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1.

Inleiding

1.1

Context en strekking van de antwoordnotitie
Smals IJsselmeer BV heeft het initiatief genomen voor een grootschalige industriezandwinning in
het IJsselmeer. Het plangebied is 250 ha groot. In het IJsselmeer wordt een kunstmatig werkeiland
aangelegd, waar de zandverwerking plaatsvindt. Ten behoeve van de energievoorziening wordt er
een stroomkabel naar het eiland gebracht. Hiervoor is Liander de initiatiefnemer.
De besluiten die voor dit initiatief nodig zijn, zijn in één procedure voorbereid. Het gaat om de
volgende besluiten:
1. bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan om de zandwinning juridisch/-planologisch
mogelijk te maken
2. omgevingsvergunning (bouw, milieu en natuur) ten behoeve van de zandwinning en het
werkeiland met de zandverwerkingsinstallatie
3. omgevingsvergunning (werk of werkzaamheden uitvoeren en natuur) ten behoeve van de
realisatie van de elektriciteitskabel van Liander naar het werkeiland
4. ontgrondingsvergunning voor de zandwinning
5. watervergunning voor de zandwinning, dit betreft de volgende onderdelen:
x het brengen van stoffen in het IJsselmeer
x het gebruik maken van het IJsselmeer ten behoeve van het realiseren en in gebruik hebben
van het werkeiland met opstallen
6. watervergunning ten behoeve van de realisatie van de elektriciteitskabel van Liander, waarbij
een primaire waterkering wordt gekruist.
Op verzoek van Smals IJsselmeer BV is de besluitvorming op basis van de ontgrondingenwet door
Rijkswaterstaat gecoördineerd (besluit van 27 april 2011). Daarnaast heeft de gemeenteraad van
De Fryske Marren op 27 januari 2016 besloten om toepassing te geven aan artikel 3:30 lid 1 van de
Wet ruimtelijke ordening.
Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten beroep instellen bij de Raad van State.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang
van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het
ontwerp van het besluit waartegen zijn beroep is gericht naar voren heeft gebracht. Na afloop van
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Meer informatie over het indienen van een beroepschrift staat in het Mededelingenblad bij de
betreffende vergunning.

1.2

Verloop van de zienswijzeprocedure
Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft de besluitvorming gecoördineerd. De besluiten zijn op de
volgende manier voorbereid:
x op 1 maart 2018 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerpen gepubliceerd in de
Staatscourant. Kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en op de

gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan was ook te
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

x de ontwerpen van de besluiten hebben van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018 ter inzage
gelegen bij:
•
de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure
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x

1.3

•
het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1)
•
het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88)
x
Rijkswaterstaat Midden-Nederland in Lelystad (Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2);
er is een informatieavond georganiseerd op 22 maart 2018 in MFC It Klif in Oudemirdum.

Zienswijzen
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van alle ontwerpbesluiten, het MER en/of de onderliggende stukken voor het project Zandwinning IJsselmeer zijn in
totaal 19 reacties ontvangen, waarvan 18 zienswijzen en één advies. Het advies en de zienswijzen
zijn geregistreerd en de insprekers is een ontvangstbevestiging toegezonden. In de onderstaande
tabel is het overzicht van ingekomen zienswijzen opgenomen. Rijkswaterstaat Midden-Nederland
heeft in haar rol als coördinerend bevoegd gezag het advies en de zienswijzen integraal
doorgezonden aan de overige bevoegde gezagen. In deze antwoordnota zijn het advies en de
zienswijzen samengevat weergegeven. In verband met de Algemene Verordening
Persoonsgegevens zijn de namens van particulieren hierin niet opgenomen.
Zienswijzennummer
1 (advies)
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Organisatie
Provincie Flevoland
particulieren
particulier
Vereniging Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer,
Bosk & Greide
Huis te Mirls BV
particulieren
particulier
Stichting Gaasterlân Naturlân
IJsselmeervereniging
particulieren
particulieren
particulieren
particulier
Natuurmonumenten
particulieren
particulieren
Smals IJsselmeer BV
Vogelbescherming Nederland
It Fryske Gea
Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond
IJsselmeer U.A
particulier

Op grond van artikel3:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de initiatiefnemers in de
gelegenheid gesteld om te reageren op de zienswijzen. De initiatiefnemers hebben, na overleg met
het bevoegd gezag, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De volgende notities zijn opgesteld:
1. Memo Aanvulling en toelichting MER Zandwinning IJsselmeer Geluid(Antea Group in opdracht
van Smals IJsselmeer BV);
2. Memo Aanvulling MER PB Zandwinning IJsselmeer Natuur (Antea Group in opdracht van Smals
IJsselmeer BV);
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3. Rapport: Antea Group Archeologie 2018/131 Bureauonderzoek aanleg kabeltracé stroomkabel
industriezandwinning IJsselmeer (Antea Group in opdracht van Liander).
De notities zijn namens de initiatiefnemers via het OLO aan het dossier toegevoegd. De memo’s
zijn door het bevoegd gezag gebruikt bij het beantwoorden van de zienswijzen en als bijlage bij
deze antwoordnota gevoegd.

1.4

Opzet van de antwoordnota
In hoofdstuk 2 zijn het advies en de zienswijzen samengevat en van antwoorden voorzien. De
samenvattingen van de zienswijzen zijn gerangschikt op nummer. Ze corresponderen met de
nummers zoals deze in paragraaf 1.3 zijn opgenomen.
In hoofdstuk 3 ‘Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van het advies en de
zienswijzen’ wordt aangegeven of het advies of een zienswijze aanleiding heeft gegeven om de
besluiten aan te passen.
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Antwoorden op zienswijzen
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Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X

01a
(advies,
geen
zienswijze)

De samenvatting van het MER is beknopt. Voor
De toelichting wordt op dit punt aangevuld met
het bestemmingsplan is het onderdeel
een uitgebreidere samenvatting van de
milieueffecten nog een keer samengevat.
milieuparagraaf uit het MER.
Daarbij worden de effecten op de
stikstofdepositie in de aanlegfase op p.35 iets te
sterk samengevat en is weggevallen dat in de
aanlegfase de depositie op de Weerribben groter
is dan 0,05 mol/ha/ja.

01b
(advies,
geen
zienswijze)

Ambtshalve opmerking: Rondom resterende
locatie nummer 10 zou een bufferzone van 100
meter worden gehanteerd (cf. beleidsregel
ontgrondingen rijkswateren) waarvoor afspraken
gemaakt zouden worden ten aanzien van
contour van de zandwinning en talud. Daarover
zien wij niets terug.

Ambtshalve opmerking wordt ter kennisname
aangenomen. In aanvulling daarop het volgende.
Er is uitgebreid archeologisch onderzoek ter
plaatse van het plangebied uitgevoerd. Als
resultaat hiervan is op locatie 1 en 19 een
vliegtuigwrak en bijbehorend neuswiel
aangetroffen. Het vliegtuigwrak is inmiddels
geborgen en het neuswiel is in overleg met de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE),
vrijgegeven. Op de derde locatie (locatie 10)
bevinden zich slechts visnetten en zijn van geen
enkele archeologische waarde. Er is derhalve
onvoldoende aanleiding om overeenkomstig de
voorwaarden uit de beleidsregel Ontgrondingen in
Rijkswateren, een voorschrift te stellen voor het
hanteren van een 100 meter bufferzone.

X

01c
(advies,
geen
ziensWijze)

Er is archeologisch vooronderzoek gedaan in
voorbereiding op de Ontgrondingenvergunning.
De resultaten van dit onderzoek zijn erg
summier weergegeven in de toelichting op het
bestemmingsplan. In feite is de toelichting niet
volledig en ontbreekt daardoor inhoudelijke
informatie welke relevant is voor de
vergunningverlening.

De toelichting wordt op dit punt aangevuld met
relevante informatie, noodzakelijk voor een goed
begrip van de materie.
Bovendien wordt ingegaan op het noodzakelijk
archeologisch onderzoek (zie ook de reactie op
zenswijze 1d.)

X

X
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Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

1d

In het kabeltracé heeft geen vooronderzoek
plaatsgevonden. Verzocht wordt alsnog een
sonaronderzoek uit te voeren. Tevens wordt
geadviseerd in de toelichting (p 41) een
passieve archeologische begeleiding op te
nemen.

In augustus 2018 heeft Antea Group in opdracht
van Liander B.V. een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de
aanleg van een kabeltracé voor de
industriezandwinning van Smals in het IJsselmeer
(Antea Group Archeologie 2018/131
Bureauonderzoek, projectnummer 180060).
Het kabeltracé is in deze het plangebied en loopt
van het (toekomstige) werkeiland in het
IJsselmeer in een rechte lijn in noordelijke richting
en komt ten oosten van ’t Mirnser Klif aan
land. Hierna gaat het tracé verder in de berm van
de Murnserdyk, Breelenswei, Smitsleane, Leise
leane en de Sudargoawei (N359) naar het daar
aanwezige trafohuisje.
Op basis van de verzamelde gegevens in het
bureauonderzoek kan het volgende worden
geconcludeerd:
Voor de waterbodem van het IJsselmeer geldt een
archeologische verwachting op het
aantreffen van prehistorische resten in de top van
het pleistocene dekzand. Daarnaast
kunnen resten worden aangetroffen vanaf de
tweede helft van de dertiende eeuw tot
aan de nieuwe tijd, in de vorm van (resten van)
scheepswrakken en bijbehorende
ladingen. Prehistorische resten in het IJsselmeer
bevinden zich in de top van het
pleistocene dekzand, of zelfs nog dieper. De top
van het dekzand bevindt zich op circa -5
tot -8 m NAP. De waterbodem ligt op circa -4,5 m
NAP. De diepte waarop de kabel wordt
aangelegd is circa 1,5 m minus de waterbodem.
IJsselmeer
Rijkswaterstaat heeft eerder genoemde
archeologisch rapport betreffende het

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
X
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Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

bureauonderzoek voor advies naar de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed (RCE) gestuurd.
De RCE onderschrijft de conclusies van het
rapport, maar niet het advies over het
vervolgonderzoek. De RCE geeft aan dat wanneer
er geen opwater onderzoek wordt uitgevoerd er
geen zicht is op obstakels in de waterbodem. Dit is
zowel relevante kennis voor de uitvoering als voor
het mogelijke erfgoed dat hier aanwezig kan zijn.
Op basis van het bureauonderzoek concludeert de
RCE dat er een gerede kans bestaat op het
aantreffen van archeologische resten doordat
bodemlagen worden aangesneden in een zone met
een hoge archeologische verwachting. Deze
conclusie wordt versterkt door de aangetroffen
vuursteenmaterialen en middeleeuwse scherven
ten tijde van de opgravingswerkzaamheden van
het nabij gelegen vliegtuigwrak (in 2016).
Bovenstaande is voldoende aanleiding voor de
RCE om te adviseren een opwater onderzoek uit te
voeren alvorens met de feitelijke
ontgravingswerkzaamheden voor het kabeltracé
wordt begonnen.
Naar aanleiding van het advies van de RCE is er
zowel in het bestemmingsplan als in de
watervergunning een randvoorwaardelijk
voorschrift naar de uitvoering van opwater
onderzoek opgenomen. Hiermee wordt het
kabeltracé met behulp van sonar en/of multibeam
onderzocht op de aanwezigheid van objecten van
archeologische waarde. Over de resultaten van
het opwater onderzoek moet worden
gerapporteerd. Het bevoegd gezag neemt hierover
een appellabel besluit.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

2a

Reklamant twifelet oan de needsaak ta
sânveredeling op it plak sels, wêrfoar soe in
wurkeilân oanlein wurde moatte.

De ferskate alternativen foar sânveredeling op it
plak sels binne mei soarch ôfwage mar falle ôf.
It alternatyf wêrby it wûne sân fia in lieding nei in
wâlynstallaasje (op in bedriuweterrein by De
Lemmer) transportearre wurdt is net realistysk.
De transportôfstân is dêrfoar te grut, easket
meardere opjeistations en liedet ta enoarme
enerzjyferliezen. Fierder hat sa’n lieding te
duorjen fan in grutte mjitte fan slitaazje. Dat
makket it needsaaklik de buislieding, wêrfan
benammen de boaiem sterk slitaazjegegefoelig is,
mei regelmaat te kearen; in kostbere saak. De
buislieding soe om dy reden útfierd wurde moatte
as driuwende lieding (berikber en kontrolearber)
en soe dêrmei in net akseptabele beheining foar it
skipfeartferkear opleverje.
Ek it alternatyf fan sânferwurking op in driuwende
ynstallaasje is oerwage, dêrmei soe it oanlizzen
fan it eilân soe mijd wurde kinne. In driuwende
ynstallaasje, lykas dizze op binnenwetters ynset
wurdt is lykwols gjin opsje. De deining op it
Iselmar is te sterk om in stabile ûndergrûn te
bieden foar it veredelingsproses, dat ôfhinklik is
fan in konstante wetterpas-sitewaasje.
Foar in neiere útlis oer it hjirmei besibbe aspekt
Nut en Needsaak wurdt ferwiisd nei de reaksje op
sjenswize 7e.

Reclamant twijfelt aan de noodzaak tot
zandveredeling ter plaatse, waarvoor een
werkeiland zou moeten worden aangelegd.

De verschillende alternatieven voor
zandveredeling ter plaatse zijn zorgvuldig
afgewogen maar vallen af.
Het alternatief waarbij het gewonnen zand via een
leiding naar een walinstallatie (op een
bedrijventerrein bij Lemmer) wordt
getransporteerd is niet realistisch. De
transportafstand is daarvoor te groot, vereist
meerdere opjaagstations en leidt tot enorme
energieverliezen. Verder is een dergelijke leiding

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
X

X

X
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zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

onderhevig aan een grote mate van slijtage. Dit
maakt het noodzakelijk de buisleiding, waarvan
vooral de bodem sterk slijtagegevoelig is, met
regelmaat te keren; een kostbare zaak. De
buisleiding zou om die reden moeten worden
uitgevoerd als drijvende leiding (bereikbaar en
controleerbaar) en zou daarmee een
onaanvaardbare beperking voor het
scheepvaartverkeer opleveren.
Ook het alternatief van zandverwerking op een
drijvende installatie is overwogen, waarmee de
aanleg van het eiland zou kunnen worden
vermeden. Een drijvende installatie, zoals deze op
binnenwateren wel wordt ingezet is echter geen
optie. De deining op het IJsselmeer is te sterk om
een stabiele ondergrond te bieden voor het
veredelingsproces, dat afhankelijk is van een
constante waterpas-situatie.
Voor een nadere uitleg over het hiermee verwante
aspect Nut en noodzaak wordt verwezen naar de
reactie op zienswijze 7e.
2b

Reklamant lûkt de ûnderbouwing fan de
lokaasjekar yn twifel en versiket de gemeente
om weroerwaging. Net dúdlik is op grûn wêrfan
de NOP-lokaasje is kaam te ferfallen en dat der
no keazen wurdt foar de lokaasje Gaasterlân.

De yn it begjin betochte lokaasje waard yn 2005
X
mei meardere stake-holders (Klankboerdgroep)
wiidweidich trochsprutsen. Smals hat him
ferdjippe yn dizze lokaasje, ek fanwege de logistyk
(nei de Val Farrûte Amsterdam – De lemmer) en
om safolle mooglik de fysike lijte fan it Iselmar op
te sykjen (golfslach, wyn esfh.) Lykwols út neier
boaiemûndersyk blykt dat dizze lokaasje minder
geunstich wie fanút de doelstelling fan de
foarnommen aktiviteit 'it winnen fan yndustrysân'.
De ûndergrûn dêr wie minder gaadlik en dizze
lokaasje leit tichter by de kust mei mooglike
fersteuring lûdgefoelige bestimmingen en
fersteuring fan de weardefolle kustsônes (kliffen
en sânplaten en de funksjes fan de igge foar
fûgels). Ek fanút it advys fan de Kommisje m.e.r.

X
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Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

is frege om de lokaasjekar yn it MER te
ûnderbouwen. Dêrom hat Smals har geologysk
ûndersyk detaillearre en útwreide, wêrby dizze
oanfrege lokaasje sawol ta oansjen fan de
belangen fan de stakeholders as mei betrekking ta
de sânkwaliteit as bêste nei foaren kommen is. De
hjoeddeistige foarkarlokaasje is lein bûten de
grutte skipfeartrûtes, hâldt foldwaande ôfstân ta
de weardefolle natuersônes en biedet de júste
sânkwaliteit.
Foar in neiere útlis oer it hjirmei besibbe aspekt
Nut en Needsaak wurdt ferwiisd nei de reaksje op
sjenswize 7e.
Reclamant trekt de onderbouwing van de
locatiekeuze in twijfel en verzoekt de gemeente
tot heroverweging. Niet duidelijk is op grond
waarvan de NOP-locatie is komen te vervallen en
er nu wordt gekozen voor de locatie
Gaasterland.

