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1. AANHEF

Willeveen en Bas heeft heeft namens Waterschap Hollandse Delta te Dordrecht op
12 juli 2007 bij het bevoegd gezag een aanvraag (ingeboekt onder nr. 1505)
ingediend op grand van de Ontgrondingenwet en het Rijksreglement
Ontgrondingen. De aanvraag is ingediend voor het tot en met 31 december 2009
winnen van 2,4 miljoen m3 zeezand in de Noordzee. Het zandwingebied is gelegen
in het zoekgebied "Voarne", zeals vastgelegd in de aanvraag en in de startnotitie
winning suppletiezand 2008 tot en met 2013. Het zandwingebied is nader
vastgesteld vanwege de in dit gebied voorkomende geschikte zandkwaliteit voor
suppleties en is nader vastgesteld als vak 53C binnen het blok S3 (welke
naamgeving gebruikelijk is volgens de Mijnbouwwet). De zandwinning wordt in
2008 uitgevoerd met een doorloop naar 2:Q09 en zal worden gebruikt voor de
versterking van de primaire waterkering van de kust van Voorne.

2. BESLUIT

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent, op grond van de bij dit
besluit behorende overwegingen en voorschriften, aan Waterschap Hollandse Delta
te Dordrecht, verder genoemd de vergunninghouder, vergunning op grond van de
Ontgrondingenwet voor het vanaf het van kracht worden van deze vergunning tot
en met 31 december 2009 winnen van maximaal 2,4 miljoen m3 zeezand in het vak
S3C van de Noordzee, binnen het blok S3, welke naamgeving gebruikelijk is
volgens de Mijnbouwwet, ten behoeve van de uitvoering van suppletie
werkzaamheden voor de versterking van de primaire watering van de kust van
Voarne.
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3. VOORSCHRIFTEN

Artikel 1: nadere omschrijving van de toegestane handelingen
1. De ontgronding mag uitsluitend worden gebruikt voor de aanleg van een

zeewaartse duinsuppletie bij de Punt van Voorne en een zeewaartse
stranduppletie langs de zuidwestkust bij Rockanje en mag aileen worden
uitgevoerd in het yak 53C, wals in coordinaten aangegeven op bijgaande
tekening NZW5 2007-0177.

2. Binnen dit vak kan de contactambtenaar een bepaald gedeelte van winning
uitsluiten.

3. De bij de uitvoering van het werk vrijkomende onbruikbare specie wordt in
overleg met de contactambtenaar op een door hem aan te geven plaats
teruggestor!.

Artikel 2: begin en einde van de ontgronding
1. De vergunninghouder stelt de handhavingsambtenaar schriftelijk en telefonisch

in kennis van het voornemen om met de uitvoering van de ontgronding te
beginnen.

2. De vergunninghouder stelt de handhavingsambtenaar in kennis van het
voornemen om de ontgronding langer dan een maand te staken alsmede van
het tijdstip waarop de zandwinactiviteiten weer worden hervat.

3. De vergunninghouder stelt de handhavingsambtenaar telefonisch en schriftelijk
in kennis van het voornemen om de uitvoering van de ontgronding definitief te
staken.

Artikel 3: wijze van ontgronden
1. Het zandwinnen moet geschieden over een aansluitend gebied tot een vlakke

bodem met een maximale diepte van 2.0 meter ten opzichte van de plaatselijke
bodemligging is bereik!.

2. Aanwijzingen ter zake van of vanwege de contactambtenaar of handhavings
ambtenaar moeten worden opgevolgd.

3. Het in te zetten materieel dient uitgerust te zijn met een door de
hoofdinspecteur goedgekeurd plaatsbepalingsysteem met randapparatuur en
een goed werkende beladingsmeter.

HANDHAVING

Artikel 4: toezicht en controle
1. De handhavingsambtenaar heeft te allen tijde vrije toegang tot aile bij de in

deze vergunning bedoelde werkzaamheden in gebruik zijnde werktuigen,
vaartuigen en inrichtingen.

2. Aan de handhavingsambtenaar moeten aile gewenste gegevens betreffende de
in de vergunning bedoelde werkzaamheden worden verstrek!.

