitatieve scores veel infonnatieverlies is opgetreden.
• De Commissie adviseert bij de bepaling van het Standpunt ook de kwantitatieve
informatie uit de verspreid in het rapport opgenomen tabelien te betrekken.

13

Met uitzondertng van de totale kosten.
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BIJLAGEN

Bij het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Wilhelminakanaal Tilburg
(bijlagen 1 tim 5)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 april 2000 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.

Directoraat-GeneraaJ Goederenvervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directie Vervoersectoren

Com!r.issis voor de
m::~u-effeclra::,portJge

Aan

de Voorzitter van de Commissie voor de
Milieu-effectrapportage
t,a.v. ir P. Van Duursen
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

ir~~e\;omen :

0 8 ME' 2000

---------~~~~~----~

dossier
kopie naar

Doorkiesnummer

Contactpersoon
Houtman
Datum
27 april 2000
Ons kenmerk
DGG/OOI002473

070-3511671
Bijlage(n)

div.
Uw kenmerk

Onderwerp

projectnotalMER Wilhelminakanaal Tilburg

Geacht heer van Duursen,
Bijgaande projectnota/MER behandelt de problematiek van het Wilhelminakanaal in
Tilburg en geeft oplossingsrichtingen aan. De nota doorloopt de m.e.r.-procedure en zal
in dat kader ter inzage worden gelegd van 9 mei tot en met 3 juli 2000. De studie wordt
gelijktijdig aan het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI) aangeboden.
Overeenkomstig de Wet Milieubeheer verzoek ik u mij uw ad vies binnen vijf weken na
het einde van de terinzagelegging te doen toekomen.
Ter kennisname vermeld ik dat op 16 mei a.s. een voorlichtingsbijeenkomst wordt
georganiseerd en op 6 juni a.s. een open bare hoorzitting. Deelnemers aan de hoorzitting
dienen zich uiterlijk 2 juni op te geven bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat (tel.
070-3618778). Beide bijeenkomsten vinden plaats in 'De Postelse Hoeve', Dr.
Deelenlaan 10 in Tilburg, aanvang 19.30 uur.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR-GENERAAL GOEDERENVERVOER,
namens dez
DE WND. 01 ECTEUR VERVOERSECTOREN,
~

1( 9

1

~

--

I

Afdeling Binnenvaart

Telefoon (070) 3516171

Postbus 209Q4. 25QO EX DEN HAAG

Telefa, 070-3511694

Artillene. Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

E-mail hugohoutman@dgg,minvenw nl

Bereikbaat \lanai CS met tramliJllen 1,9 of 16 en bU<Jll" 18 Vanaf HS met lramlqnen 51 0112 (bin 12 vanaf CS als liln 16) en buslijn 18

BIJLAGE IA.
Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 juli 2000
met uitstel van de adviestermijn.

Ministerie van Verkeer en Waterslaal

Directoraat-G eneraal Goederenvervoer
Oirectie Vervoersectoren

Aan

Voorzitter van de commissie voor de
milieu-effectrapportage
ir. N.G. Ketting
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Commissie veor de
milleu-effoctmpportage
ing~komel'l :

nummer
dossier
kopie naar

Contactpersoon
drs R.W. Huyser/ir R.J. Dijkstra

+31.(0)70.351.1663

Datum

Bijlage(n)

Doorkiesnummer

26 juli 2000
Ons kenmerk

Uw kenmerk

DGG/00/004989
Onderwerp
ProjectnotalMER Wilhelminakanaal Tilburg

Geachte heer Ketting,
Bij brief nr. DGG/00/002473 van 27 april 2000 heb ik u verzocht uiterlijk vijf weken na
3 juli 2000 advies uit te brengen inzake de ProjectnotalMER Wilhelminakanaal Tilburg.
In een gesprek met Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant heeft uw commissie MER
aangegeven graag aanvullende informatie te willen ontvangen met betrekking tot de
hydrologie van bovengenoemd project. Deze aanvullende informatie is van belang bij
voor het opstellen van het ad vies van de commissie MER. Rijkswaterstaat directie NoordBrabant denkt de gevraagde informatie op korte termijn aan te kunnen leveren.