De aanvankelijk gedachte locatie werd in 2005
X
met meerdere stake-holders (Klankbordgroep)
uitgebreid doorgesproken. Smals had zich verdiept
in deze locatie, mede vanwege de logistiek (nabij
de VAL Vaarroute Amsterdam – Lemmer) en om
zoveel mogelijk de fysieke luwte van het
IJsselmeer op te zoeken (golfslag, wind etc.)
Echter uit nader bodemonderzoek blijkt dat deze
locatie minder gunstig was vanuit de doelstelling
van de voorgenomen activiteit 'winning
industriezand'. De ondergrond was ter plekke
minder geschikt en deze locatie ligt dichter bij de
kust met mogelijke verstoring geluidgevoelige
bestemmingen en verstoring van de waardevolle
kustzones (kliffen en zandplaten en de functies
van de oeverzone voor vogels). Ook vanuit het
advies van de Commissie m.e.r. is verzocht om de
locatiekeuze in het MER te onderbouwen. Daarom
heeft Smals haar geologisch onderzoek
gedetailleerd en uitgebreid, waarbij de huidige
aangevraagde locatie zowel t.a.v. de belangen van
de stakeholders als m.b.t. de zandkwaliteit als
beste naar voren is gekomen. De huidige
voorkeurslocatie is gelegen buiten de grote

X
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zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

scheepvaartroutes, houdt voldoende afstand tot
de waardevolle natuurzones en biedt de juiste
zandkwaliteit.
Voor een nadere uitleg over het hiermee verwante
aspect Nut en Noodzaak wordt verwezen naar de
reactie op zienswijze 7e.
2c

De MER-konklusjes, dy’t suggerearje dat der
amper negative effekten binne, klopje net; de
MER soe net as basis foar de beslútfoarming
tsjinje meie. De beswieren fan reklamant
rjochtsje him benammen op de milieueffekten
lûd, oansicht en it ‘optwirjen’ en
boaiemgearstalling.
Yntsjinner hat twifels oer de yn it MER oantsjutte
lytse fertroebeling fan it wetter en beheinde
fersteuring as gefolch fan it baggerwurk. Ek
wurdt twifele oer it beskôge beheinde effekt fan
‘optwirjen’ fan nútriënten, mikrofersmoargingen
en de effekten op de boaiemgearstalling en
struktuer.

Lûd
X
Der is in memo opsteld om de misferstânen en
ûndúdlikens op te helderjen c.q. ta te ljochtsjen.
Dizze giet puntsgewiis yn op de oandachtspunten
yn de sjenswizen. Gearfetsjend, foar stiltegebieten
Mokkebank, Aldemardumer Klif en Steile Bank is
yn de memo de lûdbelêsting as LAeq 24-oere
wearde wjerjûn sûnder korreksje foar de jûn- en
nachtperioade. Ut de resultaten blykt dat de
lûdbelêsting LAeq, 24-oere op de stiltegebieten
mei op syn heechst 12 dB tanimt oant op syn
heechst 30 dB(A). It stribjen is om de lûdbelêsting
yn stiltegebieten leger te hâlden as 40 dB(A). Ut
it akoestysk ûndersyk blykt dat dizze wearden ek
ynklusyf de sânwinning ûnder dizze grins bliuwe.
Ta oansjen fan de beoardieling fan de lûdeffekten
is oanjûn dat by in oantal waarnimpunten foar de
lûdgefoelige bestimmingen de deiwearde yndie
negatyf scoort. Dit jildt foar Kust Fryslân,
Aldemardum, Rutten en Creil. It heechste lûdnivo
scoort negatyf foar Kust Fryslân, Aldemardum en
Creil. Foar inselde oantal waarnimpunten scoort
dizze neutraal (0) en foar in beheind oantal
waarnimpunten score dizze aspekten licht negatyf.
Oansicht
Mei betrekking ta de aspekten wrydskens en
oansicht wurdt net ûntkend dat de komst fan it
eilân stridich wêze soe mei dizze wearden. Wol
wurde arguminten oanfierd om hjir in wisse
nuânse yn oan te bringen. Lykas it feit dat it
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maatskiplik libben, it doarpslibben him foar in grut
part bûten de wrydskens en it sicht fan it Iselmar
ôfspilet. Men wurdt net alle dagen konfrontearre
mei it ‘fersteurde útsicht’ Dit jildt fansels net foar
de (pear) bewenners fan de kliffekust sels, waans
útsicht wol deeglik beynfloede wurde kin. Dêrfoar
wurdt ferwiisd nei ús reaksje ûnder punt 10c.
Boppedat beslacht it eilân mar in betreklik lyts diel
fan de hoarizon en moat it ôfset wurde tsjin de
enoarme skaal fan it wetteropperflak. Ta beslút
wurdt noch opmerke dat it sicht op it eilân
regelmjittich troch atmosferyske kondysjes
ôfswakt wurdt.
Mei de konklúzjes, lykas neamd yn it MER, wurdt
de troch reklamant neamde oantasting net sa tige
bagatellisearre, as wol yn it krekte perspektyf
pleatst.
‘Optwirjen’ en boaiemgearstalling
X
Yn it MER binne de effekten fan it sânwinproses en
de dêrmei ferbân hâldende wurksumheden op de
oerflaktewetterkwaliteit bepaald, wêrûnder de
effekten fan it ‘optwirjen’ fan it oerflaktewettter.
Ferwiisd wurdt nei paragraaf 8.2.2. fan it MER.
Fertroebeljen is it yn suspinsje reitsjen fan
boaiemmateriaal. Dit kin ynfloed hawwe op de
gemyske parameter ‘doorzicht’. Yn it MER wurdt it
risiko fan fertroebeljen as tige beheind beskôge.
De wichtichste reden fan it ferwachte beheinde
fertroebeljen is benammen dat de speesje yn situ
dêre minder oanlieding ta jout. Earne oars foarmje
de fine fraksjes faak oanlieding foar fertroebeljen,
troch de oanwêzigens fan humus, silt en oare fine
mica-achtige materialen. Mica-materialen (sjoch
klaai) binne plaatfoarmich en driuwe dêrtroch as
in blêd mei grut driuwfermogen lang yn it wetter.
De boaiemspeesje spesifyk yn dit projekt befettet
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ek de nedige fine dielen, mar dizze bestean hjir
mei klam benammen út tige fine sânkerls dy
rûn/hoekich fan foarm binne en dêrtroch fluch
besinke. Allinne al dêrom is fertroebeljen amper
oan de oarder. Sjoen de ôfstân tusken de lokaasje
fan it wurkeilân/sâadwinning en de Fryske kust sil
by de Fryske kust gjin sprake wêze fan effekten
fan fertroebeljen op de Fryske Kust. It oanlizzen
fan de elektrisiteitskabel fynt plak yn de Fryske
kust troch middel fan in stjoerde boarring sadat
dit ûnderdiel fan de foarnommen aktiviteit net
liedt ta it fertroebeljen op hichte fan de Fryske
kust. Earne oars op it trasee is it effekt fan it
oanlizzen fan de kabel beheind oant op syn
heechst omtrint in dei foar de lokaasje wêr’t dy
dei wurke wurdt. It giet om dus in tydlik en lokaal
effekt.
Dêrnjonken wurdt in mooglik fertroebeljen as
gefolch fan de sânwinning fierder beheind troch it
nimmen fan effekt beperkjende maatregels by it
sânwinproses en oanlizfase fan it wurkeilân. Dizze
maatregels rjochtsje him ûnder mear op it
ûntgrûningsûntwerp fan de winput mei
tuskenbermen, talúdhellingen fan 1:3 en it
beheinen fan de produksje/ferhaalsnelheid ta it
foarkommen fan bresfloeiingen, wêrtroch
ynstabiliteit fan putwand wurdt behearske. Ek
wurdt it fertroebeljen beheind troch it ynsetten fan
in sânsûger dy’t it sân fia in buislieding direkt
ferpompt nei it wurkeilân en nei it skiedingproces
fia sykloanen en bassins lost op it oerflaktewetter.
Ek it fasearre ûntgraven fan de wetterboaiem
spilet in rol. Sa wurdt soarchfâldich omgien mei de
deklaach hokker, relatyf sjoen it measte fine
fraksje befettet. Troch dizze laach as earste op te
sûgjen en yn te bringen yn de ûnderste laach fan
it wurkeilân mei it brûken fan in diffusor, wurdt
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foarkommen dat dizze fraksje ta fertroebeljen
liedet. Dêrnjonken is út boaiemûndersyk bliken
dat de boaiem foar allinne omtrint 2,5% út fyn
materiaal bestiet. Krekt dizze fine dielen kinne
liede ta fertroebeljen. Yn djippere lagen wurdt dit
persintaazje hieltyd minder, wêrtroch tidens de
winning minder boaiemmateriaal frijkomt dat
fertroebeljen ta gefolch hat.
It ûndersyk yn it ramt fan it MER wiist út dat der
gjin oanlieding is om te konkludearjen dat it
trochsicht as gefolch fan fertroebeljen, sa
beynfloede wurdt dat de KRW-doelstelling en it
waarborgjen fan gjin efterútgong fan de
tastânsklasse trochsicht, troch it
sânwinningsproses net helle wurdt dan wol
sinjifikant minder wurdt.
Yn de wetterfergunning en de
ûntgrûningsfergunning is om gruttere wissichheid
in monitoaringsferplichting opnommen. Foar de
wetterferguning wurdt foar dizze ferplichting
ferwiisd nei foarskrift 3 en foar de
ûntgrûnningsfergunning nei foarskrift 7. Fierder sil
yn it ramt fan de m.e.r.-evaluaasje monitoaring
fan de mjitte fan fertroebeljen en trochsicht fan it
oerflaktewetter plakfine. Op basis fan de
resultaten fan dizze monitoaringsferplichting kin it
befoege gesach (RWS) altyd yngripe en
oanfoljende behearmaatregels oplizze dan wol ta
wiziging fan de fergunningsbetingsten oergean.
Wetterkwaliteit
Sjoch foar beantwurding fan de sjenswize
oangeande de effekten op de wetterkwaliteit
sjenswize 3a, 4al, 4am en 4an. Yn oanfolling
dêrop sil de boaiemgearstalling en struktuer as
gefolch fan de winaktiviteit en it oanlizzen fan it

X

RWS INFORMATIE | ANTWOORDNOTA ZIENSWIJZEN |

Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

eilân tige beheind beynfloede wurde. Op it plak
fan it situearre eilân sil boaiemmateriaal
oanbrocht wurde en op it plak fan de winput wurdt
de wetterboaiem ûntgroeven. Troch de
boaiemferleging kin de put yn potinsje fungearje
as slibfang wêrtroch de boaiemgearstalling en
struktuer fan de winput op termyn beynfloede
wurde sil. Lykwols is it slibpersentaazje fan de
inisjele wetterboaiem tige leech wêrtroch it
slibpersentaazje fan de boaiem net tanimme sil
en it effekt op de boaiemgearstalling en struktuer
tige beheind wêze sil.
De MER-conclusies, die suggereren dat er amper
negatieve effecten zijn, kloppen niet; de MER
zou niet als basis voor de besluitvorming mogen
dienen. De bezwaren van reclamant richten zich
met name op de milieueffecten geluid, aanzicht
en opwerveling en bodemsamenstelling.
Indiener heeft twijfels over de in het MER
aangeduide geringe vertroebeling van het water
en beperkte verstoring als gevolg van de
baggerwerkzaamheden. Ook wordt getwijfeld
over en het beschouwde beperkte effect van
opwerveling van nutriënten,
microverontreinigingen en de effecten op de
bodemsamenstelling en structuur.

Geluid
Er is een memo opgesteld om de misverstanden
en onduidelijkheden op te helderen c.q. toe te
lichten. Deze gaat puntsgewijs in op de
aandachtspunten in de zienswijzen. Samengevat,
voor stiltegebieden Mokkebank, Oudemirdumer
Klif en Steile Bank is in de memo de
geluidbelasting als LAeq 24-uur waarde
weergegeven zonder correctie voor de avond- en
nachtperiode. Uit de resultaten blijkt dat de
geluidbelasting LAeq, 24-uur op de stiltegebieden
met maximaal 12 dB toeneemt tot ten hoogste 30
dB(A).Het streven is om de geluidbelasting in
stiltegebieden lager te houden dan 40 dB(A). Uit
het akoestisch onderzoek blijkt dat deze waarden
ook inclusies de zandwinning onder deze grens
blijven. Ten aanzien van de beoordeling van de
geluideffecten is aangegeven dat bij een aantal
waarneempunten voor de geluidgevoelige
bestemmingen de etmaalwaarde inderdaad
negatief scoort. Dit geldt voor Kust Friesland,
Oudemirdum, Rutten en Creil. Het maximaal
geluidniveau scoort negatief voor Kust Friesland,
Oudemirdum en Creil. Voor eenzelfde aantal
waarneempunten scoort deze neutraal (0) en voor
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een beperkt aantal waarneempunten scoren deze
aspecten licht negatief.
Aanzicht
X
Met betrekking tot de aspecten weidsheid en
aanzicht wordt niet ontkend dat de komst van het
eiland strijdig zou zijn met deze waarden. Wel
worden argumenten aangevoerd om hier een
zekere nuance in aan te brengen. Zoals het feit
dat het maatschappelijk leven, het dorpsleven zich
grotendeels buiten de weidsheid en het zicht van
het IJsselmeer afspeelt. Men wordt niet dagelijks
geconfronteerd met het ‘verstoorde uitzicht’ Dit
geldt uiteraard niet voor de (weinige) bewoners
van de kliffenkust zelf, wier uitzicht wel degelijk
kan worden beïnvloed. Hiervoor wordt verwezen
naar onze reactie onder punt 10c. Bovendien
beslaat het eiland maar een betrekkelijk gering
deel van de horizon en moet het worden afgezet
tegen de enorme schaal van het wateroppervlak.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het zicht op
het eiland regelmatig door atmosferische condities
wordt afgezwakt.
Met de conclusies, zoals genoemd in het MER,
wordt de door reclamant genoemde aantasting
niet zo zeer gebagatelliseerd, als wel in het juiste
perspectief geplaatst.
Opwerveling en bodemsamenstelling
In het MER zijn de effecten van het zandwinproces
en de daarmee verband houdende
werkzaamheden op de oppervlaktewaterkwaliteit
bepaald, waaronder de effecten van de
vertroebeling van het oppervlaktewater. Verwezen
wordt naar paragraaf 8.2.2. van het MER.
Vertroebeling is het in suspensie raken van
bodemmateriaal. Dit kan invloed hebben op de
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chemische parameter ‘doorzicht’. In het MER
wordt het risico van vertroebeling als zeer beperkt
beschouwd. De belangrijkste reden van de
verwachte beperkte vertroebeling is met name dat
de specie in situ daar weinig aanleiding voor geeft.
Elders vormen de fijne fracties vaak aanleiding
voor vertroebeling, door de aanwezigheid van
humus, silt en andere fijne mica-achtige
materialen. Mica-materialen (zie klei) zijn
plaatvormig en drijven daardoor als een blad met
groot drijfvermogen lang in het water. De
bodemspecie specifiek in dit project bevat ook de
nodige fijne delen, maar deze bestaan hier
nadrukkelijk voornamelijk uit zeer fijne
zandkorrels die rond/hoekig van vorm zijn en
daardoor snel bezinken. Alleen al daarom is
vertroebeling nauwelijks aan de orde. Gezien de
afstand tussen de locatie van het
werkeiland/zandwinning en de Friese kust zal ter
plekke van de Friese kust geen sprake zijn van
effecten van vertroebeling op de Friese Kust. De
aanleg van de elektriciteitskabel vindt ter plekke
van een de Friese kust plaats door middel van een
gestuurde boring zodat dit onderdeel van de
voorgenomen activiteit niet leidt tot vertroebeling
ter hoogte van de Friese kust. Elders ter plekke
van het tracé is het effect van de aanleg van de
kabel beperkt tot maximaal circa een dag voor de
locatie waar die dag gewerkt wordt. Het betreft
dus een tijdelijk en lokaal effect.
Daarnaast wordt een mogelijke vertroebeling als
gevolg van de zandwinning verder beperkt door
het nemen van effect beperkende maatregelen
tijdens het zandwinproces en aanlegfase van het
werkeiland. Deze maatregelen richten zich onder
meer op het ontgrondingsontwerp van de winput
met tussenbermen, talud hellingen van 1:3 en het
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beperken van de productie/verhaalsnelheid ter
voorkoming van bresvloeiingen, waardoor
instabiliteit van put wand wordt beheerst. Tevens
wordt de vertroebeling beperkt door het inzetten
van een zandzuiger die het zand via een
buisleiding direct verpompt naar het werkeiland en
na het scheidingproces via cyclonen en bassins
loost op het oppervlaktewater. Ook het gefaseerd
ontgraven van de waterbodem speelt een rol. Zo
wordt zorgvuldig omgegaan met de deklaag welke
relatief gezien het meeste fijne fractie bevat. Door
deze laag als eerst op te zuigen en in te brengen
in de onderste lagen van het werkeiland met
gebruikmaking van een diffusor, wordt voorkomen
dat deze fractie tot vertroebeling leidt. Daarnaast
is uit bodemonderzoek gebleken dat de bodem
voor slechts circa 2,5% uit fijn materiaal bestaat.
Juist deze fijne delen kunnen leiden tot
vertroebeling. In diepere lagen wordt dit
percentage steeds minder waardoor tijdens de
winning weinig bodemmateriaal vrijkomt dat
vertroebeling tot gevolg heeft.
Het onderzoek in het kader van het MER wijst uit
dat er geen aanleiding is om te concluderen dat
het Doorzicht als gevolg van vertroebeling,
dusdanig wordt beïnvloed dat de KRW-doelstelling
en het waarborgen van geen achteruitgang van de
toestandsklasse doorzicht, door de
zandwinningsproces niet wordt gehaald dan wel
significant verslechterd.
In de watervergunning en de ontgrondingsvergunning is ter meerdere zekerheid een
monitoringsverplichting opgenomen. Voor de
watervergunning wordt voor deze verplichting
verwezen naar voorschrift 3 en voor de
ontgrondingsvergunning naar voorschrift 7. Verder
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zal in het kader van de m.e.r.-evaluatie,
monitoring van de mate van vertroebeling en
doorzicht van het oppervlaktewater plaatsvinden.
Op basis van de resultaten van deze
monitoringsverplichting kan het bevoegde gezag
(RWS) altijd ingrijpen en aanvullende
beheermaatregelen opleggen dan wel tot wijziging
van de vergunningsvoorwaarden overgaan.
Waterkwaliteit
Zie voor beantwoording van de zienswijze
betreffende de effecten op de waterkwaliteit
zienswijze 3a, 4al, 4am en 4an. In aanvulling
daarop zal de bodemsamenstelling en structuur
als gevolg van de winactiviteit en het aanleggen
van het eiland zeer beperkt worden beïnvloed. Ter
plaatse van het gesitueerde eiland zal
bodemmateriaal worden aangebracht en ter
plaatse van de winput wordt de waterbodem
ontgraven. Door de bodemverlaging kan de put in
potentie fungeren als slibvang waardoor de
bodemsamenstelling en structuur van de winput
op termijn beïnvloed zal worden. Echter is het
slibpercentage van de initiële waterbodem zeer
laag waardoor het slibpercentage van de bodem
niet zal toenemen en het effect op de
bodemsamenstelling en structuur zeer beperkt zal
zijn.