3. De vergunninghouder werkt, voor zover door de hoofdingenieur-directeur
noodzakelijk wordt geacht, mee aan de uitoefening van geautomatiseerd
toezich!.

4. De vergunninghouder' is verplicht de eventueel door de hoofdingenieur
directeur aan boord van het winvaartuig ge"installeerde registratie en presentatie
apparatuur operationeel te doen houden. 5toringen aan genoemde apparatuur
worden direct aan de handhavingsambtenaar gemeld.
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Artikel 5: verboden wingebied
1. Het ontgronden alsmede het ankeren van vaartuigen binnen een afstand van

500 meter van in gebruik zijnde kabels, zinkers en buizen is verboden.
2. Er mag geen zandwinning plaatsvinden nabij of in levende schelpenbanken.
3. Indien de vergunninghouder kabels, leidingen of andere voorwerpen aantreft

die niet op de desbetreffende hydrografische kaart zijn aangegeven stelt hij de
contactambtenaar hiervan onmiddellijk in kennis.

4. De in het derde lid bedoelde kabels, leidingen of andere voorwerpen worden in
coordinaten vastgelegd en schriftelijk aan de contactambtenaar gemeld.

Artikel 6: regelmatig te verstrekken gegevens
1. De vergunninghouder verstrekt een definitieve opgave van de per maand

gewonnen hoeveelheid bodemmateriaal. De gegevens worden door de
vergunninghouder afgezet tegen de benodigde hoeveelheden ten behoeve van
de suppletie bij Voorne. Wanneer in genoemde periode geen bodemmateriaal is
gewonnen, wordt hiervan eveneens opgave gedaan.

2. De gevraagde gegevens worden schriftelijk aan de contactambtenaar
medegedeeld, onder vermelding van plaats en tijdstip van winning alsmede van
de bestemming van het bodemmateriaal.

3. Per 300.000 m' gewonnen bodemmateriaal wordt een voor die hoeveelheid
representatief granulometrische analyse uitgevoerd.

4. De onder het eerste tot en met derde lid gevraagde gegevens worden onder
vermelding van plaats en tijdstip van winnen alsmede de bestemming van het
bodemmateriaal schriftelijk aan de contactambtenaar gemeld.

Artikel 7: hinder aan derden, verloren gaan van voorwerpen
1. Er mag geen belemmering of hinder aan de scheepvaart worden veroorzaakt

door het gebruik maken van deze vergunning. Aanwijzingen ter zake van of
vanwege de hoofdingenieur-directeur moeten worden opgevolgd.

2. De vergunninghouder stelt de contactambtenaar onmiddellijk in kennis van het
zinken of verloren gaan van vaartuig~n, werktuigen, inrichtingen, ankers of
andere voorwerpen gebruikt bij de werkzaamheden als bedoeld in deze
vergunning.

3. De hoofdingenieur-directeur stelt een termijn waarbinnen de vergunninghouder
deze vaartuigen, werktuigen, inrichtingen, ankers of andere voorwerpen moet
opruimen.

Artikel 8: historisch belangrijke, archeoiogische vondsten
1. Indien tijdens de uitvoering van de ontgronding voorwerpen, sporen of

overblijfselen worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden
vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, wordt
de ontgronding ter plaatse onmiddellijk gestaakt.

2. De vindplaats van de in het eerste lid genoemde voorwerpen, sporen of
overblijfselen worden zo spoedig mogelijk gemarkeerd en aan de
contactambtenaar doorgegeven.
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3. Van de vondst wordt onverwijld melding gedaan aan de directeur van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Afdeling Beleid
Maritiem Internationaal t.a.v. Drs. P. Stassen of Drs. M.R. Manders Postbus
16003800 BP Amersfoort Telefoon 033-4217421 of 06-53712836 (meldingen
kunnen tevens aan het Kustwachtco6rdinatiecentrum worden doorgegeven).

4. Zonodig wijst de contactambtenaar een vervangend, bestaand, wingebied aan.

Artikel 9: maatregelen bij bijzondere omstandigheden
1. Indien zich bij het gebruik van deze vergunning bijzondere omstandigheden

voordoen, waardoor ernstige hinder of gevaar ontstaat voor de veiligheid van
personen, de scheepvaart, de visserij, de waterkering of het mariene milieu,
neemt de vergunninghouder zo snel mogelijk aile maatregelen die nodig zijn om
de hinder of het gevaar te voorkomen dan wei te beperken.