Ik verzoek u uw advies inzake de ProjectnotalMER Wilhelminakanaal Tilburg uit te
stellen tot uiterlijk een maand na ontvangst van de aanvullende informatle met
betrekking tot de hydrologie.
Met vriendelijke groet,
DE DIRECTEUR-GENERAAL GOEDERENVERVOER,
voor deze,
DE WND DIR6CTEUR VERVOERSECTORE~.
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BIJLAGE 2
Kennisgeving van de ter inzagelegging van het Milieueffectrapport
in Staats courant nr. 88 d.d. 8 mel 2000.
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BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant
Bevoegd gezag: De Minister van Verkeer en Waterstaat
Besluit: vaststelling van een plan tot verruiming van de vaarweg
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: Het project is m.e.r.-plichtig op
grond van het Europees recht.
Activiteit: het (gedeeltelijk) verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal in Tilburg tot klasse N-vaarweg, krap profiel waardoor de doorvaart mogelijk wordt van schepen met een laadvermogen van meer dan 1350 ton.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 1 september 1997
Iichtlijnenadvies uitgebracht: 3 november 1997
Iichtlijnen vastgesteld: 26 januari 1998
kennisgeving MER: 8 mei 2000
toetsingsadvies uitgebracht: 10 oktober 2000
Bijzonderheden: Tijdens de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat in
de hydrologische berekeningen die ten behoeve van de m.e.r. zijn uitgevoerd
onvoldoende rekening is gehouden met de natuurlijke variaties in dikte en
waterdoorlatendheid van de kanaalbodem. De Commissie heeft aangegeven
dat dit een essentiele tekortkoming in de informatie betrof en heeft de Minister geadviseerd om Rijkswaterstaat aanvullende geohydrologische berekeningen te laten verrtchten. Uit de aanvullende geohydralogische berekeningen
blijkt dat bij toepassing van een meer realistische ondergrens de geohydrologische effecten significant grater zijn dan in de Prajectnota/ MER is aangegeyen. Rijkswaterstaat stelt echter in een begeleidend schrijven bij de aanvulling dat er in het Wilhelminakanaal ondanks het deels afgraven van de kanaalbodem een slechtdoorlatende laag aanwezig zal blijven. De Commissie
twijfelt hieraan. Zij acht de kans reeel dat als gevolg van de kanaalverruiming
de slechtdoorlatende laag toch geheel doorgraven wordt. AIleen op basis van
aanvullend kanaalbodemonderzoek kan naar haar mening informatie beschikbaar komen over de werkelijke omvang van de hydrologische effecten
van een eventuele verruiming en/ of verdieping van Wilhelminakanaal. De
Commissie heeft aangegeven dat dit onderzoek bij voorkeur voorafgaand aan
de Standpuntbepaling door de Minister zou moeten worden verrtcht.
Samenstelling van de werkgroep:
fr. K.G. Bezuyen

dr. F.R.Bruinsma (toetsingsfase)
dr. K.J. Canters
fr. W. van Duijvenbooden
fr. P. van Eck (richtlijnenfase)
dr.ir. J.J.T.M. Geerards (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep: drs. P.A. Kee

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

nr.

datum

persoon of instantie

1.

20000507

Nederlands Genootschap van Inspre- Diemen
kers

20000607

2.

20000522

A. Knipscheer

Tilburg

20000607

3.

20000602

Barge Terminal Tilburg B.V.

Tilburg

20000607

P.A. van den Neste

Tilburg

20000607

Mevr. drs. J.Y. van Tuijl en dhr. Tilburg
H.M.J. Broers

20000607

R. de Koning

Tilburg

20000630

4.
5.

20000602

6.

7.

20000606

Stichting Wijkraad Reeshof

Tilburg

20000630

8.

20000621

Stichting MeA

Eindhoven

20000630

9.

20000618

G. Mittenburg

Tilburg

20000630

10.

20000628

Vollenhoven Olie B.V.

Tilburg

20000630

11.

20000626

Bewonersvereniging De 7 Eilanden

Tilburg

20000630

12.