2d

Reklamant jout oan dat sprake is fan ûndúdlike
en minder konkrete regels om de ûntjouwing en
monitoaring fan de lânskiplike ynpassing. De
teksten yn MER, bestimmingsplan en
byldkwaliteitsplan stimme op dit punt net oerien.

Wêr’t de makke ôfspraken oer inpassing elkoar
tsjinsprekke, of wêr’t fan ‘vage formuleringen’
sprake is, sil soarge wurde foar akkurate
ôfstimming. De beskriuwing yn it
byldkwaliteitsplan (hdst. 8; par. 5.1) , dy’t troch
reklamant siteard en ûnderskrean wurdt, is hjirby
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bepalend.
Oer it foarskreaune tempo wêryn de romtlike
ynpassing gestalte krije moat it folgjende: yn
oanfolling op bestimmingsplan en
ûntgrûningsfergunning wurdt yn in anterieure
oerienkomst tusken gemeente en inisjatyfnimmer
fêstlein dat binnen fiif jier de lânskiplike ynpassing
har kwalitatieve ûndergrins berikt hawwe moat;
dan sille de heechste toppen fan de sândunen op
syn minst in hichte berikt ha moatte fan 12 meter
boppe de oarspronklike meanfjildhichte (fan 1,50
meter boppe gemiddeld wetterpeil). De
gemiddelde hichte fan de dunensône moat dan
oant 8 meter boppe it meanfjild rikke.
Foar it oare hat de mjitte fan beskikberens fan
restsân gjin inkele relevaansje; dizze is mear as
grutter as de foar it ûntwikkelingsproses nedige
mannichte. Dit is ôfdwaande oantoand.
Mocht it natuerlike proses net (binnen fiif jier) ta it
winske byld liede, dan wurde oare middels ynset
(grûndferset). Hjirmei wurdt de winske
wissichheid bean oer it einbyld, dat by foarkar op
natuerlike wize ta stân komt. De perioade fan trije
jier, dy reklamanten neame foar de
tastânkomming fan it folsleine eidbyld is net
realistysk by de keazen metoade fan ‘Building with
Nature’.
De ferskate fergunningsbetingsten wurde ek
fêstlein yn it monitoarings-, en útfieringsplan, dat
troch de foege gesagen goedkard wurde moat. De
lânskiplike ynpassing is dêr ûnderdiel fan.
Reclamant geeft aan dat sprake is van
onduidelijke en weinig concrete regels rond de
ontwikkeling en monitoring van de
landschappelijke inpassing. De teksten in MER,
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Waar de gemaakte afspraken over inpassing
elkaar tegenspreken, of waar van ‘vage
formuleringen’ sprake is, zal gezorgd worden voor
accurate afstemming. De beschrijving in het
beeldkwaliteitsplan (hfdst. 8; par. 5.1) , die door
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stemmen op dit punt niet overeen.

reclamant wordt geciteerd en onderschreven, is
hierbij bepalend.
Over het voorgeschreven tempo waarin de
ruimtelijke inpassing gestalte moet krijgen het
volgende: in aanvulling op bestemmingsplan en
ontgrondingsvergunning wordt in een anterieure
overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer
vastgelegd dat binnen vijf jaar de landschappelijke
inpassing haar kwalitatieve ondergrens moet
hebben bereikt; dan zullen de hoogste toppen van
de zandduinen tenminste een hoogte moeten
hebben bereikt van 12 meter boven de
oorspronkelijke maaiveldhoogte (van 1,50 meter
boven gemiddeld waterpeil). De gemiddelde
hoogte van de duinenzone dient dan tot 8 meter
boven dit maaiveld te reiken.
Overigens heeft de mate van beschikbaarheid van
restzanden geen enkele relevantie; deze is
ruimschoots groter dan de voor het
ontwikkelingsproces benodigde hoeveelheden. Dit
is afdoende aangetoond.
Mocht het natuurlijk proces niet (binnen vijf jaar)
tot het gewenste beeld leiden, dan worden andere
middelen ingezet (grondverzet). Hiermee wordt de
gewenste zekerheid geboden over het eindbeeld,
dat bij voorkeur op natuurlijke wijze tot stand
komt. De periode van drie jaar, die reclamanten
noemen voor de totstandkoming van het complete
eindbeeld is niet realistisch bij de gekozen
methode van ‘Building with Nature’.
De diverse vergunningsvoorschriften worden ook
vastgelegd in het monitorings-, en
uitvoeringsplan, dat door de bevoegde gezagen
dient te worden goedgekeurd. De landschappelijke
inpassing is daar onderdeel van.
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2e

Reklamant freget him ôf wêrom gjin strewel
oanplante wurdt.

Yndie fynt yn earste ynstânsje gjin oanplant fan
strewel plak. Der wurdt nammentlik ferwachte dat
de winske strewelûntwikkeling spontaan plakfine
sil; it folge prinsipe is ommers: ‘Building with
Nature’. In fansels foarme vegetaasje
garandearret in kwa sortimint en opbou passend
gehiel en is dêrmei optimaal oan de
omstannichheden oanpast. Wol sil oergien wurde
nei (keunstmjittige) oanplant as bygelyks de
natuerlike ûntjouwing achterbliuwt by de
prognoaze (lykas fêstleien is yn it
monitoaringsplan), of as ferstowing oant yn de
kearnsone it bedriuwsproses neidelich
beynfloedet. It útgongspunt bliuwt hoe dan ek it
ûntstean fan in rike strewellaach, dy't ek op de
hegere toppen bydraacht oan de bedoelde
lânskiplike ynpassing.

Reclamant vraagt zich af waarom geen struweel
wordt aangeplant.

Inderdaad vindt in eerste instantie geen aanplant
X
van struweel plaats. Er wordt namelijk verwacht
dat de gewenste struweelontwikkeling spontaan
zal plaatsvinden; het gevolgde principe luidt
immers: ‘Building with Nature’. Een natuurlijk
gevormde vegetatie garandeert een qua sortiment
en opbouw passend geheel en is daarmee
optimaal aan de omstandigheden aangepast. Wel
zal worden overgegaan naar (kunstmatige)
aanplant als bijvoorbeeld de natuurlijke
ontwikkeling achterblijft bij de prognose (zoals
vastgelegd in het monitoringsplan), of als
verstuiving tot in de kernzone het bedrijfsproces
nadelig beïnvloedt. Het uitgangspunt blijft hoe dan
ook het ontstaan van een rijke struweellaag, die
ook op de hogere toppen bijdraagt aan de
beoogde landschappelijke inpassing.
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2f

Yntsjinner sjocht slim op tsjin it idee fan in
yndustrieel eilân dat fan De lemmer oant oan
Starum sichtber is, dat dei en nacht ferljochte is,
wêrfoar skippen ôf- en oanfarre en dat dei en
nacht lûd producearret.

De neamde beswieren rjochtsje him foar in grut
part net tsjin de omjouwingsfergunning. De
sichtberens fan it eilân is in ôfwaging yn it
romtlike ramt en net yn it ramt fan de Wabo.
Itselde jildt foar de ferljochting. Allinne by direkte
ljochthinder is dit in ûnderdiel fan de
omjouwingsfergunning. No’t der gjin direkte
omwenjenden binne, makket dit gjin ûnderdiel út
fan de omjouwingsfergunning. Foar de skippen en
de lûdsproduksje ferwize wy nei ús reaksje ûnder
2c.

Indiener ziet erg op tegen het idee van een
industrieel eiland dat van Lemmer (De Lemmer)
tot aan Stavoren (Starum) zichtbaar is, dat dag
en nacht verlicht is, waarvoor schepen af en aan
varen en dat dag en nacht geluid produceert.

De genoemde bezwaren richten zich grotendeels
X
niet tegen de omgevingsvergunning. De
zichtbaarheid van het eiland is een afweging in het
ruimtelijke kader en niet in het kader van de
Wabo. Hetzelfde geldt voor de verlichting. Alleen
bij directe lichthinder is dit een onderdeel van de
omgevingsvergunning. Nu er geen directe
omwonenden zijn, maakt dit geen onderdeel uit
van de omgevingsvergunning. Voor de schepen en
de geluidsproductie verwijzen wij naar onze
reactie onder 2c.

X

Dúdlik is dat de sânwinning by de NOPDijklocatie (de lokaasje út de startnotysje) ta
minder lûdsoerlêst liede sil. De lûdbelêsting is
dêre troch de wynmûnen en de farrûtes al folle
heger, sadat de bykommende gelûden dus
minder waarnimber wurde. Benammen foar de
natuerlokaasje komt der nij mei lûd belest
gebiet by, yn fergeliking figuer 1.2 en 3.1 fan it
akoestysk ûndersyk. It fersyk is oan de
gemeente om op basis fan ynformaasje fan in
ûnôfhinklik saakkundige nei te gean at de
beswieren, lykas yn tabel 5.1 fan de MER
neamd, klopje.

De lokaasje út de startnotysje leit dichter by de
kust dan de ta beslút keazen lokaasje. Troch it
fergrutsjen fan de ôfstân wurdt de lûdsbelesting
by gelûdsgefoelige bestimmingen (wenningen,
esfh.) lytser en kloppet dit ûnderdiel fan tabel 5.1
fan it MER.

X

2g

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
X

X
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Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
X

Duidelijk is dat de zandwinning bij de NOPDijklocatie (de locatie uit de startnotitie) tot
minder geluidsoverlast zal leiden. De
geluidbelasting is daar door de windmolens en
de vaarroutes al veel hoger, zodat de
bijkomende geluiden dus minder waarneembaar
worden. Met name voor de natuurlocatie komt er
nieuw met geluid belast gebied bij, in
vergelijking figuur 1.2 en 3.1 van het akoestisch
onderzoek. Het verzoek is aan de gemeente om
op basis van informatie van een onafhankelijke
deskundige na te gaan of de bezwaren, zoals in
tabel 5.1 van de MER genoemd, kloppen.

De locatie uit de startnotitie ligt dichter bij de kust
dan de uiteindelijk gekozen locatie. Door het
vergroten van de afstand wordt de geluidbelasting
bij geluidsgevoelige bestemmingen (woningen,
etc.) kleiner en klopt dit onderdeel van tabel 5.1
van het MER.

Yn it MER wurde it oantal skippen dat der alle
dagen ôf- en oanfarre net neamd. In
sânôfgraving makket lawaai oant op syn heechst
122 dB(A). It oantal bunders dat te meitsjen
kriget mei in lûdsbelêsting boppe de 60 dB(A)
wurdt fiif kear sa grut oant 33 bunder
(haadrapport bls. 143 fan 179) en it gebiet dat
te meitsjen kriget mei in lûdsbelêsting fan mear
as 40 dB(A) wurdt treie kear sa grut oant 3097
bunder, wêrtroch de stilte ferdwynt. Yn it
rapport wurdt lykwols in taname fan 9 dB(A)
neamd. Op side 126 is yn lytse letterkes
skreaune dat in baggerjend skip ûnder wetter
170 dB(A) produsearret. De lûdstaname is
misliedend beskreaun.

Yn it MER wurdt it oantal skippen dat alle dagen
ôf- en oanfarre nei it wurkeilân net neamd, mar
wol it oantal yn ‘e moanne. Op side 198 is oanjûn
dat dit op syn heechst 260 skipfeartbewegingen
yn ‘e moanne binne (en dêrmei 130 skippen yn ‘e
moanne). Smals Iselmar b.v. hat gjin ynfloed op it
regulearjen fan de skippen yn de moanne. Yn it
akoestysk ûndersyk is dêrom útgong fan in
worstcase-scenario fan 14 skippen op in dei.
De sânwinning is deis 24 oeren yn bedriuw. Dit
betsjut dat der ek ’s nachts lûd is en dit is
meinommen yn it akoestysk ûndersyk. Yn de
ûntwerpbeskikking is yn haadstik 4 ‘Inhoudelijke
overwegingen’, ûnder ‘Geluid en trillingen’ binne
wy neier op de toetsing fan de lûdsbelasting
yngien. Nettsjinsteande de taname fan it lûd
jouwe de toetsingskaders fanút de Wabo foar de
lûdbelasting ús gjin oanlieding of mooglikheid om
de fergunning op dit punt te wegerjen. De
stiltegebieden fan Flevolân lizze op sa’n grutte
ôfstân dat de ynfloed fan de sânwinning net mear
waarnommen wurde kin as boarne.

X

X

In het MER worden het aantal schepen dat er

In het MER wordt het aantal schepen dat dagelijks

X

X
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Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

dagelijks af- en aanvaren niet genoemd. Een
zandafgraving maakt lawaai tot maximaal 122
dB(A). Het aantal hectares dat te maken krijgt
met een geluidbelasting boven de 60 dB(A)
vervijfvoudigt tot 33 hectare (hoofdrapport blz.
143 van 179) en het gebied dat te maken krijgt
met een geluidbelasting van meer dan 40 dB(A)
verdrievoudigt tot 3097 hectare, waardoor de
stilte verdwijnt. In het rapport wordt echter een
toename van 9 dB(A) genoemd. Op pagina 126
is in kleine lettertjes geschreven dat een
baggerend schip onderwater 170 dB(A)
produceert. De geluidstoename is misleidend
beschreven;

af- en aanvaart naar het werkeiland niet
genoemd, maar wel het aantal per maand. Op
bladzijde 198 is aangegeven dat dit maximaal 260
scheepvaartbewegingen per maand zijn (en
daarmee 130 schepen per maand). Smals
IJsselmeer b.v. heeft geen invloed op het
reguleren van de schepen over de maand. In het
akoestisch onderzoek is daarom uitgegaan van
een worstcase-scenario van 14 schepen per dag.
De zandwinning is 24 uur per dag in bedrijf. Dit
betekent dat er ook ’s nachts geluid is en dit is
meegenomen in het akoestisch onderzoek. In de
ontwerpbeschikking is in hoofdstuk 4 ‘Inhoudelijke
overwegingen’, onder ‘Geluid en trillingen’ zijn wij
nader op de toetsing van de geluidbelasting
ingegaan. Ondanks de toename van het geluid
geven de toetsingskaders vanuit de Wabo voor de
geluidbelasting ons geen aanleiding of
mogelijkheid om de vergunning op dit punt te
weigeren. De stiltegebieden van Flevoland liggen
op zo’n grote afstand dat de invloed van de
zandwinning niet meer kan worden waargenomen
als bron.

De sjenswizen fan yntsjinner 14 wurde dield en
dizze ha wy dêrom mei ûndertekene.

Wy ferwize foar dizze sjenswizen nei ús reaksje by
de sjenswizen yntsjinne troch yntsjinner 14.

X

X

De zienswijzen van indiener 14 worden gedeeld
en deze hebben wij daarom mee ondertekend.

Wij verwijzen voor deze zienswijzen naar onze
reactie bij de zienswijzen ingediend door indiener
14.

