
Versterking Delflandse Kust 
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

2 november 2005  /  rappor tnummer 1639-34 



  
 



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport  
Versterking Delflandse Kust 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het  

milieueffectrapport over Versterking Delflandse Kust, 

uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door de  

Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Versterking Delflandse Kust, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. F.D. Dotinga dr. D.K.J. Tommel 

Utrecht, 2 november 2005 

 





 

Postadres Postbus 2345 
 3500 GH  UTRECHT 
Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
 Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 

 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

 
uw  kenmerk uw  brief ons kenmerk 
DGWM 2005/10979 23 augustus 2005 1639/Do/jr 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor het MER 
Versterking Delflandse Kust 
 
 

(030) 234 76 24 2 november 2005 

Geacht college, 
 
Bij brief van 23 augustus 2005 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffect-
rapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Versterking Delflandse Kust1. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
INLEIDING 
 
De Delflandse Kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen is aangemerkt als één 
van de zwakke schakels in de kustverdediging, omdat niet voldaan wordt aan de wette-
lijke veiligheidsnorm van 1/10.000 per jaar. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft 
daarom het voornemen om de kustverdediging langs de Delflandse Kust te versterken. 
Om dit te realiseren is goedkeuring van de provincie Zuid-Holland vereist van een verbe-
teringsplan op grond van de Wet op de waterkering. Alvorens dit besluit plaatsvindt 
wordt een m.e.r. doorlopen.  
 
De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in Posthoorn 
editie Loosduinen d.d. 24 augustus 20052. Dit advies is opgesteld door een werkgroep 
van de Commissie voor de m.e.r. – verder aangeduid als ‘de Commissie’ 3. Het be doelt 
aan te geven welke informatie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in 
de besluitvorming mee te wegen. De Commissie heeft kennis genomen van de adviezen 
en inspraakreacties4. De Commissie heeft op 21 september 2005 de locatie bezocht en 
daarbij aanvullende mondelinge informatie verkregen van gemeente, provincie en initia-
tiefnemer. 
 
 

                                                 

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
4 Zie bijlage 4. 
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AANVULLENDE ASPECTEN VOOR HET MER 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Aangezien de startnotitie 
reeds uitgebreide informatie geeft of juiste aanzetten geeft tot in het MER te rapporteren 
aspecten, beperkt de Commissie zich in dit advies alleen tot daarop aanvullende aspec-
ten die ook behandeld dienen te worden in het MER. 
 
Beleidskader 
 
M.e.r. voor zandwinning. In de startnotitie wordt in paragraaf 7.2 aangegeven dat de 
zandwinning wellicht m.e.r.-plichtig is en dat mogelijk wordt aangesloten bij het MER 
voor de zandwinning voor de Tweede Maasvlakte5. Aangezien dit zogenaamde MER-
aanleg reeds wordt opgesteld raadt de Commissie aan om geen tijdverlies op te lopen en 
spoedig de studie voor suppleties voor de Delflandse Kust hierop af te stemmen. Er zal 
dui delijk moeten worden welke morfologische, ecologische en archeologische effecten de 
zandwinningen met zich brengen6. Presenteer in het MER de gezamenlijke effecten (zo-
dat een integraal beeld ontstaat) én de effecten die specifiek zijn toe te rekenen aan de 
kustversterking.  
  
Kustvisie. In de startnotitie (blz. 6, 36, 37 en 48) staat hoe het project zich verhoudt tot 
het Integraal Ontwikkelingsperspectief voor de Zuid-Hollandse Kust (provincie Zuid-
Holland, 2005). Duidelijk is dat het project zich vooral richt op het waarborgen van de 
veiligheid en een minder integrale uitwerking zal krijgen dan de kustvisie. De Commissie 
adviseert in het MER de ontwikkelde alternatieven aan deze kustvisie te toetsen. Dit kan 
in globale zin door aan te geven of – aansluitend aan de respectievelijke alternatieven – 
de in de kustvisie genoemde ruimtelijke kwaliteitsverbetering in een later stadium nog is 
in te passen7. 
 
