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(030) 234 76 51

31 oIctabeI' 2003

Geacht college,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m,e,r,) in de
gelegenheid een aanvullend advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Tracewijziging Primaire Waterkering
Hoek van Holland,
Overeenkomstig artikel 7,14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van
de Commissie aan.
De aanvullende startnotitie vormt een aanvulling en correctie op, alsmede een verduidelijking van de startnotitie, die reeds in 2000 ter inzage heeft gelegen, De Commissie heeft op
de startnotitie op 27 juni 2000 een advies voor richtlijnen uitgebracht, Daarop zijn door het
bevoegd gezag op 1 september 2000 richtlijnen vastgesteld, De Commissie adviseert deze
vastgestelde richtlijnen met uitzondering van een paar kleine wijzigingen te behouden, Het
betreft de volgende aanpassingen:
in § 4,2,1 van de vastgestelde richtlijnen van 1 september 2000 wordt aangegeven onder
A, dat de traces voldoende beargumenteerd zijn, Nu er sprake is van nieuwe traces is
het van belang deze nieuwe traces helder te onderbouwen, Bij deze onderbouwing moet
duidelijk worden gemaakt op welke wijze het vergroten of verkleinen van de mogelijkhe den tot dynamisch kustbeheer (door het landwaarts dan weI zeewaarts verschuiven
van de primaire waterkering) van invloed is op het vergroten dan weI verkleinen van de
effecten op de Kapittelduinen, Indien het mogelijk is dienen in het MER hiervoor varianten te worden uitgewerkt. Door deze varianten kan bij de besluitvorming een keuze
worden gemaakt tussen vergroting van de kansen op dynamisch kustbeheer of minimalise ring van effecten op de Kapittelduinen;
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in de aanvullende startnotitie wordt aangegeven dat het nulplusalternatief niet nader
zal worden uitgewerkt. De Commissie onderschrijft deze keuze. WeI is relevant in het
MER de relatie tussen de voorgenomen activiteit en het plan Waterwegcentrum aan te
geven. Immers de voorgenomen activiteit zal met name worden bepaald door het plan
Waterwegcentrum;
de lmarten in de aanvullende startnotitie zullen in het MER verduidelijkt moeten
worden door gebruik te maken van dezelfde schaal en door het aangeven van de
BasisKustLijn (BKL met datering);
van be lang is de nieuwe wetgeving ten aanzien van beschermde so orten (Flora en Faunawet) mee te nemen in het MER. Het beschrijven van alle soorten is niet nodig. WeI
moeten in het MER alle doelsoorten worden benoemd die door het voornemen worden
belnvloed. Daarvan moet een gemotiveerde selectie van de doelsoorten worden gemaakt.
De effecten op de geselecteerde doelsoorten moeten kwalitatief en kwantitatief worden
beschreven. Dit betekent dat het MER moet ingaan op de vraag of (de populatie van)
deze doelsoorten significant wordt aangetastl.
Daarnaast wi! de Commissie naar aanleiding van de inspraakreacties 2 nogmaals wijzen op
het belang van § 5.1 van de vastgestelde richtlijnen van 1 september 2000. Hierin wordt o.a.
gevraagd om bij aantasting van wezenlijke waarden in de Kapittelduinen, het zwaarwegend
maatsehappelijk belang van de aetiviteit aan te geven en mogelijke alternatieven te ontwikkelen die geen of mindere aantasting veroorzaken.

De huidige activiteit is in sterke mate verbonden met het plan Waterwegcentrum. Doel van
het Masterplan Waterwegcentrum (1999) is te komen tot het intensiveren van de toeristisch
recreatieve functie van de badplaats Hoek van Holland 3 . De Commissie adviseert in de verdere besluitvorming zorgvuldig na te gaan of deze recreatieve be stemming m.e.r.-plichtig of
m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Dit mede gezien de laatste gerechtelijke uitspraken op dit
gebied 4 en ter voorkoming van problemen in de verdere besluitvormingsfase.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit:vorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in
dat de Commissie graag nadere informatie over het vervolg van dit project krijgt toegestuurd.
Hoo~chtend, / / ./'£~

/. 4- y~-

~-.