X

X

By it saneamde ûndersûgjen wurdt de besteande
boaiem yn stân hâlden, wêrtroch fertroebeljen
beheind wurdt en it oanwêzige boaiemlibben net
fersteurd wurdt. Yntsjinner freget him ôf of dizze
geunstige milieuaspekten folweardich meiwage
binne by de kar fan baggeralternativen. It
kostenaspekt is neffens de Yntsjinner it iennige

De ûndersûchtechnyk is gjin helber alternatyf
foar de winning fan sân op tige grutte djipte. In
soartgelyk technyk is tapasber yn situaasjes
wêrby de toplaach earnstich fersmoarge blykt te
wêzen en de winsk is de boaiem te ferleegjen
troch it ûnderlizzende boaiempakket wei te
sûgjen. Op dizze wize wurdt foarkaam dat de

X

X
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dat telt en yn haadsaak de oanlieding west hat
om de ûndersûchtechnyk as onrealistysk
alternatyf te beskôgjen.

earnstich fersmoarge toplaach ferpleatst wurdt
nei in dêrfoar bestimde stoartlokaasje wat yn
guon gefallen ta milieuwinst liedet. De
sânwinaktiviteit wêrby oant op grutte djipte sân
wûn wurde sil freget net om de ferplichting ta
ûndersûgjen. Der is ommers gjin earnstich
fersmoarge toplaach oanwêzich, noch wurdt mei
in soksoarte technyk it fertroebeljen fan it
oerflaktewetter beheind om't de slibôfsettingen
yn de toplaach fan de besteande wetterboaiem
tige beheind is (omtrint 2 - 3 sintimeter)
wêrtroch mei de foarnommen baggertechnyk
(sânsûger) eins gjin fertroebeljen ûnstean sil.
Dêrnjonken kin in ûndersûchtechnyk oant in
begrinzde djipte tapast wurde, wêrtroch it fierder
ferdjipjen fan de winput per definysje mei in
sûchtechnyk útfierd wurde sil en de toplaach
ferdwine sil. Om dizze reden leveret it
ûndersûgjen gjin ekologysk foardiel op en sil it
ûndersûgjen allinne mar kostenferheegjend
wurkje om't dizze technyk in tige grillige boaiem
neilit dy’t lettere sânwinaktiviteiten ûnmooglik
makket. Der is dêrom ûnfoldwaande oanlieding
om oant in ferplichting fan ûndersûgjen oer te
gean. Noch is it te rjochtfeardigjen dat in
soksoarte technyk as ‘state-of-the-art-technyk’
beskôge wurde kin en it kostenaspekt as
ûndergeskikt oanmurken wurde moat.
Tagelyk wurdt ferwiisd nei de reaksje op
sjenswize 4a.

Bij het zogeheten onderzuigen wordt de
bestaande bodem in stand gehouden, waardoor
vertroebeling wordt beperkt en het aanwezige
bodemleven niet wordt verstoord. Indiener
vraagt zich af of deze gunstige milieuaspecten
volwaardig zijn meegewogen bij de keuze van
baggeralternatieven. Het kostenaspect is

De onderzuigtechniek is geen haalbaar alternatief
voor de winning van zand op zeer grote diepte.
Een dergelijk techniek is toepasbaar in situaties
waarbij de toplaag ernstig verontreinigt blijkt te
zijn en de wens is de bodem te verlagen door het
onderliggende bodempakket weg te zuigen. Op
deze wijze wordt voorkomen dat de ernstig

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

X

X
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volgens de indiener het enige dat telt en in
hoofdzaak de aanleiding geweest om de
onderzuigtechniek als onrealistisch alternatief te
beschouwen.

verontreinigde toplaag wordt verplaatst naar een
daarvoor bestemde stortlocatie wat in sommige
gevallen tot milieuwinst leidt. De
zandwinactiviteit waarbij tot op grote diepte zand
zal worden gewonnen vraagt niet om de
verplichting tot onderzuigen. Er is immers geen
ernstig verontreinigde toplaag aanwezig, nog
wordt met een dergelijke techniek de
vertroebeling van het oppervlaktewater beperkt
omdat de slibafzettingen in de toplaag van de
bestaande waterbodem zeer beperkt is (circa 2 3 centimeter) waardoor met de voorgenomen
baggertechniek (zandzuiger) nagenoeg geen
vertroebeling zal opstaan. Daarnaast kan een
onderzuigtechniek tot een begrensde diepte
worden toegepast waardoor het verder verdiepen
van de winput per definitie met een zuigtechniek
zal worden uitgevoerd en de toplaag zal
verdwijnen. Om deze reden levert het
onderzuigen geen ecologisch voordeel op en zal
het onderzuigen alleen maar kosten verhogend
werken omdat deze techniek een zeer grillige
bodem na laat die latere zandwinactiviteiten
onmogelijk maakt. Er is derhalve onvoldoende
aanleiding om tot een verplichting van
onderzuigen over te gaan. Nog is het te
rechtvaardigen dat een dergelijke techniek als
state-of-the-art techniek kan worden beschouwd
en het kostenaspect als ondergeschikt moet
worden aangemerkt.
Tevens wordt verwezen naar de reactie op
zienswijze 4a.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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3

Indiener begrijpt niet dat er 7,5 miljoen m3
vervuild slib in het IJsselmeer gestort gaat
worden. Hierdoor verstikt het onderwaterleven
en verdwijnen natuurgebieden als de Steilebank,
Mokkenbank etc. onder een laag slib.

Effecten op waterkwaliteit
Op basis van het MER verrichte onderzoek naar de
waterbodemkwaliteit is geconcludeerd dat de
waterbodem ter plaatse van het plangebied
overwegend schoon is. Van ernstig vervuild
bodemslib is geen sprake. De mogelijke effecten
van vervuiling van het oppervlaktewater als
gevolg van de zandwinning worden derhalve
uitgesloten. Er is geenszins sprake van het storten
van 7,5 miljoen m3 vervuild slib in het IJsselmeer.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X

Zie voor beantwoording van zienswijze
betreffende vertroebeling als gevolg van zwevend
slib en sedimentatie hiervan, de beantwoording bij
zienswijzen nr. 2j, 4ak, 6f en 19a. In aanvulling
daarop het volgende. Uit bodemonderzoek is
gebleken dat het slibpercentage van de
oorspronkelijke waterbodem zeer laag is waardoor
opwerveling en sedimentatie met mogelijke
verstikking van het waterbodemleven tot gevolg,
niet tot nauwelijks te verwachten is.
Effecten op instandhoudingsdoelstellingen
Vertroebeling van de waterkolom kan via
voedselketeneffecten tot effecten op
instandhoudingsdoelstellingen leiden. Uit de
Passende Beoordeling blijkt dat het effect van
vertroebeling binnen het project beperkt is omdat
de hoeveelheid vrijkomend slib gering zal zijn en
vertroebeling slechts zeer lokaal zal plaatsvinden.
Ook de inrichting van de winput met drie
tussenbermen zal hier aan bijdragen. De diepere
delen van de zandwinput hebben geen aandeel in
de voedselketen omdat het bodemleven hier zeer
beperkt zal zijn. Voorts overlapt het
vertroebelingsgebied het gebied dat door de
zandwinningsactiviteit reeds verstoord wordt. Er is
geen sprake van effecten op de natuurgebieden

X
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Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

Steilebank en Mokkenbank door vertroebeling of
neerslaan van bij de activiteit vrijkomend slib.

4a

Reclamant geeft aan dat geen alternatieven zijn
onderzocht die uitgaan van “State of Art’
methodes, met als uitgangspunt de inzet van de
best beschikbare techniek (BBT), veredeling op
een industrieterrein, onderzuiging, e.d.

De verschillende alternatieven voor
zandveredeling ter plaatse, dan wel elders zijn
zorgvuldig afgewogen maar vallen af.
Het alternatief waarbij het gewonnen zand via een
leiding naar een walinstallatie (op een
bedrijventerrein bij Lemmer) wordt
getransporteerd is niet realistisch. De
transportafstand is daarvoor te groot, vereist
meerdere opjaagstations en leidt tot enorme
energieverliezen. Verder is een dergelijke leiding
onderhevig aan een grote mate van slijtage. Dit
maakt het noodzakelijk de buisleiding, waarvan
vooral de bodem sterk slijtagegevoelig is, met
regelmaat te keren; een kostbare zaak. De
buisleiding zou om die reden moeten worden
uitgevoerd als drijvende leiding (bereikbaar en
controleerbaar) en zou daarmee een
onaanvaardbare beperking voor het
scheepvaartverkeer opleveren.
Ook het alternatief van zandverwerking op een
drijvende installatie is overwogen, waarmee de
aanleg van het eiland zou kunnen worden
vermeden. Een drijvende installatie, zoals deze op
binnenwateren wel wordt ingezet is echter geen
optie. De deining op het IJsselmeer is te sterk om
een stabiele ondergrond te bieden voor het
veredelingsproces, dat afhankelijk is van een
constante waterpas-situatie.
Smals acht bovendien het veredelen ter plekke
van de winning noodzakelijk vanuit de natuurlijke
kwaliteiten van het aangetroffen zand en het

X

X

X
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daaruit bereiden van een kwalitatief hoogstaand
eindproduct. Dit kan alleen worden bereikt als het
gewonnen bodemmateriaal direct met een
drijvende leiding in de veredelingsinstallatie wordt
gebracht, zodat specifiek voorkomende en voor
het eindproduct noodzakelijke bodembestanddelen
niet verloren gaan. Dit is niet mogelijk indien het
zand eerst in schepen wordt beladen en daarna
elders weer wordt gelost.
Met betrekking tot onderzuigen zijn er sinds de
proefnemingen ruim 10 jaar geleden geen
praktische toepassingen meer aan de orde
geweest. Het is veel te duur, zeer weinig
capaciteit en het laat een zeer grillige bodem na
die latere bodemactiviteiten onmogelijk maakt.
Ook is deze wijze van werken alleen bedoeld
geweest voor het verdiepen van vaargeulen waar
uit kostenoverwegingen niet eerst de
verontreinigde bodem kon worden weggehaald.
Kortom, het is een probeersel geweest dat
nergens toe heeft geleid. Er is ons ook geen enkel
evaluatierapport bekend inzake een destijds
verstrekte onderzoeksubsidie. De bedenker van
het systeem is bij Smals goed bekend.
De Wabo geeft geen mogelijkheid om de plannen
van een aanvrager te veranderen. De Wabo geeft
alleen de mogelijkheid om een aanvraag te
toetsen en hiervoor een vergunning te verlenen
dan wel te weigeren. Zoals volgt uit de uitspraak
van de Afdeling van 10 juni 2015 in zaak nr.
201406636/1/A4 is het aan de aanvrager te
bepalen voor welke inrichting hij vergunning
wenst te verkrijgen. Wij dienen vervolgens op de
grondslag van die aanvraag te beoordelen of
vergunning kan worden verleend.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

Tevens wordt verwezen naar de reactie op
zienswijze 2j.
4b

Reclamant geeft aan dat het wijzigen van de
primair aangevraagde, veel minder schadelijke
NOP-Dijk-locatie niet terecht is en zou zijn
gebaseerd op onvoldoende onderzoek.

De aanvankelijk gedachte locatie werd in 2005
X
met meerdere stake-holders (Klankbordgroep)
uitgebreid doorgesproken. Smals had zich verdiept
in deze locatie, mede vanwege de logistiek (nabij
de VAL) en om zoveel mogelijk de fysieke luwte
van het IJsselmeer op te zoeken (golfslag, wind
etc.) Om diverse redenen is daarbij geconstateerd
dat die locatie minder geschikt is. Daarom heeft
Smals haar geologisch onderzoek gedetailleerd en
uitgebreid, waarbij de huidige aangevraagde
locatie zowel t.a.v. de belangen van de
stakeholders als m.b.t. de zandkwaliteit als beste
naar voren is gekomen.
Het MER is opgesteld voor de nieuwe locatie,
daarom is deze wijziging mogelijk nu de effecten
van de nieuwe locatie in beeld zijn gebracht.

X

X

4c

De primaire NOP-Dijklocatie is kennelijk minder
schadelijk dan Natuurlocatie.

Wij verwijzen hiervoor naar de reactie op
zienswijze 4b. De locatie uit de startnotitie ligt
dichter bij de kust dan de uiteindelijk gekozen
locatie. Door het vergroten van de afstand wordt
de geluidbelasting bij geluids-gevoelige
bestemmingen (woningen, etcetera) kleiner.
Daarnaast is de voorkeurslocatie van het oogpunt
van natuurwaarden beter.

X

X

X

4d

ten onrechte zijn de nuloptie, de polder locatie
zonder werkeiland of subsidiair de NOPDijklocatie en andere eventuele
winningslocaties, onvoldoende onderzocht en
afgewogen tegenover de Natuurlocatie.

In het MER is aangegeven waarom de winning op
het IJsselmeer noodzakelijk is voor Nederland.
Daarnaast is in het MER de vergelijking in effecten
van de uiteindelijke locatie ten opzichte van de
locatie uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
opgenomen. Deze locaties zijn daarom wel
onderzocht en afgewogen in de m.e.r.

X

X

X
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4e

Er is sprake van onvoldoende onderzoek en
afweging van de mogelijkheden van een stateof-the-art methode van zandwinning, zoals
ondergrondse zandwinning of onderzuiging en
het werken vanuit een industriegebied in de
polder, subsidiair met een werkeiland op locatie.

In hoofdstuk 9 van het MER is het onderzoek naar
en de milieueffecten van de genoemde alternatieven beschreven. Wij zijn van mening dat
de afweging in dit hoofdstuk van alternatieve
locaties en methoden voldoende is.

4f

Tegenargumenten tegen de alternatieve locaties
betreffen voornamelijk het rendement van de
winning. De alternatieve locaties zijn wellicht
minder renderend, maar het is onder de
omstandigheden redelijk deze methoden in het
belang van natuur en landschap voor te
schrijven bij het eventueel verlenen van
vrijstellingen/ontheffingen en vergunningen.

De door u genoemde alternatieven (in werkwijze),
zijn vanuit uw oogpunt beter voor de natuur en
het landschap, maar een MER is breder dan alleen
natuur en landschap. Voor de overige
milieueffecten zijn deze alternatieven niet
gunstiger, zoals in het MER is opgenomen.

X

X

X

4g

Het algemeen belang van het Rijk is geen
dragende motivering om voor zandindustrie
binnen deze gemeentegrenzen te kiezen of voor
de relatief meest gevoelige locatie in het
IJsselmeer. Er zijn vele alternatieve methoden
en locaties in het IJsselmeer, waarbij natuur en
landschap minder worden aangetast. Het
algemeen belang kan ook niet leiden tot bij
verdragen verboden handelingen (Ramsar en
Natura 2000-verboden). Ook op den duur ligt
het meer voor de hand nieuwe natuur te maken
langs de NOP-Dijk en/of de Dijk LelystadEnkhuizen.

Zoals onder 4d is vermeld, is in het MER
aangegeven waarom op deze locatie voor de
zandwinning is gekozen in verband met de locatie
van industriezand en waarom de andere locaties
niet geschikt zijn vanwege de milieueffecten.
De effecten op het Natura-2000 gebied IJsselmeer
en de mogelijke effecten op flora en fauna zijn
onderzocht en beoordeeld in het kader van de
Passende beoordeling. Hieruit blijkt dat de
activiteit geen significante effecten heeft op
beschermde natuurwaarden.

X

X

X

4h

De adviesrapporten zijn zeer wijdlopig. Voor
zover dat niet uitdrukkelijk wordt aangegeven,
wordt uitdrukkelijk ontkend en bestreden
hetgeen wordt vermeld in de adviesrapporten, in
het bijzonder t.a.v. locatiekeuze en
werkmethode.

Dat u het MER wijdlopig vindt, nemen wij voor
kennisgeving aan. U geeft verder aan dat het MER
uitdrukkelijk ontkent en bestrijdt hetgeen wordt
vermeld in de adviesrapporten. In het MER
worden conclusies van rapporten overgenomen of
conclusies getrokken ten behoeve van het MER.
Wij zien dit niet als het ontkennen of bestrijden
van effecten.

X

X

X
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4i

Het is niet meer van deze tijd om in een zo
uitzonderlijk en beschermd natuurlandschap een
nieuw industriegebied te vestigen.

Het project is getoetst aan de Wet
natuurbescherming. Uit de passende beoordeling
blijkt dat er geen significante effecten zijn op
beschermde soorten of het Natura-2000 gebied
IJsselmeer.
Voor het overige verwijzen hiervoor naar het
antwoord onder 4a.

X

X

4j

het zand-industriegebied van Smals zou door de
wijziging komen te liggen in/bij een Natuurlocatie in het beschermde kliffenkust
landschap. Deze nieuwe locatie ligt in/naast een
groot natuurgebied dat is beschermd.

De voorgenomen locatie ligt op een afstand van
ongeveer 6 km uit de IJsselmeerkust en derhalve
buiten de onder Natura2000 beschermde habitats.
Wel is de locatie gelegen in het Natura-2000
gebied IJsselmeer. Uit de passende beoordeling
blijkt dat er geen significante effecten optreden
voor het Natura-2000 gebied IJsselmeer en op
grond van de Wet natuurbescherming, onderdeel
soortbescherming.