Natuurbeschermingswetgeving. In de startnotitie is – als opmaat voor het MER – in bij-
lage 8 een uitstekende verhandeling opgenomen over de gebieds- en soortenbescher-
ming, over de inventarisaties en over de risico’s voor het project (ondergebracht onder 
‘leemten in kennis’).  
 
Habitattoets/passende beoordeling.  
De Commissie raadt aan om voorts in het MER: 
 in te gaan op de extra procedurele vereisten van de natuurbeschermingswetgeving die 

de status prioritaire habitats met zich brengt (zie startnotitie, blz. 76). Als significante 
gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, zal toestemming van de Europese Commis-
sie verkregen moeten worden voor de uitvoering;  

 
 

                                                 

5  Zandwinning en de effecten ervan zullen worden behandeld in het MER Aanleg Tweede Maasvlakte. 
6  Zie verder in dit advies onder ‘Effecten’. In de inspraakreacties van Stichting Duinbehoud, Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek en J.G.M. Apeldoorn (bijlage 4: nr. 2, 5 en 13) wordt om uiteenlo-
pende redenen ook aandacht gevraagd voor zandwinning. 

7  Hiermee wordt ook antwoord gegeven op het aspect recreatief medegebruik, zoals verwoord in de inspraak-
reacties van Grontmij (namens Golfbaan Ontwikkelingsmaatschappij Westland, Golfclub Westland, On-
dernemers Golfclub Westland), Haagse Kust Zeil Vereniging en ANWB (bijlage 4: nrs. 9, 10 en 14). 
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 dui delijk en eenduidig kaartmateriaal met de exacte begrenzing van de diverse  
beschermde gebieden op te nemen. Bij overlappende statussen (bijvoorbeeld én  
ecologische hoofdstructuur én bescherming op grond van de Natuurbeschermings-
wet) moet worden aangegeven wat de zwaarste beschermingsstatus is; 

 aan te geven of het zeewaartse alternatief, het royaal zeewaartse alternatief en het 
verhoogde duin-alternatief vermindering van de salt spray veroorzaken en of dit kan 
leiden tot significante gevolgen voor alle kwalificerende habitats en soorten in de be-
schermde gebieden, bijvoorbeeld door een verschuiving in de vegetatiesamenstelling; 

 aan te geven hoe – indien nodig – mitigatie en compensatie van aangetaste natuur-
waarden volgens de vereisten van de natuurbeschermingswetgeving georganiseerd 
worden. Een mogelijke complicatie is namelijk de eis dat compensatie voorafgaand 
aan aantasting gerealiseerd moet zijn. De compensatie zelf zou – in geval van (royaal) 
zeewaartse uitbreiding – namelijk logischerwijs in de nieuw gerealiseerde duinen 
plaatsvinden en derhalve altijd te laat komen.  

 
Soortenbescherming.  
Uit het proce dureschema in bijlage 9 van de startnotitie maakt de Commissie op dat de 
ontheffingsinformatie ingevolge artikel 75 van de Flora- en faunawet gelijktijdig met het 
MER beschikbaar is. De Commissie raadt aan om deze informatie gelijktijdig met het 
MER te laten toetsen.  
 