drs. L. van Rijn-Vellekoop
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Tracewijziging Primaire Waterkering
Hoek van Holland
1 Bijna aIle in Nederland voorkomende dicrsoorten zijn bcschcnndop grand van de huidige FFW en daannee is de
kans op overtredingen groat. I-let is niet noodzakclijk om in het MER aIle detailinformatie voor de
ontheffingsaanvraag op tc nemen.
2 Zie inspraakreacties nr. 1 en 3 (bijlage 4) die vragen om cen alternatief of variant waarbij de Kapittelduinen
maximaal worden ontzien. Daarnaast wijst inspraal;:rcactie nr. 3 op cen zwakke ondcrbouwing van het groat
maatschappelijk belang van het project.
3 Zie blz. 7 startnotitie januari 2000.
4 Zie Vaal' een overzicht hiervan Kenmcrkenjaargang 10, nr. 4 september 2003, blz. 20 M.e.r. in de disco.
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BIJLAGEN

bij het Aanvullend advies voor richtlijnen voor het
milieueffectrapport Tracewijziging Primaire
Waterkering Hoek van Holland
(bijlagen 1 tim 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 augustus 2003 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
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startnotitie van de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland
vaor het wijzigen van het huidige trace van de primaire waterkering in Hoek van
Holland.
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070 - 441 73 <)1

I:AX
070-44178 '\5
WEBSITE

www.zuid·holland.lll

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zend ik u zeven exemplaren van de
oplB augustus 2003 olltvangell aUllvullende startnotitie met bet:rekking tot
bovellgenoemde ondClwerp.
De aanvullende startnotitie vonnt cen aanvulling en correctie op, alsmede een
verduidelijking van de startnotitie. die reeds in 2000 ter image heeft gelegen. en
daarom in combinatie met de startnotitie en de richtlijnen van 2000 moet worden
gelezen.

Gedeputeenle Staten van Zuid-Holland,
voordezen,

Tl"a"'t ""9""
bm 65 cn88 ,tOp!,o"

bij liN prm'jnciellu;"
Val>.f,lation Denliaag CS
is hellien millute" lopeno
D" parke<rrllimte Vouf

muo', is bcpcrkt

mw. mr.J.M. Grasveld-Beijnell
Hoofd Bedrijfsbureau Vergunningen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van de Aanvullende startnotitie
in Staatscourant nr. 164 d.d. 27 augustus 2003

INSPRAAK
Eel) ieder kan opmcrkingen met betrckking tot de inhoud
V~I\ de nog op ic stellen richtJijncn kcnbaar maken aan lId
college van Gcdcputccrdc Staten van Zuid·Hollaud. Dit
college coi.irdinccrtde voorhcrciding en de behanddingvan
deze lll.c.r-proccd11l'c. Omdat de s,tartnotitie uit 2001) [('ru:ls

provincie HOLLAND

ZUID
Kcnnisgeving INSPRAAK STARTNOTITlE
MILlEUEFFECTRAPPORTAGE

ONDllRWERP

Gcdepllteerde Staten van Zuid.H~ud.hCblJell;'teii behoeve
van cen OJ> tc steJlen MjlieucfreCtrapJ>0rt (MER), 01'
18 augustus 2003 eeu·startllotitie Olltvangen van c\e
gemcente Rotterdam en het HoogheemxaadscJJap vail
Delflalld voor het wijzigen van het ll\lidige trac.! van de
primaire water}{ering tc Hock van Holland. Dc wijzlgingv;\1l
het trace is nodig om de reallsatie van hct plan Waterwegcentrum mogelijk te makell.
PROCEDURl!

Voor dit project zal door de gemccnte Rollerrlam ell het
Hoogheemraadschap van Delfland een plan voor trace..
wijzig(ngvan de primaire waterl(ering worc\en opgestcld,
dat door Gedep\lt~e[(\e Staten van Zuid·Ho]lal1l! 0]1 basis van
3rtikc! 7 valJ de Wet op de w3terkcring dient tc worden
goedgekeurd. Omdat de activiteit valt onder categorie C12.1
van hct Desluit Illiliell-effectrapportage dicnt door de
geU,leente Rotterdam en het Hoogbeemraadscllap van
Delfl~nd een MER te worden opgcste!d ten behoevc van de
besluitvonning over de goedkeuring. Gedeputcerde St;lten
vall Zuid·HoHand stellen de ricJltlijnen 01' waaraan het MllR
zal )\lOcte!1 voldo.ell.