X

X

4k

In het MER, Passende Beoordeling en andere
rapporten is onvoldoende het effect onderzocht
en gewogen van deze locatie en deze methoden
van zandindustrie en zandwinning op flora en
fauna, natuur en landschap, geluid, geologie,
morfologie, hydrologie, waterreserve,
waterwinning en oppervlaktewater. Onvoldoende
aandacht is gegeven aan de invloed van andere
aspecten en onderdelen van de publieke ruimte.
Aandacht had moeten worden besteed aan
voorstellen voor mitigerende en compenserende
maatregelen, voorts een monitoringsplan voor
de evaluatie van de potentiële milieueffecten en
de eventueel te nemen maatregelen na een
negatieve evaluatie. Het MER en bijkomende
rapporten gaan niet of onvoldoende in op de

In het MER en in de op de genoemde effecten van
toepassing zijnde besluiten is wel in gegaan op
deze effecten. Wij verwijzen daarom naar deze
besluiten en het MER. Hierin is ook aandacht
gegeven aan de aspecten en onderdelen van de
publieke ruimte.
In het MER is een aanzet opgenomen voor een
monitoringsplan. In de beschikking zijn hiervoor
voorschriften opgenomen. Voor de door u
genoemde alternatieve locaties en winmethoden,
verwijzen wij naar 4d en 4e.

X

X

X

X
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mogelijkheden om te werken vanuit een andere
locatie die verder verwijderd ligt van de
belangrijkste natuur- en landschapswaarden. De
adviezen maken het onvoldoende begrijpelijk
waarom is afgestapt van de primair
aangevraagde locatie.
4l

De rapportages en adviezen stellen dat hinder
en schade slechts een zeer klein deel van het
IJsselmeer zou betreffen. Daarmee wordt niet
een motivering gegeven waarom men dan juist
deze gewijzigde gevoelige locatie kiest.

Wij verwijzen hiervoor naar 4d.

X

4m

Er wordt niet voldaan aan de eisen van een
goede ruimtelijke ordening.
De rapporten en concept besluiten mbt het
bestemmingsplan bevatten geen of onvoldoende
motivering waarom is gekozen voor een
afgraving van 250 ha incl waterbodem, flora en
fauna en waarom een werkeiland is
geprojecteerd met 7 ha industrie op deze meest
gevoelige locatie in het beschermde natuur
landschap.
De locatiekeuze is onvoldoende onderzocht en
onderbouwd. Het is een ouderwetse vorm van
zandwinning. Een eiland of extra
natuurontwikkeling op deze locatie is ook op de
lange termijn geen “goede ruimtelijke ordening”.

De zienswijze ziet hier op aspecten als
locatiekeuze in combinatie met de vorm waarin de
zandwinning wordt voorgestaan (werkeiland met
installatie en opstallen), alsook nut en noodzaak.
Wij willen hier volstaan met op te merken dat de
Toelichting op het bestemmingsplan en het
MilieuEffectRapport samen juist een uitvóerige
onderbouwing bieden voor de gekozen locatie en
de wijze van zandwinning (werkeiland, techniek),
en dat ook wordt gemotiveerd hoe zorgvuldig
wordt omgegaan met de aanwezige waarden
(o.m. natuur en landschap) binnen het (plan)gebied.
Wij verwijzen primair dan ook naar genoemde
documenten en voor het overige naar onze reactie
op de zienswijzen 2a (noodzaak), 2b
(locatiekeuze), 4a (alternatieven), 7i (eiland) en
7j (aantasting natuurwaarden). Over de mogelijke
eindsituatie na beëindiging van de winperiode
hebben wij in de Toelichting op het
bestemmingsplan (Hoofdstuk 7.7) het een en
ander gezegd.
Het vorenstaande in overweging genomen, zijn wij
van mening dat de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling aan de eisen van een goede

X

X

X
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ruimtelijke ordening voldoet.

4n

Van de gemeente en provincie mag worden
verwacht dat zij niet breken met het beleid
gericht op voortdurende bescherming van
natuur, landschap en stiltegebieden.

Het generieke beleid ter bescherming van de
X
waarden van natuur, landschap en stiltegebieden
wordt wel degelijk door gemeente en provincie
gerespecteerd. In voorkomende gevallen, zoals bij
dit initiatief wordt echter een zorgvuldige
belangenafweging gemaakt, zoals dat bij een
‘goede ruimtelijke ordening’ van de overheid
wordt geëist. Bij deze belangenafweging, waar
onder meer ook de belangen van natuur en
landschap zijn betrokken, heeft het belang van het
initiatief (Nationaal Belang) echter de doorslag
gegeven.
Voor het “gewicht” van genoemd Nationaal Belang
wordt verwezen naar 7e.
Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significante effecten optreden voor het Natura2000 gebied IJsselmeer en op grond van de Wet
natuurbescherming, onderdeel
soortenbescherming.

4o

In de aanvulling op de zienswijzen wordt het
volgende gesteld onder:
1. Duidelijk is dat er voldoende alternatieven
zijn.
2. Deze zienswijze is van toepassing op de Wnb.
3. De noodzaak om zand te winnen op de
gewijzigde Natuurlocatie is niet vast komen te
staan. De afweging en beoordeling van de
winningsmethode en de locatiekeuze is onjuist
uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek laat op
blz. 48 overtuigend zien dat de Primaire NOPDijklocatie naast de vaargeul tot minder
geluidsoverlast leidt in het IJsselmeer. De

Voor het deel van uw zienswijze met betrekking
op de noodzaak van de zandwinning en
alternatieve locaties verwijzen naar onze reactie
hierboven onder 4d, 4e, 4f en 4g en onze reactie
op indiener 5, onder d en indiener 7 onder e. Voor
het deel van de zienswijze met betrekking tot
geluidsoverlast verwijzen wij naar onze reactie op
indiener 12, onder h. Voor het deel van de
zienswijze met betrekking tot het aantal
scheepvaartbewegingen verwijzen wij naar onze
reactie op indiener 2, onder h.

X

X
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bestaande geluidsproductie van de
scheepvaart is vergelijkbaar met de
geluidsoverlast die door de zandzuigers wordt
geproduceerd. Het MER schiet te kort door het
aantal transportbewegingen niet te
kwantificeren. Er zullen vanuit de NOPDijklocatie veel minder transportbewegingen
optreden. Bezwaarden verzoeken dan ook om
het MER en de natuurtoets opnieuw uit te
voeren, een berekening te maken van de
geluidproductie van de locatie NOP-Dijk
Lemmer, bij de beoordeling tussen beide
locaties gebruik te maken van het
afwegingskader voor landschap.
4p

De natuur- en belevingswaarden van het
IJsselmeer en het Gaasterlandse kustlandschap
gaan verloren als zou worden gekozen voor
bovengrondse industriezandwinning en een
werkeiland op deze gewijzigde locatie. De
primaire NOP-locatie leidt tot veel minder
schadelijke gevolgen aan de leefomgeving en
het landschap.

Wij verwijzen hiervoor naar 4d.

X

X

4q

Het MER verdient niet de naam van een
milieueffectrapport. De effecten van de
industrie-zandwinning voor het milieu worden
continu geminimaliseerd alsof de benodigde
infrastructuur en activiteiten nauwelijks invloed
zouden hebben op het natuurgebied. Onnodig
om te zeggen dat het een enorme invloed heeft
op de natuurwaarden en de bio-diversiteit.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significante effecten optreden voor het Natura2000 gebied IJsselmeer en op grond van de Wet
natuurbescherming, onderdeel soortbescherming.

X

X

4r

Het MER minimaliseert door ofwel zaken niet te
benoemen (het MER vermeldt niet hoeveel
schepen er dagelijks af en aanvaren) dan wel
door de milieubelasting te relativeren door die af
te meten naar de oppervlaktegevolgen voor het

De genoemde ontbrekende gegevens zijn wel
opgenomen in het MER.
Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significante effecten optreden voor het Natura2000 gebied IJsselmeer en op grond van de Wet

X

X

X
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gehele IJsselmeer. Het is echter duidelijk dat
deze vorm van zandafgraving en zandindustrie
op deze locatie schadelijk is voor/leidt tot
verstoring van het water en kustlandschap,
natuur en biodiversiteit ter plaatse.

natuurbescherming, onderdeel soortbescherming.

4s

Onvoldoende onderzocht is de bedreiging van de
bio-diversiteit m.b.t. de 250 hectare en de
invloedsfeer van 2017 hectare.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significante effecten optreden voor het Natura2000 gebied IJsselmeer en op grond van de Wet
natuurbescherming, onderdeel soortbescherming.

X

x

4t

In het rapport staat dat de toename van de
geluidsbelasting gering zou zijn, 9 tot 15 dB(A).
De facto is echter sprake van een verdubbeling
van de geluidsbelasting.

Vanwege de logaritmische optelling van geluid is
een toename van 3 dB(A) een verdubbeling van
de geluidsbelasting. In de tekst staat dus correct
vermeld dat er sprake is van een toename van 9
tot 15 dB(A).

X

X

4u

Het geluid dat een baggerend schip onder water
produceert is schadelijk voor waterfauna.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significante effecten optreden voor het Natura2000 gebied IJsselmeer en op grond van de Wet
natuurbescherming, onderdeel soortbescherming.

X

X

4v1

Bij de diersoorten die een habitat hebben aan de
kliffenkust zijn diverse soorten niet of onvoldoende meegewogen. Verder is de invloed op
de fauna en flora ten onrechte als relatief irrelevant afgedaan.

Bij de beschrijving van de huidige situatie en de
effectbeschrijving zijn zowel de soorten langs de
oevers als de soorten van het open water
meegenomen en voor het tracé van de
elektriciteitskabel ook het binnendijks gebied. De
soorten die relevant zijn voor de projectlocatie zijn
meegenomen in de passende beoordeling en in de
toetsing aan de soortbescherming in het MER.
Hieruit blijkt dat er geen significante effecten
optreden voor het Natura-2000 gebied IJsselmeer
en op grond van de soortbescherming uit de Wet
natuurbescherming.

X

X
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2.8
Indiener stelt dat de weidsheid van het
IJsselmeer verloren gaat door de komst van het
werkeiland door het zicht vanaf de hoog gelegen
kliffenkust op de bebouwing, lichthinder en
vaartuigen. Initiatiefnemers lijken de visuele
effecten te bagatelliseren.

2.8
Met betrekking tot de aspecten weidsheid en
aanzicht wordt niet ontkend dat de komst van het
eiland strijdig zou zijn met deze waarden. Wel
worden argumenten aangevoerd om hier een
zekere nuance in aan te brengen. Zoals het feit
dat het maatschappelijk leven, het dorpsleven zich
grotendeels buiten de weidsheid en het zicht van
het IJsselmeer afspeelt. Men wordt niet dagelijks
geconfronteerd met het ‘verstoorde uitzicht’
(uiteraard met uitzondering van enkele bewoners
van de kliffenkust zelf, waarvoor verwezen wordt
naar onze reactie onder punt 10c). Bovendien
beslaat het eiland maar een betrekkelijk gering
deel van de horizon en moet het verstorend effect
worden afgezet tegen de enorme schaal van het
wateroppervlak. Tenslotte wordt nog opgemerkt
dat het zicht op het eiland regelmatig door
atmosferische condities wordt afgezwakt.
Eventuele lichthinder wordt geminimaliseerd door
toepassing van zoveel mogelijk laaggeplaatste
lichtbronnen (beneden kruinhoogte ringkade) en
een aangepaste lichtkleur (bv. groen).
Niet geheel duidelijk is hetgeen reclamant bedoelt
met de laatste alinea van zijn punt 2.8. De Friese
kust wordt in het MER juist gekwalificeerd als
zijnde geen lege lijn; er zijn immers reeds tal van
objecten zichtbaar (schepen, windturbines). En
het MER spreekt bovendien van een verstoring
van het kustsilhouet vanwege de (weliswaar
tijdelijke) barrierewerking door het eiland ten
opzichte van een (aan westzijde) voorbij varend
schip.
Met de conclusies, zoals genoemd in het MER,
wordt de door reclamant genoemde aantasting
zeker niet gebagatelliseerd, maar in het juiste
perspectief geplaatst. Verder leidt de

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
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effectbeoordeling tot een negatief oordeel op de
aspecten Open ruimte en weidse horizon en
Duisternis.
2.9
Het uitbaggeren van zand leidt tot vertroebeling
van het water en tot aantasting van het
bodemleven. Hoewel het mer dit feitelijk erkent,
wordt ook aangegeven dat dit slechts in geringe
mate het geval is, afgezet tegen de oppervlakte
van het gehele IJsselmeer.
Verder laat het mer de ervaringen met
milieuschade in diepe waterbekkens, zoals
waterbloei en dood water onvermeld. Nadere
onderbouwing is gewenst.

2.9
X
Met betrekking tot de aspecten vertroebeling en
aantasting van het waterbodemleven wordt niet
ontkent dat er sprake is van enige vertroebeling
en dat de waterbodem ter plekke van de
zandwinning wordt aangetast. Vertroebeling treedt
op ter plekke van de zandzuiger die aan het werk
is in de grote zandwinput of ter plekke van het
onderwaterdepot. Bij de aanleg van het eiland is
sprake van een tijdelijke vertroebeling door het
aanbrengen van zand ter plekke van het eiland. Er
is dus geen sprake van vertroebeling over een
gebied van 250ha. De vertroebeling is lokaal en
ter plekke van de zandwinning zodat er geen
sprake is van een uitstraling naar ca 2000 ha. Het
is onbekend op basis van welk uitgangspunt dit
uitstralend effect is gebaseerd. Voor de aantasting
van het waterbodemleven is het mogelijk effect
als foerageergebied voor benthoseters van belang.
Hiervoor is in het initiatief het voornemen
opgenomen om schelpenhopen (als
vestigingsplaats voor mosselen) aan te leggen
zodat er lokaal een waardevoller foerageergebied
tot ontwikkeling komt.
Men spreekt van bloei wanneer er veel blauwalgen
in het water zijn. Blauwalg ontstaat vooral in
stilstaand water, ofwel veel in meren en plassen
en temperatuur van 20° tot 30° graden Celsius (al
zijn er ook soorten die in de winter bloeien). De
voedselrijkdom van het water bepaalt uiteindelijk
hoeveel er in het water kan groeien. Het
voornemen leidt niet tot een verhoging van het
nutriëntenaanbod in het water. Bovendien zal

X
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midden op het IJsselmeer de windwerking op het
grote wateroppervlak de blauwalgen verspreiden.
Omdat er geen toename van nutriënten is en de
windwerking aanwezig is/blijft, wordt het ontstaan
van bloei van blauwalgen uitgesloten.
In het MER is het effect van stratificatie (onderste
waterlaag in de put is zuurstofloos) beschreven.
Het ontstaan van inversie (zuurstofloze laag komt
aan het oppervlak) wordt uitgesloten op basis van
ervaringen in het IJsselmeer en de aanwezig
windwerking (op basis van de verhouding tussen
de diepte van de put ten opzichte van de
omvang).
2.14
Er is in de mer onvoldoende aandacht besteed
aan de effecten op de hydrologie in de
kustgebieden, de verstoringen van
onderwaterleven en grondwaterstromen, de
waterkwaliteit en waterreserve, alsmede de
schade voor agrariërs, zowel binnen- als
buitendijks.

2.14
Ten behoeve van het MER is een
grondwatermodellering uitgevoerd om de effecten
te bepalen voor wat betreft de
grondwaterstanden, kwel en verspreiding van het
zout water in de ondergrond. De Commissie voor
de milieu-effectrapportage heeft hierin geen
tekortkomingen geconstateerd.

X

2.15
Indiener verzoekt om een nader MER-onderzoek
te laten uitvoeren, c.q. ten behoeve van de
zienswijzen een redelijke termijn in te stellen
voor het nader aanvoeren van gronden.

2.15
X
Er is een bezwaar op nader aan te voeren gronden
ingediend. Er is dus formeel bezwaar gemaakt
maar er wordt daarmee ook verzocht om een
termijn om de gronden in te dienen. Bij dit
verzoek dient men er voor te zorgen dat er
voldoende duidelijk is wat de gronden zijn is en
aan te geven op welke onderdelen het bezwaar
betrekking heeft en waarom het besluit op die
punten geen stand kan houden. Dan kunnen
nadere stukken ter onderbouwing later volgen. Uit
jurisprudentie blijkt dat die gronden heel summier
hoeven te zijn.
In deze zienswijze zijn genoemd (onder andere

X
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punt 1.15): bedreiging en aantasting van natuur,
milieu, ecosysteem, hydrologie en waterwinning,
MER en Passende beoordeling. In diverse andere
zienswijzen is ook op deze onderwerpen ingegaan.
Verwezen wordt naar de desbetreffende
antwoorden .