Alternatieven 
 
In de startnotitie staat beschreven welke alternatieven in het MER aan de orde kunnen 
komen. De Commissie mist hierbij een beschouwing over de rol en effectiviteit van de 
strekdammen8 en eventuele veranderingen hieraan in (varianten binnen) alternatieven. 
In de inspraak9 en tijdens de informatiebijeenkomsten is voorgesteld om voor de kust 
ondiepten aan te brengen (vooroeversuppleties, rifconcept). Deze zandbanken zouden de 
golven dusdanig kunnen breken dat de gestelde veiligheidsnorm behaald kan worden. In 
de startnotitie wordt deze oplossingsrichting niet behandeld. De Commissie adviseert 
om in het MER aan te geven of deze aanpak – al dan niet gecombineerd met bijvoorbeeld 
zeewaartse duinvoetversterking en/of strandsuppleties – probleemoplossend zou kun-
nen zijn. Indien dit bevestigend wordt beantwoord, dan dient dit alternatief een vol-
waardige plaats te krijgen in het MER. Dit omdat het: 

 in kustmorfologisch en ecologisch opzicht waardevol zou kunnen zijn (mogelijk 
    zelfs (onderdeel van) het meest milieuvriendelijk alternatief); 
 mogelijk uitgewerkt zal moeten worden. Als over het voornemen niet zeker gesteld  
   kan worden dat significante gevolgen in het kader van de Natuurbeschermingswet  
   zijn uitgesloten, dan dienen alternatieven beschouwd te worden10.  

 
                                                 

8  In de inspraakreactie van M. Roest (bijlage 4: nr. 15) wordt geobserveerd dat verlenging van de strekdam-
men ook kan leiden tot uitholling (genoemd wordt de locatie van het eindpunt van HTM tramlijn 11). 

9  Zie de reacties van A.J. Rooseboom en Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (bijlage 4: nrs. 4 en 8).  
10   Indien uit de passende beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, dan  
      dient de zogenaamde ADC-toets doorlopen te worden. Dit houdt op grond van art. 19g/h van de Nbw  
      respectievelijk in: 

A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling?  
D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet wor-
den? 
C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te waarborgen dat de algehele sa-
menhang van Natura 2000 bewaard blijft? 
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Meest milieuvriendelijk alternatief 
 
De Commissie onderschrijft het voorstel in de startnotitie om het alternatief met de 
minst negatieve milieueffecten als vertrekpunt voor het meest milieuvriendelijk alterna-
tief (MMA) te nemen. Omdat de milieueffecten op dit moment nog niet in beeld zijn, is 
een keuze hiervoor in dit stadium nog niet te maken.  
Het MMA dient zich volgens de Commissie met name te richten op de ruimtelijke kwali-
teit en in het bijzonder natuur. Elementen hierbij kunnen zijn:  
 natuurlijke ontwikkeling van de ondiepe kustzone11; 
 natuurlijk beheer in de zeereep; 
 benutten van schone kwel aan de binnenduinrand12. 
 
Effecten 
 
Onderhoud scheepvaartgeulen en andere kustvakken. Het versterken van de kustverde-
diging aan de Delflandse Kust zal er mogelijk toe leiden dat voor aangrenzende geulen 
en kustvakken de onderhoudskosten toe- of afnemen. Oplossingen voor de Delflandse 
Kust moeten dan ook in nauwe samenhang hiermee worden bezien. Ook wordt het in-
standhouden van een vloeiende kustlijn mogelijk beïnvloed (overigens kan dit ook een 
positieve invloed zijn). Ga in het MER op deze aspecten in. 
 
Hydraulische randvoorwaarden. Het MER dient duidelijk aan te geven welke hydrauli-
sche randvoorwaarden worden gehanteerd. Geef hierbij ook inzicht in de wijze waarop 
rekening gehouden gaat worden met mogelijke veranderingen in golfhoogte en golfperio-
de in de toekomst, bijvoorbeeld in de vorm van toeslagen op bestaande ruimtebeslagen 
of reserveringen. 
 
Zandwinning en slibhuishouding. Geef in het MER per alternatief aan hoeveel zand er 
voor nodig is, in welke periode dit gewonnen zal worden en waar de winninglocaties lig-
gen. Geef zicht op de effecten op ecologie ter plaatse van de winputten met directe omge-
ving en op de effecten die optreden tengevolge van vertroebeling. Geef aan of dit kan 
leiden tot (tijdelijke) veranderingen van slibtransporten langs de kust en tot waar dat 
effect reikt.  
 