2. De vergunninghouder meldt de bijzondere omstandigheden onmiddellijk aan
het Kustwachtcentrum (thans telefoon 0900 0111 (alarmnummer) of 0223
542300/542603 Duty Officer, fax 0223-658358 of marifoonkanaal VHF 16).

3. De vergunninghouder meldt de contactambtenaar schriftelijk hetgeen is
voorgevallen.

Artikel 10: documenten aan boord
Een fotokopie van dit besluit moet steeds aanwezig zijn op de vaartuigen,
werktuigen of inrichtingen welke in gebruik zijn bij de in deze vergunning bedoelde
werkzaamheden.

Artikel 11: aanwezigheid explosieven of (oefen)munitie in het wingebied
Indien explosieven of munitie wordt aangetroffen stelt de vergunninghouder de
handhavingsambtenaar hiervan schriftelijk in kennis alsmede van de genomen
voorzorgsmaatregelen

4. OVERWEGINGEN

Sinds 1 september 1971 is de Ontgrondingenwet van kracht. Sinds 1 januari 1997
zijn de gewijzigde Ontgrondingenwet en het Rijksreglement Ontgrondingen van
kracht. De belangrijkste wijzigingen voor zandwinning in de Noordzee zijn dat, vanaf
laatstgenoemde datum, de Ontgrondingenwet van toepassing is op het hele
Nederlandse deel van het continentaal plat en dat er voor de behandeling van een
aanvraag om vergunning een recht (leges) wordt geheven.

His/orie
Ais eerste aanzet voor het rijksontgrondingenbeleid is in juni 1983 de Nota
"Uitgangspunten, Probleemstelling en Doelstelling met betrekking tot het
langetermijnbeleid voor de oppervlaktedelfstoffenvoorziening", verschenen. In
vervolg hierop is in april 1989 voor de lange termijn (2010) de "Landelijke
beleidsnota voor de oppervlaktedelfstoffenvoorziening" verschenen. De nota
"Gegrond Ontgronden" alsook het "Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen" (juni
1996) zijn voor de korte, middellange en lange termijn (2020) verschenen.
Het in genoemde documenten beschreven beleid is erop gericht om op een
maatschappelijk verantwoorde wijze het gebruik van Noordzeezand te bevorderen.

Met de provinciale besturen is afgesproken dat de aangrenzende provincies een
terughoudend beleid zullen voeren ten aanzien van de voorziening in de behoefte
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aan ophoogzand van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland door winning op het land.
Oit om het gebruik van Noordzeezand in de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland te bevorderen. Voor wat betreft de belangenafweging winning op zee
versus winning op het land gaat de voorkeur uit naar winning op zee, opdat de
versnippering en aantasting van natuur en landschap op het land zullen afnemen.

Het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee (RON) is door de Minister van Verkeer en
Waterstaat op 20 april 1993 vastgesteld. Het RON/MER voorziet in het beleid ten
aanzien van de winning van oppervlaktedelfstoffen in de Noordzee.

Op 3 mei 1993 is het Integraal Beleidsplan Voordelta (IBV) vastgesteld. Door het op
11 oktober 1993 ondertekenen van de bestuursovereenkomst hebben de betrokken
overheden, waaronder de ministeries van V&W, LNV, de provincies Zeeland en
Zuid-Holland, gemeentes en waterschappen, met uitzondering van de gemeente
Westvoorne, zich gebonden aan het in het IBV verwoorde beleid en de doorwerking
daarvan in de onder hun competentie vallende beleidsvelden. Het IBV voorziet in de
formulering (in hoofdlijnen) van het voor de Voordelta te voeren beleid teneinde de
natuurlijke ontwikkeling van het gebied veilig te stell en in relatie tot
kustbescherming, de veiligheid van de kust te waarborgen en aan te geven op
welke wijze de in het gebied aanwezige en mogelijke toekomstige belangen in de
voorgestane ontwikkeling inpasbaar (kunnen) zijn. Daarbij wordt aangegeven op
welke wijze het benodigde bestuurlijk- juridische en financiele instrumentarium door
betrokken instanties zal worden ingezet.