4w

De onderbouwing ontbreekt dat soorten die op
erkend aangetaste plaatsen last hebben van
verstoring zouden kunnen uitwijken naar zones
elders in het IJsselmeer, daarom verwacht men
in het MER geen negatief effect. Echter, het gaat
om een beschermd Natura 2000-gebied en
Ramsar Verdragsgebied. Daarin is opwerveling
van nutriënten en microverontreiniging ook
buiten het afgravingsgebied van 250 hectare een
relevante verstoring. Ook als het effect op het
hele IJsselmeer volgens de onderzoekers zou
zijn te relativeren, neemt dat niet weg dat
natuur en bio-diversiteit in een gebied van 250
hectare met een uitstralingsgebied van 2000
hectare in ernstige mate wordt
bedreigd/verstoord.

In de passende beoordeling zijn de effecten
beschreven op de natuurwaarden die van
(inter)nationaal belang zijn. Daarbij is rekening
gehouden met verstoring door geluid en
vertroebeling, niet alleen ter hoogte van de
zandwinput maar ook in de zone daaromheen,
afhankelijk van de – uit literatuur bekende –
verstoringsafstanden van watervogels. Deze
verstoringsafstanden zullen met name rond de
zandzuiger en rond de schepen kunnen optreden.
Daarmee is er geen sprake van een
uitstralingsgebied van 2000 ha.
De uitwijkmogelijkheden bevinden zich in de
nabijheid van het plangebied binnen hetzelfde
telgebied, omdat deze zone (abiotisch) dezelfde
kenmerken heeft (dezelfde afstand tot de
kustgebieden en dezelfde waterdiepte).
Door te toetsen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied
worden de doelstellingen van de Vogelrichtlijn
(instandhouding van alle natuurlijk in Europa in
het wild levende vogelsoorten) en van de
Habitatrichtlijn (waarborgen van de biologische
diversiteit in de Europese Unie) meegenomen.

X

X
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4x

Onbegrijpelijk is dat de onderzoekers stellen dat
deze verwijdering van 250 hectare van de
bodem de bodemkwaliteit niet zou aantasten en
de bodemsamenstelling nauwelijks zou
beïnvloeden.

De bodemsamenstelling als gevolg van de
winactiviteit en het aanleggen van het eiland zeer
beperkt worden beïnvloed. Ter plaatse van het
gesitueerde eiland zal bodemmateriaal worden
aangebracht en ter plaatse van de winput wordt
de waterbodem ontgraven. Door de
bodemverlaging kan de put in potentie fungeren
als slibvang waardoor de bodemsamenstelling en
structuur van de winput op termijn beïnvloed zal
worden. Echter is het slibpercentage van de
initiële waterbodem zeer laag en waardoor het
slibpercentage van de bodem niet zal toenemen
en het effect op de bodemsamenstelling en
structuur zeer beperkt zal zijn. Daarnaast is op
basis van bodemonderzoek vastgesteld dat de
waterbodem ter plaatse van het plangebied
overwegend schoon is. Mogelijke effecten op de
bodemkwaliteit als gevolg van de werkzaamheden
(zandwinning en maken van het werkeiland),
wordt derhalve uitgesloten.

4y

Ten onrechte is niet of onvoldoende naar
alternatieve state-of-the-art methoden gezocht.

Wij verwijzen hiervoor naar 2j, 4a en 4e.

X

X

4z

Ten onrechte is niet of onvoldoende onderzocht
en gewogen c.q. een vergelijking gemaakt
tussen de bestaande geluidzones m.b.t. de
verschillende mogelijke locaties en
werkmethoden. Emissiewaarden tot 110 dB(A)
zijn niet acceptabel op de Natuurlocatie.
Toename tot 40 dB(A) is in een gebied van 3100
hectare is ook niet acceptabel voor het huidige
stiltegebied met een achtergrondniveau van 17
dB(A). Daarom dient gekozen te worden voor de
locatie uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Bezwaarden sluiten zich aan bij de zienswijzen
van indieners 2, 9 en 14. In elk geval zijn
aanvullende voorwaarden nodig zoals beperking

Wij verwijzen hiervoor naar 4d. Ondanks dat er
X
geen geluidsrapporten zijn opgesteld voor de
alternatieve locaties, is wel duidelijk voor ons als
bevoegd gezag wat de vergelijking in geluidsbelasting is. Als van een bedrijf de stand der
techniek bekend is, dan is hiermee ook acceptabel dat er geluidsbronnen voorkomen die een
emissie hebben zoals in het akoestisch onderzoek
is berekend. Als de richtwaarden uit de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening niet worden overschreden en
voldoende aandacht aan BBT is besteed, dan is er
geen reden om de aangevraagde vergunning te
weigeren. Voor de toetsing van het geluid

X

X
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van de emissie buiten vast te stellen beperkte
werk- en transporttijden.

verwijzen wij naar onze reactie op zienswijze c en
d van indiener 14. Voor het aansluiten bij de
zienswijzen van indiener 2, 9 en 14 verwijzen wij
naar onze reactie daarop. Er zijn overigens geen
geluidszones in het gebied. Er zijn
geluidscontouren berekend en het geluidsbelaste
oppervlak is bepaald.

4aa

De conclusie uiteindelijk dat de industriële
zandwinning volgens de onderzoekers niet of
nauwelijks zou leiden tot negatieve effecten,
verstoring of bedreiging, kan niet worden
gedragen door de feiten.

Omdat deze zienswijze een samenvatting dan wel
conclusie is van uw zienswijzen, verwijzen wij
hiervoor naar de bovenstaande punten.

4ab

Er zijn geen alternatieven onderzocht als BBT,
veredelen op industrieterrein, onderzuiging, e.d.

Verwezen wordt naar reactie onder 2j en 4a.

4ac

Het wijzigen van de NOP-dijk locatie is niet
terecht en is gebaseerd op onvoldoende
onderzoek.

Verwezen wordt naar de reactie onder 4b.
De locatie wordt centraal behandeld bij zienswijze
7e.

4ad

Reclamant geeft aan dat door de aanleg van het
werkeiland sprake is van aantasting van
landschapswaarden zoals weidsheid en
zichtlengten.

Met betrekking tot de aspecten weidsheid en
X
aanzicht wordt niet ontkend dat de komst van het
eiland strijdig zou zijn met deze waarden. Wel
worden argumenten aangevoerd om hier een
zekere nuance in aan te brengen. Zoals het feit
dat het maatschappelijk leven, het dorpsleven zich
grotendeels buiten de weidsheid en het zicht van
het IJsselmeer afspeelt. Men wordt niet dagelijks
geconfronteerd met het ‘verstoorde uitzicht’
(uiteraard met uitzondering van enkele bewoners
van de kliffenkust zelf, waarvoor verwezen wordt
naar onze reactie onder punt 10c). Bovendien
beslaat het eiland maar een betrekkelijk gering
deel van de horizon en moet het verstorend effect
worden afgezet tegen de enorme schaal van het

X

X

X

X

X

X

X
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wateroppervlak. Tenslotte wordt nog opgemerkt
dat het zicht op het eiland regelmatig door
atmosferische condities wordt afgezwakt.
Met de conclusies, zoals genoemd in het MER,
wordt de door reclamant genoemde aantasting
niet zo zeer gebagatelliseerd, als wel in het juiste
perspectief geplaatst.
4ae

Door reclamant wordt gesteld dat de ADC-toets
niet correct is uitgevoerd.

Een ADC-toets hoeft enkel uitgevoerd te worden
indien er sprake is van significant negatieve
effecten. Aangezien uit de Passende Beoordeling
blijkt dat significant negatieve effecten uitgesloten
zijn, is er geen noodzaak tot het uitvoeren van
een ADC-toets.

X

4af

MER-onderzoek moet worden verdiept t.a.v. de
aspecten hydrologie, waterwinning,
zoutconcentraties en de methode van
zandwinning.

Niet is gebleken dat de beschouwde aspecten in
het MER onvoldoende diepgang omvatten
waardoor de daaruit voortvloeiende conclusies in
twijfel moeten worden getrokken. Bij de
effectbeschrijvingen in het MER is uitgegaan van
de meest recente geldende onderzoeksnormen en
(wetenschappelijke) inzichten. In sommige
gevallen is uitgegaan van een worst-casebenadering.

4ag

Indiener verzoekt de inwerkingtreding van de
vergunningen/ontheffingen etc. op te schorten
totdat deze in bezwaar en beroep is beoordeeld.

Verwezen wordt naar het wettelijk kader omtrent
X
de opschortende werking van een beschikking op
grond van Hoofdstuk II van de Ontgrondingenwet.
De hoofdregel op grond van artikel 6:16 Algemene
Wet Bestuursrecht is dat het bezwaar of beroep
niet de werking schorst van het besluit waartegen
het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk
voorschrift anders is bepaald. Dat laatste is het
geval wat betreft de Ontgrondingenwet. In artikel
16 Ontgrondingenwet is bepaald dat een
beschikking op grond van Hoofdstuk II van de
Ontgrondingenwet tot verlening, wijziging of
intrekking van een vergunning pas in werking

X

X

X

X

X

X

X
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treedt met ingang van de dag na de dag waarop
de termijn afloopt voor het indienen van een
bezwaarschrift dan wel, indien ingevolge artikel
7:1, eerste lid, onder d of e, van de Algemene wet
bestuursrecht geen bezwaar kan worden gemaakt,
van een beroepschrift. Indien gedurende de
termijn bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt de beschikking niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Samenvattend: De beschikking treedt pas in
werking nadat de termijn voor het indienen van
bezwaar dan wel beroep is verstreken. Het
instellen van beroep heeft echter geen
opschortende werking. Het besluit tot vaststelling
treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in
werking. Echter, als binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend,
treedt het besluit tot vaststelling niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Omdat, in verband met de gecoördineerde
behandeling, alle besluiten in beroep door de Raad
van State worden gehandeld, geldt het
bovenstaande voor alle besluiten.
4ah

Er is sprake van onvoldoende onderzoek en
afweging van de mogelijkheden van state-ofthe-art methode van zandwinning, zoals
ondergrondse zandwinning of onderzuiging. De
methode van onderzuigen is volgens indiener
veel minder schadelijk voor het milieu en
landschap.
Ten onrechte is niet of onvoldoende naar
alternatieve state-of-the-art methoden gezocht.
Er is gekeken naar zogeheten onderzuiging,

Zie voor beantwoording van de zienswijze
betreffende het zandwinnen door middel van
onderzuigen, de beantwoording bij zienswijze nr.
2j en 4a.

X
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waarbij de bestaande bodem in stand wordt
gehouden, waardoor vertroebeling wordt beperkt
en het aanwezige bodemleven niet wordt
verstoord. Maar dat is niet voldoende
onderzocht. Men noemt als nadelen dat het
vervuild zand in beweging kan brengen waarbij
sanering plaats moet vinden, welke leidt tot
hogere bijkomende kosten. De opmerking over
vervuiling is niet begrijpelijk want elders wordt
gesteld dat er geen verontreinigde deklaag ter
plaatse is, en dat er een duidelijke scheiding is
met kleilagen. Toch wordt dit punt als reden
opgevoerd om de state–of-the-art methode als
onderzuiging af te wijzen.
Onvoldoende gemotiveerd is ook hetgeen op p.
74 staat: "De techniek van onderzuigen van
Smals in het IJsselmeer, komt bodemtechnisch
niet in aanmerking voor de zandwinning nog los
van het kostenaspect". Dit wekt de schijn dat
voor Antea en Smals het kostenaspect het enige
is dat telt. De wincapaciteit lijkt kleiner bij
onderzuiging en er zijn meer handelingen nodig
om het afgegraven zand te mengen tot de
gewenste samenstelling. Dat is geen motivering
om een zo groot gebied aan te tasten. Het gaat
bij een evt. vrijstelling om een afweging hoe een
redelijk rendement mogelijk is (hierin geeft
Smals geen inzicht) tevens hoe de schade aan
natuur en landschap zo beperkt mogelijk kan
blijven (de mer afweging tussen bovenwater en
onderzuigen is onvoldoende).
4ai

In de concept besluiten en adviezen wordt
gewezen op het algemeen belang van het Rijk
bij zandwinning in het IJsselmeer. Dat algemeen
belang is geen dragende motivering om voor
zandindustrie binnen deze gemeentegrenzen te
kiezen, of voor de relatief meest gevoelige

In de Beleidsregel Ontgrondingen in Rijkswateren
(BOR) is de keuze voor een zandwinlocatie
vrijgelaten. De markt is hierbij bepalend. Wel
moet op een voorgestelde locatie aan de
voorwaarden van de BOR worden voldaan. In het
geval van de industriezandwinning door Smals is

X
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locatie in het IJsselmeer, t.w, de Natuurlocatie
(2) en voor een ouderwetse methode van
werken (zonder onderzuiging en met een
werkeiland in het natuurgebied). Er zijn vele
alternatieve methoden en locaties in het
IJsselmeer, waarbij natuur en landschap minder
worden aangetast. Het algemeen belang kan ook
niet leiden tot bij verdragen verboden
handelingen, in dit geval de door Ramsaren
Natura 2000 verboden aantasting/verstoring/
bedreiging van het(water) eco-systeem / (water)
flora en fauna en aantasting van het Nationaal
Natuurmonument en het Nationaal Landschap.
Het Rijksbeleid noodzaakt niet tot industriële
zandwinning op deze wijze, in deze Gemeente of
op deze voor landschap en natuur meest
gevoelige locatie (2) aan de natuurlijk gevormde
kliffenkust. Ook op den duur ligt het ook meer
voor de hand nieuwe natuur te maken langs de
NOP-Dijk en/of de Dijk Lelystad-Enkhuizen.

er sprake van een zwaarwegend nationaal belang,
waardoor primaire zandwinning op de door Smals
gekozen locatie kan worden toegestaan. In de
vergunningsvoorwaarden staat, dat Smals met de
meest moderne zuiginstallatie dient te werken.

In de procedure en de advisering zoals het
Mer/natura 2000 en de waterkwaliteit is
onvoldoende aandacht besteed aan de invloed
van de ontgraving tot 60 meter diepte op de
waterhuishouding en de hydrologie in de
kustgebieden en de verwachten verstoringen
van ondergrondse waterlopen, kwaliteit van het
water en water reserve, en de gevolgen cq
schade ook voor de agrarische, bedijkte en
buitendijkse gebieden.

Er is zeker voldoende aandacht gegeven aan de
mogelijke invloed op de waterhuishouding en de
hydrologie in de kustgebieden. Voor de effecten
van de ontgronding op de (geo)hydrologie zijn
middels grondwatermodellering
effectberekeningen gedaan. De effecten op
verstoringen van waterlopen, waterkwaliteit,
wijziging kwelsituatie en dergelijke kunnen
optreden door belangrijke wijziging in de
stijghoogte van het diepe grondwater. De
stijghoogte is de druk van het grondwater die kan
wijzigen door een ingreep/aanpassing van de
bodemopbouw of open waterpeil. De stijghoogte
heeft in eerste instantie invloed op de diepe
grondwaterstroming en vervolgens op de kwel- of
wegzijgingsfluxen in de polders en het IJsselmeer.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

Zie tevens voor beantwoording van de zienswijze
betreffende het zandwinnen door middel van
onderzuigen, de beantwoording bij zienswijzen nr.
2j en 4a.
Voor wat betreft de impact op de natuur en het
landschap wordt verwezen naar de beantwoording
bij de thema’s natuur en landschap van deze
zienswijze. Deze hebben geen betrekking op de
ontgrondingsvergunning.
Zie tevens voor beantwoording van zienswijze
betreffende de noodzaak tot industriële
zandwinning de beantwoording van zienswijze nr.
7e.
X
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Met de grondwatermodellering is aangetoond dat
er zeer beperkte effecten zijn op de stijghoogte
van het diepe grondwater.
Voor de verandering van effecten van kwel en
wegzijging is de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket (direct onder Holocene
toplaag ofwel de bovenste bodemlaag in de
polders) van belang. Bij de ingreep is de
verhoging van deze stijghoogte direct nabij de
zandwinput 0,20 m, en in een klein gebied bij de
Friese kust minder dan 0,05 m. Als gevolg hiervan
is het tweede orde effect op de kwel of wegzijging
en ondiepe grondwaterstand verwaarloosbaar.
Bovendien is dit aan de orde in een zeer klein
gebied. Hierdoor zullen er ook geen effecten aan
de orde zijn op verstoringen van waterlopen,
waterkwaliteit en schade voor agrarische bedijkte
en buitendijkse gebieden. De reguliere fluctuaties
van de stijghoogte door seizoensinvloeden en
menselijke activiteiten (bemalingen,
grondwateronttrekkingen voor landbouw of andere
doeleinden) kunnen wel bepalend zijn voor
effecten op kwel/wegzijging en grondwaterstand.
Ter meerdere zekerheid worden de veranderingen
van de stijghoogte gemonitord zodat het
ontbreken van een causaal verband met de
ontgronding kan worden aangetoond.
4ak

Het uitbaggeren van zand leidt uiteraard tot
vertroebeling van het water en aantasting van
het waterbodemleven, maar zo staat te lezen,
dat zou slechts leiden tot een en beperkte
verstoring, indien men de oppervlakte afzet
tegenover die van het gehele IJsselmeer.
Feitelijk houdt het MER derhalve de erkenning in
dat er sprake is van aantasting/vertroebeling

Zie voor beantwoording van zienswijze
betreffende vertroebeling de beantwoording bij
zienswijzen nr. 2j, 3a, 6f en 19a.