olldcrwctp van inspraak is gcwcc'st, zullcu slcchts de
oplllcrkingcll die bctrckking hcbbcll op de aanvullcnde
startnotltlc mcegcnomcn wordell bij het v<lststel1en van de
aanvuUende richtlijacn.
Oplnerkingcn kl1nncn tot ell met 29 scptemlJci: 2003
schriftclijk worden ingcdicnd bij het college va'n
Gcdcputcercle Stat,en Vat) Zui(J.!-lollalld, Postbus 906Q2"i!';09

LP 's.(;ravcnhagc onder vcnucldillg van DGWM/2003/11342.
Uw per:soonlijke gegevens wordell niet bekendgemaaktllls u
daar in cen aparte! bdcfbij d(', van pe_rsoonl{jlCe gegevens
ontdane, schriftelijke opmcrkiugcn om vraagt.
INZAGlI

De startnotitie voor de m.e.f.·procedure ligt met ingangvan
1 sepWmber 2003 tot ell met 29 sep~embcr 2003 01'
wel'kdagcn ter in7.age:
bij de Directie Groen, Waler en Milicu van de pl"Ovincie
Zuid·Holland, kamer 0·109. tijdens kantoorurcn,
Zuid·J-IoJJandplein 1 te Dell Haag, teLlIr. (070) 441 73 24:
bij de Gemeentewerken Rotterdam, IS"V,
Eut'opointcomplex, loren I, 2e verdieping afdcling
llcstemmlngsplanncn, V31l 09.00·16.00 Ullr,
Marconistraat 2 te Rotterdam. tcLnr. (OIO) 478 12 12;'
in d1'. declgcll\c<;nt1'.sec[·ctarie te Hock van Holland,
val\ 08.30·15.30 UUI", Prins Hendrikstraat 161,
Hoek van Holland, teLllr. (0174) 38 22 38:
in de Openb:u:e Bib)iotllCek van Rotterdam,
van 09.00-12.00 uUr, Hoogstraat 110 te Rottef<.lam,
rd.nr. (lIIO) 28161 lIO:
hij het Hooghcen1l"33dsch3P van Deifland,
van 09.0()..12.00 UUI" en van 14,00·16.00 lillI",
I'hoenixstraat 32 te Delft, teLnr. (OlS) Z60 29 60.
n'uitellk:mtooruren is illzage van de stukkcl\ Ulogelijk na
telefunist"be afSpraak.
INLlCHTINGEN

VOor illhoudelijke opnwri-:.ingen met betrckklng tot (\eze
procedure klint u contact opnemen tuN
de heer H.P.M. Wachelder, tel.lU". (070) 441 74 55.
Voor overige inlichtingen kUfI,t u ~.ich wenden tot
mevrollw J.ll, Barbier, teLnr. (070) 441 78 69.

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente
Rotterdam
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
Besluit: Goedkeuring aanlegplan primaire waterkering ex. Art. 7 Wet
waterkering
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C!2.!
Activiteit: De aanleg van het plan Waterwegcentrum met als m.e.r.-plichtige
activiteiten de verlegging van de primaire waterkering en de doortrekking van
een spoorlijn. In dit advies wordt de verlegging van de primaire waterkering
behandeld.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 2 mei 2000
richtlijnenadvies uitgebracht: 27 juni 2000
richtlijnen vastgesteld: ! september 2000
kennisgeving aanvullende startnotitie: 27 augustus 2003
aanvullend richtlijnenadvies uitgebracht: 31 oktober 2003

Bijzonderheden: In het advies wordt met name aandacht gevraagd voor:
argurnentatie van de nieuwe trace-alternatieven en het vervallen van het nulplusalternatief, verduidelijking kaartmateriaal, nieuwe wetgeving.
Samenstelling van de werkgroep:
dhr. ir. H.F. Ambachtsheer
dhr. ing. J. Dekker (richtlijnen)
dhr. ir. J.H.J. van der Gun (aanvullende richtlijnen)
dhr. dr. P. Hoekstra
dhr. drs. R.H.D. Lambecl<
mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
Secretaris van de werkgroep:
mw. dr. N.W.M. van Buren

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr.

datum

persoon of instantie

plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

1.

20030916

Zuid-Hollands Landschap

Rotterdam

20031006

2.

20030929

B. Bakker, namens V.O.F. de Blaas- Hoek v. Holland 20031006
balg

3.

20030930

Stichting Duinbehoud

Leiden

20031006