Nieuw be/eid
Inmiddels is het ontgrondingenbeleid waar nodig geactualiseerd. Dit beleid is
verwoord in het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee 2 (RON 2) en de Nota
Ruimte. Ten aanzien van het zandwinbeleid wordt het gebied buiten de doorgaande
NAP. - 20 meter dieptelijn (in plaats van de fysieke NAP. -20 m dieptelijn)
aangewezen voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen in de Noordzee. Naast het
ondiep en kleinschalig winnen gaat het niellwe beleid in op de mogelijkheden van
dieptezandwinnlng ten behoeve van eventuele grote projecten, (diepe) winning van
beton- en metselzand en de mogelijkheden van winning van ophoogzand/
suppletiezand in combinatie met beton- en metselzand. Daarnaast wordt de
toepassing van overslagputten binnen de doorgaande -20m Iijn niet langer
uitgesloten. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heef! in juni 2004 het
RON2 vastgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden. De Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heef! op 27 april 2004 de
Nota Ruimte vastgesteld. In de Nota Ruimte wordt eveneens benadrukt dat winning
van bouwgrondstoffen van nationaal belang is en in beginsel plaatsvindt zeewaarts
van de doorgaande NAP -20 meter Iijn.

In mei 2005 zijn door de Raad van State een tweetal ontgrondingvergunningen
gebaseerd op het RON vernietigd. Conform de uitspraken is naast het RON 2 op
basis van het Besluit millieu-effeetrapportage 1994 een locatiespecifiek MER vereist.
Aanvankelijk hadden de uitspraken betrekking op een m.e.r.-plichtig besluit voor de
aanvraag van een winplaats groter dan 100 ha. Op 29 september 2006 echter is
een gewijzigd Besluit m.e.r. in werking getreden. De wijziging houdt in dat thans
een MER vereist is voor een winplaats van 500 ha of meer dan wei het winnen van
10.000.000 m3 of meer of voor het geval dat een aantal winplaatsen, die tezamen
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500 ha of meer omvatten, dan wei 10.000.000 m' of meer betreffen en in elkaars
nabijheid liggen.

De ministerraad heeft op 8 juli 2005 het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN
2015) vastgesteld en is vervolgens door de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat mede namens de ministers van Economische Zaken, van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van RUimtelijke Ordening en Milieubeheer, aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. In het IBN 2015 geeft het Rijk aan
hoe, voortbouwend op het Noordzeebeleid uit de Nota Ruimte het beheer van de
Noordzee de komende 10 jaar gestalte krijgt waarbij rekening is gehouden met de
voor het Noordzeebeleid van belang zijnde internationale kaders. Met het IBN 2015
is het beheersinstrumentarium voor het Nederlandse deel van de Noordzee
voldoende om toekomstige ontwikkelingen die op de Noordzee afkomen in goede
banen te leiden.

Milieueffectrapport
Deze aanvraag betreft het winnen van 2,4 miljoen m' zand ten behoeve van de
suppletiewerkzaamheden voor het versterken van de Zwakke Schakel bij de kust van
Voorne. De Zuidwestkust van Voorne, inclusief De Punt van Voorne voldoen niet aan
de vereiste veiligheid. Het betreft een ondiepe winning van twee meter binnen het
gebied S3C met een oppervlakte van 450 ha op de Noordzee. Op basis van de per 29
september van kracht geworden wijziging van het Besluit Milieueffectrapportage
(categorie C 16.2), is de m.e.r. drempel gewijzigd van 100 ha naar 500 ha en is de
aanvraag derhalve niet m.e.r.-plichtig. Voor het kustonderhoud en de verbetering van
enkele Zwakke Schakels is door Rijkswaterstaat Noord-Holland een startnotitie
"winning suppletiezand Noordzee 2008 tim 2012" ingediend. Op basis van deze
startnotitie heeft het Waterschap Hollandse Delta aan de hand van de onderzochte
alternatieven "Voorne" en "Hoek van Holland" het wingebied "Voorne" geselecteerd
en aangevraagd.