X
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Waterkwaliteit van het gebied van 250 ha. en de
uitstraling naar ca 2.000 ha.

4al

De heer P. van Iersel, expert op het gebied van
blauwalgen, is benaderd. Hij adviseert de
vergunninghouder te verplichten om iedere
maand te monitoren t.a.v. van het slibgehalte
(troebelheid) met metingen op verschillende
locaties en diepten. Indien blijkt dat modellen
niet de goede voorspelling hebben gedaan, dan
zou de ontgraving beperkt moeten worden tot
een maximale diepte van 30 meter. Hiertoe
dient in de verleende vergunning een
voorwaarde te worden opgenomen.

Monitoring vertroebeling
Advies tot monitoren wordt ter kennisname
aangenomen. Voorts wordt opgemerkt dat reeds
voorschriften tot monitoring van zwevend stof in
de watervergunning en de ontgrondingsvergunning zijn opgenomen. Zie ook
beantwoording zienswijze bij nummer 4ao.

In het MER wordt ten onrechte uitgegaan van
volledige menging. De aanname om het
IJsselmeer als één grote geroerde tank te
beschouwen is onjuist. Er zal sprake zijn van een
pluim waardoor de concentratie van onder meer
zout, fosfaat en H2S lokaal hoger kan zijn.

Het zout is blijkens de beschikbare gegevens zeer
heterogeen in de bodem aanwezig. Tijdens het
vroege Holoceen was het gebied allemaal land,
met in principe zoet water. Op een gegeven
moment is de Noordzee doorgebroken en is de
Zuiderzee ontstaan, die zout was. In deze periode
is zout water in de bodem gedrongen. Sinds de
aanleg van de Afsluitdijk is het gebied weer zoet
geworden. De nu nog aanwezige zoute ‘pockets’
worden langzaam verdrongen. De beschikbare
kaartbeelden geven al een zeer heterogeen beeld
in de zoutgehalten. Er rekening mee houdend dat
deze beelden gebaseerd zijn op een zeer beperkt
aantal waarnemingen, kan worden verwacht dat
de variatie in zoutgehalten in werkelijkheid nog
veel groter zal zijn. Een zeer gedetailleerde
modellering zal hierbij vooral een
schijnnauwkeurigheid geven.
De gevolgen voor de zoutgehalten omvatten twee
aspecten:
1. Verplaatsing van het in de bodem aanwezige
zoutgehalte.
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2. Invloed op het algemene zoutgehalte van het
IJsselmeer.
Voor punt 1 is gebruik gemaakt van
stroomlijnberekeningen van het toegepaste
grondwatermodel. Hierbij is voor de te verwachten
verplaatsing van het in de bodem aanwezige zout
gekeken naar de beschikbare kaartbeelden op
basis van de beschikbare gegevens.
Bij punt 2 gaat het om het effect van de winning
op het zoutgehalte in het IJsselmeer. Hierbij is er
in feite een zeer complexe situatie. Op
verschillende punten komt in de huidige situatie
een variërende hoeveelheid water met een
wisselende kwaliteit het IJsselmeer binnen. Het
zoutgehalte bij Kampen varieert bijvoorbeeld in de
periode 1993-2005 tussen 50 en 200 mg/l
(drinkwater innamepunt PWN hanteert max. 150
mg/l). Vanaf ca. 1999 komt het gehalte hier niet
meer hoger dan ca. 100 mg/l. Ook op andere
locaties zijn er sterk wisselende gehalten
gemeten. De debieten op die locaties zijn niet
allemaal beschikbaar.
Het IJsselmeer betreft bovendien een grote kom,
waarbij water op veel plaatsen vooral heen- en
weer terugstroomt, en niet een eenduidige
richting heeft. Dit houdt in dat voor de huidige
situatie er al een zeer ingewikkelde situatie is om
in een model op te nemen. Zover bekend is er
geen 2D-oppervlaktewatermodel beschikbaar
waarin zowel stromingen als
waterkwaliteitsaspecten in opgenomen kunnen
worden.
Bij de inschatting van de effecten van de
zandwinning zijn verschillende situaties

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
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beschouwd, alleen ondiep (minder zout)
grondwater (274 mg/l), het gemiddelde
zoutgehalte van het diepe grondwater (813 mg/l)
en een extreme situatie met een gehalte van
1.673 mg/l. Voor de stationaire toets zijn deze
gehalten vergeleken met het gemiddelde gehalte
dat bij Kampen wordt gemeten. Hierbij is
inderdaad uitgegaan van een volledige menging
met het water dat bij Kampen het IJsselmeer
binnenkomt. Zeker wanneer getoetst wordt ten
behoeve van de drinkwaterinlaat bij Andijk, kan er
vanuit worden gegaan dat dit een redelijke
benadering oplevert. De aanvoer vanaf Kampen
loopt min of meer langs de zandwinning. Voordat
de afstand naar Andijk (bijna 20 km) is afgelegd,
kan er vanuit worden gegaan dat er een grote
mate van menging is opgetreden. Overigens is
ook berekend hoeveel verversing op moet treden
om het zoutgehalte te verlagen tot onder de norm
voor inname voor drinkwater (200 mg/l). In de
worst case situatie (gehalte 1.673 mg/l) is
daarvoor per liter grondwater 10 liter water van
100 mg/l nodig. Bij een lager gehalte van Kampen
is minder aanvoer nodig.
De totale afvoer van het IJsselmeer bedroeg in
2003 gemiddeld 400 m3/s, in de meest droge
maand (augustus) was dit 20 m3/s. Bij een
aanvoer vanaf de zandwinning van 0,03 m3/s is er
dus een factor 667 (augustus 2003) tot 13.333
(gemiddelde 2003) tussen de aanvoer van de
zandwinning en de gehele afvoer van het
IJsselmeer. Dit maakt het in ieder geval zeer
aannemelijk dat de benodigde verdunning van een
factor 10 tot de drinkwaterinname van Andijk
wordt bereikt.
Bij de tijdsafhankelijke benadering is een
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soortgelijke aanpak gebruikt, maar dan zijn de
debieten en gehalten per maand doorgerekend.
Ook bij deze berekening is de invloed van de
zandwinning marginaal (1 à 2% toename bij het
worst case gehalte van 1.673 mg/l).
Los van het bovenstaande is er tijdens de
zandwinning ook sprake van een initiële menging
van het grondwater ten gevolge van het
verpompen van zand met het zogenaamde
transportwater. Deze menging bedraagt ca. 40 x.
De hoeveelheid grondwater die vrijkomt bij de
zandwinning bedraagt ca. 2150 m3/dag. Deze
hoeveelheid wordt samen met het opgezogen
zand en transportwater (4000-5000 m3/uur) naar
het werkeiland gepompt. In de leiding wordt het
zoute grondwater intensief gemengd met het
IJsselmeerwater. Hierbij wordt het zoute
grondwater verdund tot een gehalte van maximaal
136 mg/l. Daarmee ligt het zoutgehalte van het
proceswater dat uiteindelijk wordt geloosd, al
onder de drinkwaternorm.
Ook voor fosfaat en H2S geldt dat er sprake is van
een initiële menging van 40x. Hierbij moet voor
wat betreft fosfaat bedacht worden dat het
concentratieverschil tussen het IJsselmeerwater
(gemiddeld 0,051 mg/l, locatie Vrouwenzand) en
het grondwater (0,19 mg/l) een stuk lager is dan
bij het zoutgehalte. Door de initiële verdunning is
de concentratieverhoging van fosfaat ter plaatse
van het lozingspunt slechts 0,003 mg/l.
Samengevat zien wij de toepassing van een
volledige menging als een acceptabele aanname,
enerzijds omdat een modellering in ieder geval
zeer ingewikkeld zal zijn en wellicht ook
onmogelijk, en anderzijds omdat gezien de
overmaat van de optionele menging die
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beschikbaar is zelfs in de slechtste situatie vele
malen groter is (factor 667) dan de menging die
benodigd is (factor 10) om voor chloride onder de
drinkwaternorm te komen. Tenslotte speelt hierin
ook het feit dat de aanvoer vanaf Kampen min of
meer langs de zandwinning komt en nog ca. 20
km af moet leggen voordat het innamepunt voor
drinkwater bij Andijk wordt bereikt.
Daarnaast is de initiële menging van het zoute
grondwater met het transportwater tijdens de
zandwinning al zodanig groot dat het zoutgehalte
in het te lozen proceswater met maximaal 136
mg/l onder de drinkwaternorm ligt. Gelet op de
grote initiële menging wordt ook voor fosfaat en
H2S geen negatieve invloed op de waterkwaliteit
verwacht.
4am

De niet homogene menging is ook van
toepassing voor fosfaat. Het wordt niet duidelijk
dat door de zand-opzuiging de onderste lagen
worden omgewoeld waardoor anaerobe
rottingsproducten naar boven kunnen komen.
Dit kan ook tot waterbloei leiden met toxische
stoffen.

Het risico op beïnvloeding van waterkwaliteit door
anaerobe rottingsproducten, die vrijkomen bij het
omwoelen van de onderste bodemlagen, is klein.
Hieraan liggen 2 redenen ten grondslag:
1. de samenstelling van de bodem;
2. de initiële menging met IJsselmeerwater.
Ad 1.
De bodem bestaat overwegend uit zand met hier
en daar wat slibafzettingen. Daar waar
slibafzettingen zijn waargenomen hebben deze
een dikte van circa 2 - 3 centimeter. Doordat er
weinig slib aanwezig is in de bodem, is het risico
op het vrijkomen van anaerobe rottingsproducten
ook klein.
Ad 2.
Mochten er bij de zandwinning toch anaerobe
rottingsproducten vrijkomen worden deze samen
met het zand opgezogen en naar het werkeiland
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gepompt. In de transportleiding worden de
anaerobe rottingsproducten intensief in contact
gebracht met zuurstofrijk IJsselmeerwater.
Hierdoor is er sprake van goede menging met
IJsselmeerwater en een grote verdunning
waardoor de effecten van eventuele anaerobe
rottingsproducten op de kwaliteit van het
IJsselmeerwater te verwaarlozen zijn.
Na gereedkomen van de zandwinning zullen
anaerobe producten zich onder de stratificatie laag
ophopen, echter bij inversie zullen deze anaerobe
producten zeer snel in het bovenliggende
zuurstofrijke water worden omgezet in aerobe
producten, waarbij effecten op het watersysteem
verwaarloosbaar zullen zijn.
4an

Door de dagelijkse aanvoer van 2150 m3
grondwater met een zoutconcentratie van 1673
mg/l (worst case) wordt de zoutconcentratie in
een oppervlak van ca. 1 ha. van het IJsselmeer
hoger dan de drinkwaternorm van 150 mg/l.

Hiervoor wordt verwezen naar punt 4al van
beantwoording van de zienswijzen (ten onrechte
uitgaan van volledige menging).

X

4ao

Indien het zandwinningsproject toch doorgaat,
wordt verzocht om een voorwaarde op te nemen
dat de diepte van de put beperkt is tot 30 m,
tenzij uit monitoring van zuurstof, fosfaat, zout
en vertroebeling blijkt dat de in de modellen
voorspelde waarden niet worden overschreden

In de watervergunning is in voorschrift 3, lid 2 een
monitoringsverplichting opgenomen. Hierin wordt
o.a. gesteld dat de vergunninghouder de kwaliteit
van het procesafvalwater en het oppervlaktewater
conform het in bijlage III van de aanvraag
opgenomen beheersplan moet bewaken. Omdat er
een aantal punten ontbreken in het plan is in
voorschrift 3, lid 3 voorgeschreven dat de
vergunninghouder het beheersplan voor de eerste
lozing moet aanvullen, met o.a. de frequentie
waarmee vertroebeling van het oppervlaktewater
wordt gemeten, de maatregelen die worden
genomen als blijkt dat niet aan de lozingseis voor
onopgeloste bestanddelen (vertroebeling) wordt
voldaan en een jaarlijkse meting van nutriënten
(waaronder fosfaat) en metalen. Er is dus niet een
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directe relatie tussen de monitoring en de
maximale ontgravingsdiepte maar is wel
voorgeschreven dat de vergunninghouder
maatregelen moet nemen indien blijkt dat ze niet
voldoen aan de eis voor onopgeloste
bestanddelen. Verder kan Rijkswaterstaat altijd
terugvallen op het zorgplichtartikel (voorschrift 4).
Hierin wordt voorgeschreven dat de
vergunninghouder voldoende zorg voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater in acht moet
nemen. Als door een bepaalde activiteit nadelige
gevolgen voor het oppervlaktewater kunnen
ontstaan, is de vergunninghouder verplicht ervoor
te zorgen dat die activiteit achterwege wordt
gelaten dan wel dat de gevolgen worden
voorkomen, beperkt of ongedaan worden
gemaakt. Mocht uit monitoring blijken dat het
effect van de ontgraving c.q. lozing op de
oppervlaktewaterkwaliteit groter is dan
aanvankelijk, op basis van de MER is
aangenomen, dan kan Rijkswaterstaat de
vergunninghouder op basis van dit artikel
verplichten om maatregelen te nemen teneinde de
negatieve effecten te beëindigen dan wel de
minimaliseren. Dit biedt voldoende waarborgen
om op te kunnen treden tegen de ontgraving c.q.
lozing indien blijkt dat de
oppervlaktewaterkwaliteit in gevaar komt.
5a

Bij de realisatie van de plannen is er te weinig
rekening gehouden met de natuurwaarden van
het betreffende gebied. Er is geen rekening
gehouden met de enorme schade die de
realisatie van deze zandwinningindustrie voor de
toeristische sector in onze regio zal gaan
betekenen;

Natuur
Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significant negatieve effecten optreden voor het
Natura-2000 gebied IJsselmeer en de op grond
van de Wet natuurbescherming, onderdeel
soortbescherming.
Toerisme
De door reclamant genoemde schadelijke effecten

X
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op het toerisme vereist enige nuance.
De komst van het eiland vormt inderdaad een
nieuw element aan de horizon en onderbreekt in
zekere mate het huidige beeld van een open
watervlak. De mate van zichtbaarheid hangt
echter sterk af van de weersomstandigheden en
de omvang van eiland is zeer gering in de context
van het IJsselmeer. Verder is het
beeldkwaliteitsplan er op gericht om de visuele
effecten van bebouwing en installaties zoveel
mogelijk te dempen. Desondanks kan het eiland
door recreanten en toeristen als vreemd en
ongewenst worden beschouwd.
Daartegenover kan worden gesteld, dat gerede
kans bestaat op bevordering van het toerisme
door het eiland ook als toeristische attractie te
beschouwen. Daarbij kan worden gedacht aan
excursies in het kader van natuurontwikkeling,
landschapsvorming, bedrijfsactiviteiten, etc. Zo
zou het eiland naar analogie van Neeltje Jans
bijvoorbeeld, ook een positieve spin-off kunnen
krijgen.
5b

In de m.e.r. is geen rekening gehouden met de
twee zeehondenfamilies die in of vlakbij het
plangebied verblijven. De m.e.r. moet opnieuw
worden uitgevoerd.

Er is een separate memo opgenomen welke is
opgesteld door Antea Group (d.d. 11 juli 2018,
kenmerk 18006.04). De gewone zeehond komt in
het IJsselmeer voor en wordt op een aantal
locaties gezien op de aanwezige stranden. Het
Natura 2000-gebied IJsselmeer heeft geen
instandhoudingsdoelstelling voor de grijze en/of
gewone zeehond. De zandwinning zal mogelijk
invloed kunnen hebben op de foerageergebieden
van de zeehonden in het IJsselmeer. Echter,
gezien het lage aantal zeehonden dat wordt
waargenomen en de grootte van het IJsselmeer
kan de invloeden van de voorgenomen
zandwinning, op het voortbestaan van de
zeehonden in het IJsselmeer als te verwaarlozen

X
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worden beschouwd. Het plangebied ligt op circa 6
km afstand van het dichtstbijzijnde bezochte
strand. Gezien de ligging van het plangebied ten
opzichte van het dichtstbijzijnde strand (circa 6
km) heeft de gewone zeehond voldoende ruimte
om uit te wijken en de stranden te bereiken.
Nergens is de combinatie van het te realiseren
Voor Natura 2000 heeft het vliegveld Lelystad de
zandwinningseiland en de beoogde aanvliegroute volgende effecten: 1. verstoring van fauna
van en naar Lelystad Airport, in nota bene een
waarvoor in Natura 2000-gebieden
Natura 2000 gebied onderzocht. In deze zone
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd
van zeer intensieve vogeltrek vanaf het water.
als gevolg van beweging (visueel) en geluid
(auditief) of een combinatie daarvan en 2.
additionele depositie van stikstof.
Ad 1. In het onderzoek naar effecten van
verstoring door de alternatieven voor het
vliegveld is aangegeven dat voor het
IJsselmeer negatieve effecten door
verstoring uitgesloten zijn omdat bij alle
alternatieven de vliegtuigen boven het
IJsselmeer een hoogte van ver boven 5.000
ft. Daarmee hebben ze geen verstorend
effect meer op het IJsselmeer (R. Lensink,
2014. Uitbreiding Vliegveld Lelystad;
toetsing in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998). Plannen en
projecten die geen negatief effect hebben
op het Natura 2000-gebied IJsselmeer,
dienen niet meegenomen te worden in het
cumulatieonderzoek voor de
Industriezandwinning IJsselmeer.
Ad 2. Ten aanzien van stikstof wordt in het
rekenmodel voor stikstofdepositie (AERIUS)
reeds rekening gehouden met bekende
concrete plannen en projecten die een
toename van stikstofdepositie tot gevolg
hebben op de stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden.