Monitoring 
 
Geef in het MER zicht op de beoogde opzet van monitoring. Geef aan hoe deze metho-
disch zal plaatshebben, over welke thema’s en op welke momenten rapportages naar 
verwachting beschikbaar zullen zijn. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

11  Zie ook de ideeën in de inspraakreacties van A.J. Rooseboom en J.G.M. Apeldoorn (bijlage 4: nrs. 4 en 13). 
12  Dit idee wordt ook geopperd in de inspraakreacties van Stichting Duinbehoud en Zuid-Hollands Land-

schap (bijlage 4: nrs. 2 en 3). 
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Samenvatting 
 
Het MER dient een zelfstandig leesbare samenvatting te bevatten, die duidelijk is voor 
burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

dr. D.K.J. Tommel 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Versterking Delflandse Kust 
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bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport  
Versterking Delflandse Kust 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 augustus 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in “Posthoorn editie Loosduinen” d.d. 24 augustus 2005 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap van Delfland 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 
Besluit: verbeteringsplan op grond van de Wet op de waterkering 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C12.2 
 
Activiteit: versterking van de kustverdediging langs de Delflandse Kust  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 24 augustus 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 2 november 2005 
 
Bijzonderheden: Aangezien de startnotitie reeds uitgebreide informatie geeft 
of juiste aanzetten geeft tot in het MER te rapporteren aspecten, beperkt de 
Commissie zich in het richtlijnenadvies alleen tot daarop aanvullende aspec-
ten die ook behandeld dienen te worden in het MER. 
Het advies gaat met name in op: 
 uitwerking van de habitattoets/passende beoordeling; 
 aspecten die aandacht verdienen bij de ontwikkeling van het meest milieu-

vriendelijk alternatief: natuurlijke ontwikkeling van de ondiepe kustzone, 
natuurlijk beheer in de zeereep en benutten van schone kwel aan de bin-
nenduinrand; 

 aanvullingen en verduidelijkingen bij de effectenbeschrijving: de onder-
houdskosten voor aangrenzende geulen en kustvakken, hoeveel-wanneer-
waar  zand gewonnen wordt en de effecten daarvan op morfologie-ecologie-
archeologie. 

 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.H.J. van der Gun 
prof. dr. P. Hoekstra 
drs. Y.J. van Manen 
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. F.D. Dotinga 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20050914 E. Bruggeman-Tersteeg Den Haag 20051011 
2.  20050916 Stichting Duinbehoud, mede na-

mens Duinwaterbedrijf Zuid-
Holland 

Leiden 20051011 

3.  20050919 Zuid-Hollands Landschap Rotterdam 20051011 
4.  20050922 A.J. Rooseboom Den Haag 20051011 
5.  20050923 Rijksdienst voor het Oudheidkun-

dig Bodemonderzoek 
Amersfoort 20051011 

6.  20050923 C. Veld Den Haag 20051011 
7.  20050926 Stadsregio Rotterdam Rotterdam 20051011 
8.  20050926 Stichting Bewonersbelangen Kijk-

duin 
Kijkduin 20051011 

9.  20050926 Grontmij namens Golfbaan Ont-
wikkelingsmaatschappij Westland, 
Golfclub Westland, Ondernemers 
Golfclub Westland 

Waddinxveen 20051011 

10. 20050926 Haagse Kust Zeil Vereniging Den Haag 20051011 
11. 20050927 F. van Swieten Voorburg 20051011 
12. 20050927 L. Overdulve Hoek van Holland 20051011 
13. 20050927 J.G.M. Apeldoorn Den Haag 20051011 
14. 20050929 ANWB Den Haag 20051011 
15. 20050926 M. Roest Den Haag 20051012 
     
 20050908 Verslag informatiebijeenkomst Kijkduin 20051031 
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