Beleid ten aanzien van de aanwi;zing varrhet gevraagde wingebied
Het RON/MER, IBV, het RON2, de Nota Ruimte en het IBN 2015 voorzien in een
belangenafweging van de diverse gebruiksfuncties van de Noordzee. De
navolgende aspecten worden hierin nader toegelicht.

Ecologie
Ingevolge het ontgrondingenbeleid, zoals opgenomen in RON/MER en RON2,
dient de uitbreiding van de zeezandwinning op de Noordzee gepaard te gaan met
zo min mogelijk ecologische consequenties. Tevens is bepaald dat met het
RON/MER en het kustverdedigingbeleid de zandwinning buiten de toegangs
geulen aileen wordt toegestaan in gebieden met een minder rijk bodemleven,
zeewaarts van de doorgaande NAP. -20 meter dieptelijn. Aan de hand van de in
2006 uitgevoerde inventarisatie naar Ensis en Spisula schelpdierbestanden is
gebleken dat er geen concentraties Spisula of Ensis voorkomens in of nabij het
zandwingebied S3C zijn aangetroffen. Conform het RON/MER worden die
gebiedsdelen aangewezen die de aantasting van de bodem , de bodemfauna en het
verlies aan paaiplaatsen voor vissen tot een minimum beperken. In het algemeen
zijn de effecten van de zandwinning op het ecosysteem relatief klein. De omvang
(Iokaal/kortstondig) en frequentie van de winningen zijn beperkt. Het bij eerdere
aanvragen voor ontgrondingvergunningen ten behoeve van kustsuppleties
ingediende MER "Winning suppletiezand Noordzee 2007" geeft aan dat effecten
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op beschermde soorten en habitats nabij het betreffende wingebied zijn uit te
sluiten. Ten aanzien van de gebruiksfuncties geldt hetzelfde met een
verwaarloosbaar effect volgens het beoordelingscriterium be'invloeding oppervlak
opgroei/foerageergebied. Voor zover bekend zijn de effecten als gevolg van
vertroebeling van de zee ter plaatse tijdens het zuigproces lokaal en kortstondig en
zullen deze daarom niet leiden tot een onaanvaardbaar risico voor het mariene
milieu.

Archeologie
Zeezandwinning is een bodemberoerende activiteit waarbij effecten op de
archeologische waarden zijn te verwachten. In algemene zin zijn de
Monumentenwet en de Mijnbouwwet van toepassing. Binnenkort voorziet de
implementatie van het internationale Verdrag van Valletta (Verdrag van Malta) in
onderzoek naar de vraag of archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig is.
Voorafgaande aan de vergunningaanvragen worden potentiele wingebieden
daaraan getoetst. Bij het vastleggen van de TO-situatie van het wingebied wordt
door het Bevoegd gezag in het wingebied onderzocht of archeologische waarden
aanwezig zijn.

Morfologie
Bij zeezandwinning buiten de doorgaande N.A.P. -20 meter dieptelijn zijn effecten
op de morfologische ontwikkeling van de vooroever niet te verwachten. Uit
onderzoek naar de morfologische en ecologische aspecten van zandwinning blijkt
dat er geen wezenlijke verandering van wetenschappelijke inzichten of feiten zijn
opgetreden sinds de publicatie van het RON/MER. De bedoelde ontgronding wordt
door periodiek uit te voeren lodingen gecontroleerd.

Gebruiksfuncties
Het RON/MER, IBV, RON 2, Nota Ruimte, IBN 2015 en het MER "winning
suppletiezand Noordzee 2007" voorzien in een belangenafweging van de diverse
gebruiksfuncties van de Noordzee. Ten bElhoeve van de handhaafbaarheid daarvan
en van de in de vergunning opgenomen voorschriften kan registratie apparatuur
aan boord van de vaartuigen ge'installeerd worden. De uitkomst van de afweging
tussen de diverse (nieuwe) gebruiksfuncties van de Noordzee kan leiden tot het
geven van nadere aanwijzingen inzake de winning binnen het genoemde
wingebied. Gelet op de in de vergunningaanvraag gevraagde te winnen
hoeveelheid zand, de Iigging van het gebied (zeewaarts van de doorgaande NAP.
-20 meter dieptelijn) en de in dit gebied voorkomende zandkwaliteit is het
wingebied lOals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening
aangewezen.