20000626

Overlegplatform Brabantse Kanalen

Tilburg

20000630

13.

20000626

Energie bureau De Knijpkat

Tilburg

200000630

14.

20000626

Koninklijk Erkende Hengelaars Vere- Tilburg
niging (KEHV) De Ruischvoom

20000630

15.

20000621

Bloementuin St. Franciscus

Tilburg

20000630

16.

20000629

Gedeputeerde Staten van Brabant

Den Bosch

20000630

17.

20000629

Waterschap De Dommel

Boxtel

20000711

18.

20000628

Bedrijven overleg Bort Regio Tilburg

Tilburg

20000711

19.

20000630

Bressers Metaal B.V. - Tilburg

Tilburg

20000711

20.

20000628

Burgemeester en Wethouders van Tilburg
Tilburg

20000711

21 .

20000630

Sca Hygiene Products Tilburg B.V.

Tilburg

20000711

22 .

20000630

Hoogheemraadschap
Brabant

West- Tilburg

20000711

23.

20000630

Brabantse Milieufederatie

Tilburg

20000711

24.

20000630

Waterschap de Dongestroom

's Gravenmoer

20000711

25.

20000703

Essent Netwerk Brabant

Den Bosch

20000711

26.

20000703

Koninklijke Schuttevaer

Rotterdam

20000711

van

nr.

datum

persoon of instantie

plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

27.

20000703

EVO raad van Binnenvaartverladers

Zoetenneer

20000711

28.

20000703

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort
Bodemonderzoek

20000711

29.

20000630

Betonmortelfabriek Tilburg. Bemoti Tilburg
BV

20000711

30.

20000728

C.C.M.H. Nieuwlands

Tilburg

20000711

31.

20000627

A.I. Bruggeman

Tilburg

20000712

32.

20000628

Fuji Photo Film B.V.

Tilburg

20000712

33.

20000710

Ministerie van Landbouw. Natuurbe- Eindhoven
heer en Visserij. Directie Zuid

20000712

34.

20000720

Brameco • Zon

Tilburg

20000628

35.

20000714

Burgemeester en Wethouders van Dongen
Dongen

20000808

36.

20000606

Verslag van de hoorzitting gehouden
op 6 juni 2000 in Tilburg

20000809
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Directoraat-GeneraaJ Rijkswaterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Oirectie Noord-Brabant

Commissie voor de

Aan

Commissie voor de Milieueffectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT
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Contactpersoon

Doorkiesnummer

drs. F.B.A. van Lamoen

(073) 681 76 06

Datum

Bijlage(n)

6 september 2000

1 (reeds in uw bezit)

Ons kenmerk

Uw kenmerk

..........-

verzonoen

DNB/2000/8111
Onderwerp

MER Wilhelminakanaal.

Geacht commissie,

Bij deze ontvangt u een toelichting op het aanvullend onderzoek dat TAUW heeft
uitgevoerd voor het MER Wilhelminakanaal. Dit rapport is reeds in uw bezit.

Effecten
In opdrachl van Rilkswate,staat is door TAUW een aanvullend onderzoek uitgevoerd
nallr de geohydrologische effecten van aanpassing van het Wllh!!lminakanaal. Door
nogmanls het model NAGROM te d raaien mel zeer lage bodemweerstanden is een
worse case (weerstand 10 dagen) en worst case (weerstand 0.1 dagen) berekend . In het
rapport zijn de cffecten op de stijghoogten in he eerste watervoerend pakket
w eergegeven.
Zoals verwacht levert een verlaagde bodemweerstand in het model aanzienlijke effecten
op in de vorm van vernatting in het gebied ten oosten van sluis III en verdroging in het
gebied tussen sluis II en III en ter plaatse van de nieuw te graven insteekhaven.
Bij het beoordelen van de realiteitswaarde van de berekende effecten zijn een aantal
overwegingen van belang:
De effecten zijn met NAG ROM berekcnd voor het eerste watervoerend pakket. Bij de
berekening is er van urtgegaan dat de kanaalbodem in direct contact staat met dit
pakket. In de praktijk hoeft dat niet het gevaJ te zijn . Op het eerste watervoerend
pakket is immers cen deklaag aanwezig, De dlkte en samenstelling (en daarmee de
weerstand) van deze laag varieer! echter.