Beoorde/en van de aanvraag
In het kader van de belangenafweging zijn bij dit besluit een aantal afwegingen
gemaakt

Door de aanvrager is aangegeven dat de ontgronding voor de uitvoering van het
"Versterkingsplan kust van Voorne" wordt aangevraagd en dat uiterlijk op 31
december 2008 de ontgronding beeindigd zal zijn. De aanvraag gaat over de
jaargrens van 2008 heen omdat niet kan worden gegarandeerd dat aile
suppletiewerkzaamheden in 2008 kunnen worden uitgevoerd. Echter de vergunning
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expireert als het suppletieprogramma voor Voorne is afgerond of de einddatum van
31 december 2009 wordt bereikt.
Voor de versterking van de kust van Voorne is door Waterschap Hollandse Delta
het plan "Versterkingsplan kust van Voorne" opgesteld. Dit plan is onderbouwd
met een milieueffectrapport "Projectnota/MER Planstudie Kust van Voorne". Uit
toetsingen is namelijk gebleken dat de Punt van Voorne op de toetsdatum 1 januari
2009 niet aan de veiligheidseisen voldoet

Het RON/MER, IBV, RON 2, Nota Ruimte en IBN 2015 voorzien in een zo optimaal
mogelijke afstemming met de andere gebruiksfuncties van de Noordzee, zowel in
ruimte als tijd.
Gezien het belang voor het uitvoeren van de ontgronding ten behoeve van de
kustlijnzorg en er geen veiligheidsrisico's of nadelige milieuhygienische en
ecologische effecten zijn door de zandwinning in het aangevraagde yak S3(, is de
aanvraag beoordeeld en onder de bij dit besluit behorende uitgangspunten en
opgelegde eisen positief beslist.

Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) op 1 oktober
2005, beoordeelt Rijkswaterstaat niet langer de aspecten inzake de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Vergunningaanvragen die na deze datum zijn ingediend en een
mogelijk effect hebben op zogenaamde Natura-2000 gebieden, dienen niet in het
kader van deze vergunning op deze effecten beoordeeld te worden. leder project,
plan of handeling dat een significant effect kan hebben op een Natura-2000
gebied, moet door het NB-wet bevoegd gezag beoordeeld worden. Voor de
Noordzee en de Waddenzee is dat het Ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit.

Procedure
De procedure met betrekking tot de aanvraag om vergunning krachtens de
Ontgrondingenwet voigt de uniforme open bare voorbereidingsprocedure afd. 3.4
van de Aigemene wet bestuursrecht. Op ~rond van deze procedure is de
ontwerpbeschikking gedurende zes weken na de bekendmaking ter visie gelegd.
Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

5. ONDERTEKENING

TARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

f~~ Vergunningverlening Rijkswaterstaat Noordzee,
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b. buiten kantooruren:
Hydro Meteo Centrum Rijnmond
Lange Kleiweg 34
2288 GK RIJSWIJK
Telefoon 070 - 3366800
Telefax 070 - 3951724

6. MEDEDELINGEN

BEROEPSCHRIFT
Op grond van de Aigemene wet bestuursreeht kan tegen dit besluit binnen zes
weken na de dag waarop dit ter inzage is gelegd een beroepsehrift worden
ingediend bij de Afdeling bestuursreehtspraak van de Raad van State, Postbus
20019,2500 EA 's-Gravenhage, door belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingebraeht tegen het ontwerpbesluit of die dit wegens dringende redenen niet
hebben kunnen doen.
Het beroepsehrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• Naam en adres van de indiener;
• De dagtekening van het beroepsehrift;
• vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo

mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
• Een opgave van de redenen waarom u zieh met het besluit niet kunt verenigen.
Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursreehtspraak van de Raad van
State zo mogelijk een afsehrift van het besluit waartegen het beroep is gerieht te
worden overgelegd.

Gelijktijdig met of na indiening van het beroepsehrift kunt u, bij een spoedeisend
be lang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een
zodanig verzoek dient te worden gerieht tot de Voorzitter van de Afdeling
bestuursreehtspraak van de Raad van State en kan worden gezonden aan het
hierboven vermelde adres. Zowel in verband met de behandeling van het beroep als
in verband met het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffiereeht geheven.
Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen men dit
dient te betalen krijgt u na indiening van het beroep e.q. het verzoek om voorlopige
voorziening berieht van de Raad van State. Voor nadere inliehtingen over de
hoogte van het bedrag kunt u zieh wenden tot de Raad van State voornoemd
(telefoon: 070 - 4 26 44 26).

Een afsehrift van het beroepsehrift en/of verzoek tot sehorsing gaarne zenden aan
de hoofdingenieur-direeteur van de Rijkswaterstaat in de direetie Noordzee (ad res:
Postbus 5807,2280 HV Rijswijk ZH).

Informatie voortvloeiende uit de Natuurbeschermingswet
Verwezen wordt naar de website van LNV (ww\1unlDJny.nl)

Aanwijzingen
Opgaven e.q. meldingen dienen te worden gerieht aan de toeziehthoudend- of
eontactambtenaar.
a. binnen kantooruren:
A.c. Dijkshoorn tel. 070 - 3366642
C. Blijlevens tel. 070 - 3366774
M. van Kolek tel. 070 - 3366750
Centraal telefoon nr. 070 - 3366600
Telefax 070 - 3900691

Bij/agen:
Tekening NZWS 2007-0177.
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Behoort bij beschikking van: 29 oktober 2007

nr. WSV/2186

Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de" hoofdingenieur-directeur": de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat 

Noordzee t.a.v. het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Lange
Kleiweg 34, Postbus 5807, 2280 HV RIJ5WIJK;

b. de contactambtenaar: de voor deze vergunning aangewezen ambtenaar,
werkzaam bij de afdeling "Vergunningverlening" en handelend namens het
bevoegd gezag;

c. werkzaam bij de Afdeling hand having van Rijkswaterstaat Noordzee en
handelend namens het bevoegd gezag;

d. het bevoegd gezag: Rijkswaterstaat Noordzee namens de 5taatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat (p.a. Lange Kleiweg 34, postbus 5807, 2280 HV
RIJ5WIJK);

Verzendli;st
1. de directeur van de Dienst Domeinen Regionale Directie Zuid,

Postbus 2222, 4800 CE Breda
2. directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en

Monumenten Afdeling Beleid Maritiem Internationaal t.a.v. Drs. P. Stassen of
Drs. M.R. Manders, Postbus 16003800 BP Amersfoort

3. KPN Int. Network 5ervices, OP5 BW5 Marine Planning
t.a.v. de heer W. Zieleman, Postbus 30000, 2500 GA Den Haag.

4. KLPD, Dienst Waterpolitie, Unit Zeeuwse 5tromen,
t.a.v. de heer J.LA Jansen, Kanaalweg 12, 4417 ER HAN5WEERT

5. 5tichting De Noordzee t.a.v. drs. 5. van den Akker
Projectleider Mariene Ecologie
Drieharingstraat 25, 3511 BH UTRECHT

6. Greenpeace Nederland t.a.v. mevrouw Farah Obaidullah
Jollemanhof 15-17,1019 GW AM5TERDAM

7. Zeehaven IJmuiden NV
drs P.H.L.M. Meerakker
Postbus 541,1970 AM IJMUIDEN

8. Waddenvereniging, de heer/mevrouw R. Haring
Droogstraat 3, 8861 5R HARLINGEN

9. Productschap Vis t.a.v. de heer H.C. Demkes,
Postbus 72,2280 AB RIJ5WIJK

10. De heer J.A. van Dalfsen
Zwanenbalg 1613, 1788 ZE DEN HELDER

11 Commissie voor de m.e.r. de heer G.P.J. Draaijers
Postbus 2345 3500 GH UTRECHT

12. Dienst Vastgoed Defensie
t.a.v. mr. Drs. B.M. van Galen
Daalsetunnel 101, Postbus 8002, MPC 55A, 3503 RA UTRECHT
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