Postadres postbus 90157. 5200 MJ 's·Hertogenbosch

Tele!aon (073) 681 7817

Bezoekadres Zuidwal58

Tele!ax (073) 681 7603
E·mail F 8 A.vLamoen@DNB RWS.minvenw.nl
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De kaarten in het rapport van TAUW geven een beeld van de situatie in het
studiegebied waarin de deklaag volledig ontbreekt. In de omgeving van het kanaal is
echter een deklaag aanwezig. De berekende stijghoogten in het eerste watervoerend
pakket worden hierdoor sterk genivelleerd . De mate van nivellering is afhankelijk van
de dikte en samenstelling van de deklaag.
Uit onderzoek, gebaseerd op feitelijke situaties (onder andere uitgevoerd door
IWACO in het kader van de verbreding van de Zuid-Willemsvaart), is gebleken dat
de infiltratieweerstand van een kanaalbodem een factor 10 groter is dan de
drainageweerstand. Bij de berekeningen voor het Wilhelminakanaal is hiermee geen
rekening gehouden. Dit betekent dat de berekende vernatting minimaal een factor
10 kleiner zal zijn dan de berekende verdroging .
Een groot deel van de resterende theoretische vernatting wordt in de praktijk via de
bodem of via bestaande drainagesystemen afgevoerd en zal geen problemen
opleveren.

Op basis van de uitgevoerde berekeningen en de bovenstaande overwegingen wordt
geconciudeerd dat er mogelijk een risico is voor sterke verdroging rond het gebied van
de nieuw te graven insteekhaven en het gebied waar het kanaalpeil wordt aangepast
(tussen sluis II en Ill). Vernatting van het gedeelte ten oosten van sluis III zal naar
verwachting geen reele problemen opleveren. Zekerheid over de effeden is echter aileen
te krijgen door het uitvoeren van metingen in het veld (te combineren met het
grondmechanisch onderzoek ten behoeve van de te plaatsen constructies). Deze vinden,
na keuze voor een van de alternatieven , in een volgende fase plaats.

Mitigerende maatregelen
Effeden op grondwater ontstaan door veranderingen in peilverschillen (verlagen
kanaalpeil) of veranderingen in bodemweerstand (vergraven kanaalbodem). Om
verdroging van de omgeving ten gevolge van de aanpassing van het kanaal tegen te
gaan zijn drie pakketten maatregelen beschikbaar:
•
•
•

bekleden van de bod em van de insteekhaven met een slecht doorlatende kleilaag;
bekleden van de kanaalbodem met een slecht doorlatende kleilaag;
vervangen van zowel sluis 2 als 3 in plaats van aanleg van een gecombineerde sluis

2/3;
Het bekleden van de kanaalbodem verhoogt de bodemweerstand. Drainage verloopt
daardoor minder snel, zodat er minder water aan de omgeving wordt onttrokken.
Het vervangen van zowel sluis II als III door een nieuwe klasse IV sluis betekent dat het
huidige kanaalpeil. gehandhaafd blijft, zodat er geen veranderingen ontstaan in
stijghoogteverschil tussen het kanaal en de omgeving.
Afhankelijk van de geschatte omvang van de effecten kan worden gekozen v~~r een of
meer maatregelen. De kosten van de maatregelen staan in de onderstaande tabel
weergegeven. In het ergste geval zullen in een alternatief aile drie de maatregelen
moeten worden uitgevoerd, maar mogelijk kan worden volstaan met minder.
Opgemerkt wordt dat, ook bij hand having van beide sluizen, een verminderde
bodemweerstand verdroging van de omgeving tot gevolg kan hebben. Een uiteindelijke
beslissing over de toepassing kan pas worden genomen als, na keuze voor een

2

allerna\ief, .. anvullend bodemondertoek ~ uilSevoerd naar de dikle en samenrtelling
van de deklaas en de kana.albodern, Tol die I'jd kunnen de ondenillande bedraget1 als
prOfeClrWco worden beschouwd,
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