Van toepassing op
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De aanleg van het zandwineiland heeft geen
invloed op de aanvliegroute van en naar Lelystad
Airport. Hier is een ruime afstand tussen gelegen.
Zie ook 5i.
5d

Eén van de argumenten om juist in het
IJsselmeer naar industriezand te willen zoeken,
in plaats van bijvoorbeeld in de Noordzee, luidt
dat zand winnen uit de Noordzee te duur zou
zijn. Nergens blijkt hoe de hieraan ten grondslag
liggende prijscalculatie is opgebouwd. Wel
duidelijk is dat er geen rekening is gehouden
met het verlies van natuurwaarden. Zo’n verlies
kan wel degelijk in geld worden uitgedrukt. Ik
pleit er voor dat een dergelijke berekening
alsnog plaats gaat vinden.

In het MER is geen prijscalculatie opgenomen van
het winnen van zand in de Noordzee. In het MER
wordt verwezen naar het onderzoek ‘Beton- en
metselzand uit de Noordzee’, een studie in
opdracht van RWS Directie Noordzee en de
provincies, uit 2003. Uit dit onderzoek blijkt dat
voorlopig geen rendabele en langdurige
industriezandwinning op de Noordzee kan
plaatsvinden. Omdat het onderzoek is uitgevoerd
door RWS Directie Noordzee en een aantal
provincies, zien wij dit als een onafhankelijk
onderzoek. Nu zij aangeven dat deze zandwinning
volgens hen niet rendabel is, is het niet reëel om
van Smals IJsselmeer b.v. te verwachten
onderzoek naar de rentabiliteit van zandwinning in
de Noordzee uit te voeren.
Smals heeft, conform de wens van het Rijk om
toekomstige grootschalige industriezandwinning zoveel als mogelijk te laten
plaatsvinden in grote open wateren, zowel
onderzoek gedaan naar Noordzeezand als naar
IJsselmeerzand.
Gebleken is dat het zand in de Noordzee weinig
geschikt is als basis voor industriezanden.
Bovendien heeft het Noordzeezand als aanvullend
probleem dat volledige ontzilting noodzakelijk is.
Tenslotte is gebleken dat de kostprijs bij inzet van
Noordzeezand minimaal drie keer zo hoog is dan
alle andere alternatieven. Ook de benutting van
IJsselmeerzand heeft een hoge kostprijs
vergeleken met de oorspronkelijke landlocaties.
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Omdat landlocaties op termijn vrijwel niet meer
beschikbaar zullen zijn heeft Smals gekozen voor
het IJsselmeer, in lijn met het Rijksbeleid.
5e

Er wordt een fonds in het leven geroepen dat
gevuld gaat worden met de revenuen van de
verkoop van zand. Dit fonds is uitdrukkelijk
bedoeld om projecten voor de natuur te
financieren ter compensatie van de
natuurwaarden die onder druk komen te staan
door de zandwinning. Bij reclamant bestaat de
vrees dat de gelden zullen worden gebruikt voor
andere zaken dan natuur. Het is nl. onduidelijk
wie het fonds gaat beheren en wie de
beslissingsbevoegdheid draagt.

In de overeenkomst tussen Smals en gemeente
Gaasterlân-Sleat is destijds vastgelegd dat Smals
per gewonnen kuub zand een afgesproken bedrag
afdraagt aan de gemeente. Deze afdracht dient
aangewend te worden voor natuur en
duurzaamheid.
Deze afdracht is niet ter compensatie van
natuurwaarden die onder druk komen te staan
door de zandwinning. De reden van de afdracht is
dat bij reguliere zandwinning langs rivieren Smals
op eigen initiatief het gebied opnieuw inricht, ter
plekke van deze zandwinning is dat niet mogelijk.
Om die reden is gekozen voor een afdracht die in
de gemeente kan worden aangewend voor natuur
en duurzaamheid.
De gemeente kan zelf bepalen hoe de afdracht
wordt ingezet voor natuur en duurzaamheid. Dit
kan middels een fonds, een stichting of in eigen
beheer. Hierover moet het college nog een besluit
nemen.
De Wabo biedt geen mogelijkheid om een fonds
ten behoeve van compensatie voor te schrijven
dan wel eisen aan een dergelijk fonds op te
nemen in de beschikking. Er wordt slechts
getoetst of de aangevraagde activiteiten aan de
geldende wet- en regelgeving voldoen.

X

5f

Er is volgens reclamant geen rekening gehouden
met zichtlijnen vanaf de kliffenkust , waardoor
uitzichtvervuiling optreedt en het toerisme wordt
geschaad.

Met betrekking tot de aspecten weidsheid en
X
aanzicht wordt niet ontkend dat de komst van het
eiland strijdig zou zijn met deze waarden. Wel
worden argumenten aangevoerd om hier een
zekere nuance in aan te brengen. Zoals het feit
dat het maatschappelijk leven, het dorpsleven zich
grotendeels buiten de weidsheid en het zicht van
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het IJsselmeer afspeelt. Men wordt niet dagelijks
geconfronteerd met het ‘verstoorde uitzicht’
(uiteraard met uitzondering van enkele bewoners
van de kliffenkust zelf, waarvoor verwezen wordt
naar onze reactie onder punt 10c). Bovendien
beslaat het eiland maar een betrekkelijk gering
deel van de horizon en moet het worden afgezet
tegen de enorme schaal van het wateroppervlak.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het zicht op
het eiland regelmatig door atmosferische condities
wordt afgezwakt.
Ten aanzien van de door reclamant genoemde
schadelijke effecten op het toerisme wordt
verwezen naar de reactie onder 5a.
6a

De zandwinning gaat ten koste van leefgebied
voor talloze vogelsoorten, maar ook zoogdieren
als de gewone zeehond en meervleermuis
verliezen habitat.

6b
Zoogdieren als visotter en bever worden door
het initiatief geconfronteerd met barrières,
terwijl we populatieherstel voor deze soorten
juist zouden moeten bevorderen.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significant negatieve effecten optreden voor het
Natura-2000 gebied IJsselmeer en de op grond
van de Wet natuurbescherming, onderdeel
soortbescherming. Gezien de afstand tot de kust
wordt het foerageergebied beschouwd als niet
optimaal vanwege de weinige insecten boven het
open water van het IJsselmeer.
Voor wat betreft zeehonden wordt verwezen naar
de reactie onder 5b.

X

Visotter en bever komen niet voor in het
IJsselmeer. Voor de beschermde soorten wordt
verwezen naar de passende beoordeling. Uit de
passende beoordeling blijkt dat er geen
significante effecten optreden voor het Natura2000 gebied IJsselmeer en de op grond van de
Wet natuurbescherming, onderdeel
soortbescheming.

X

RWS INFORMATIE | ANTWOORDNOTA ZIENSWIJZEN |

Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

6c

Reclamant stelt dat stilte en duisternis steeds
zeldzamer worden in Nederland.
Terreinverlichting, winputmarkering,
vaarbewegingen en winning- en
bewerkingsprocessen doen daar afbreuk aan,
terwijl het belangrijk is zuinig te zijn op die
plekken waar stilte en duisternis nog resteren.

Vanuit het belang van deze door reclamant
genoemde kernwaarden, richten een aantal
specifieke, in het initiatief opgenomen
mitigatiemaatregelen zich op de bescherming van
stilte (elektrificatie installaties) en duisternis
(plaats/hoogte/kleur van de lichtbronnen) Door na
de startfase uitsluitend nog gebruik te maken van
geëlektrificeerd materieel en installaties wordt de
geluidsproductie tot een minimum beperkt. De
duisternis wordt beschermd door beperkt gebruik
te maken van kunstlicht, door de lichtbronnen
lager te plaatsen dan de kruinhoogte van de
ringkade (en zo de uitstraling naar buiten af te
schermen) en bovendien door de lichtkleur in
overleg met belangenbehartigers van natuur- en
milieu af te stemmen op het minimaliseren van
natuurschade en lichthinder.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
X

Voorts wordt verwezen naar de reactie onder 2g.
6d

De stabiliteit van de bodem neemt af en kan tot
onverwachte effecten leiden.

Bij het ontgraven van de zandwinput kan als
gevolg van de ontgravingwerkzaamheden
instabiliteit van de putrand ontstaan. Om
instabiliteit te voorkomen is stabiliteitsonderzoek
verricht. De resultaten van dit onderzoek hebben
ertoe geleidt dat in dat zandwinning onder strikte
voorwaarden moet plaatsvinden. Deze
voorwaarden hebben onder meer hun weerslag
gekregen in het profiel waaronder de ontgraving
mag plaatsvinden.
Specifiek is onderzoek gedaan naar de zogeheten
zettingsvloeiing, welke op kan treden tijden het
ontgraven van de zandwinput. Deze
zettingsvloeiing kan effect hebben op de stabiliteit
van dijken. Volgens de door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat voorgeschreven
rekenregels zijn extra conservatie berekeningen

X
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BP OS OL OV WS WL

uitgevoerd op basis waarvan kan worden
geconcludeerd dat een eventuele zettingsvloeiing
geen enkel effect heeft op de stabiliteit van de
IJsselmeerdijken.
Zie voor eventuele effecten van de zandwinning
de beantwoording van de zienswijzen onder nr. 9j
en 11a.
6e

Denk daarbij ook aan stratificatie en inversie
daarvan.

Uit onderzoek is gebleken dat effecten van
inversie en stratificatie over het algemeen in
afgesloten watersystemen (lees: diepe putten op
land) zich voordoen. In grote door wind gedreven
systemen zoals het Markermeer en het IJsselmeer
is de menging zodanig dat effecten
verwaarloosbaar klein zijn. Door menging met het
in open verbinding staande IJsselmeerwater zal
een grote mate van verdunning optreden
waardoor eventuele negatieve effecten op de
waterkwaliteit te verwaarlozen zijn.

X

X

X

X

Zie tevens voor effecten op de waterkwaliteit als
gevolg van stratificatie en inversie de
beantwoording van de zienswijze onder nr. 4am
en 17b.
6f

We zijn allerminst gerust op dat de grote
natuurwaarden langs de zuidelijke Friese
IJsselmeerkust geen nadelige gevolgen gaan
ondervinden van de grootscheepse zandwinning.
Daarbij valt onder meer te denken aan verdere
vertroebeling van het water, dat qua doorzicht,
vooral zomers al zwaar te wensen overlaat. Het
kan het voorzichtige herstel van de
waterplantengroei ernstig frustreren. Terwijl die
plantengroei nu juist van essentieel belang is
voor herstel en stabilisering van het ecosysteem
ter plekke.

Zie voor eventuele gevolgen van vertroebeling de
beantwoording bij zienswijzen onder nr. 2j, 3a,
4ak en 19.1.

X

X
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6g

Er wordt een fonds in het leven geroepen dat
gevuld gaat worden met de revenuen van de
verkoop van zand. Dit fonds is uitdrukkelijk
bedoeld om projecten voor de natuur te
financieren ter compensatie van de
natuurwaarden die onder druk komen te staan
door de zandwinning. Bij indiener bestaat de
vrees dat de gelden zullen worden gebruikt voor
andere zaken dan natuur. Het is nl. onduidelijk
wie het fonds gaat beheren en wie de
beslissingsbevoegdheid draagt.

In de overeenkomst tussen Smals en gemeente
Gaasterlân-Sleat is destijds vastgelegd dat Smals
per gewonnen kuub zand een afgesproken bedrag
afdraagt aan de gemeente. Deze afdracht dient
aangewend te worden voor natuur en
duurzaamheid.
Deze afdracht is niet ter compensatie van
natuurwaarden die onder druk komen te staan
door de zandwinning. De reden van de afdracht is
dat bij reguliere zandwinning langs rivieren Smals
op eigen initiatief het gebied opnieuw inricht, ter
plekke van deze zandwinning is dat niet mogelijk.
Om die reden is gekozen voor een afdracht die in
de gemeente kan worden aangewend voor natuur
en duurzaamheid.
De gemeente kan zelf bepalen hoe de afdracht
wordt ingezet voor natuur en duurzaamheid. Dit
kan middels een fonds, een stichting of in eigen
beheer. Hierover moet het college nog een besluit
nemen.

X

6h

Naar het idee van reclamant kan de zandwinning
beter in de Noordzee plaatsvinden. De horizon
van het IJsselmeer wordt bedorven door de
zandwinning en windmolens. Dit gaat ten koste
van de weidsheid van het IJsselmeer.

Smals heeft, conform de wens van het Rijk om
toekomstige grootschalige
industriezandwinning zoveel als mogelijk te laten
plaatsvinden in grote open wateren, zowel
onderzoek gedaan naar Noordzeezand als naar
IJsselmeerzand.
Gebleken is dat het zand in de Noordzee weinig
geschikt is als basis voor industriezanden.
Bovendien heeft het Noordzeezand als aanvullend
probleem dat volledige ontzilting noodzakelijk is.
Tenslotte is gebleken dat de kostprijs bij inzet van
Noordzeezand minimaal drie keer zo hoog is dan
alle andere alternatieven. Ook de benutting van
IJsselmeerzand heeft een hoge kostprijs
vergeleken met de oorspronkelijke landlocaties.

X

X
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Omdat landlocaties op termijn vrijwel niet meer
beschikbaar zullen zijn heeft Smals gekozen voor
het IJsselmeer, in lijn met het Rijksbeleid.
7a

In het MER wordt verwezen naar rapporten van
onderzoeken die ten grondslag liggen aan het
MER, maar die niet openbaar zijn gemaakt.
Reclamant verzoekt deze rapporten alsnog
openbaar te maken teneinde een goed en
volledig oordeel over het initiatief te kunnen
maken.

Een aantal door, en in opdracht van Smals
uitgevoerde onderzoeken betreffen de aard en
samenstelling van de te winnen
bodemzanden. Deze kostbare specifieke
onderzoeken hebben bedrijfsmatig zeer
waardevolle informatie opgeleverd. Uit
concurrentieoverwegingen heeft Smals aan het
bevoegd gezag verzocht deze rapporten niet te
publiceren.
De initiatiefnemer heeft bij het indienen van de
vergunningaanvragen verzocht om vertrouwelijke
behandeling van bepaalde stukken. Op grond van
artikel 3:11 lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) zijn deze stukken niet bij de
openbaarmaking ter inzage gelegd. De
documenten bevatten geen relevante milieu
informatie en deze, vooral bedrijfstechnische
informatie is niet relevant voor de
oordeelsvorming over het initiatief. Het bevoegd
gezag voldoet dan ook aan het verzoek.
In het MER zijn de resultaten uit deze stukken en
onderzoeksrapporten in voldoende mate
meegenomen. Het ter inzage leggen van deze
stukken voegt hier niets meer aan toe.

X

X

7b

De ontwerpen voor zowel het bestemmingsplan
als de vergunningen zijn tegelijkertijd ter inzage
gelegd. Strikt genomen zal het bestemmingsplan
eerst vastgesteld dienen te worden door de
gemeenteraad voordat het college van
burgemeester en wethouders de
omgevingsvergunningen kunnen verlenen.

Dit is juist; alvorens een omgevingsvergunning
kan worden verleend, zal het bestemmingsplan
worden vastgesteld.
Zoals opgenomen in de ontwerpbeschikking heeft
de gemeenteraad de coördinatieregeling van
toepassing verklaard. Door het van toepassing
verklaren van de coördinatieregeling is het
mogelijk om de ontwerp omgevingsvergunning

X

X

X

X
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In het derde onderdeel van de voorschriften is
de volgende bepaling opgenomen: ‘Na afloop
van de 30-jaarstermijn van deze vergunning
dienen de activiteiten waarvoor deze vergunning
is verleend binnen drie jaren in
overeenstemming te zijn gebracht met de alsdan
geldende regels voor de fysieke leefomgeving’.
Deze bepaling is zo algemeen geformuleerd dat
de rechtszekerheid daardoor in het gedrang
komt omdat niet duidelijk is wat er met het
eiland zal gebeuren. Wij zijn van mening dat
duidelijk vastgelegd moet worden dat de
gebouwen e.d. gesloopt dienen te worden en dat
het eiland verwijderd ofwel geheel ingericht zal
worden voor natuur zonder bebouwing of
aanlegmogelijkheden.

gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te kunnen leggen.
In het bij de aanvraag gevoegde document
‘toelichting op aanvraag omgevingsvergunning en
watervergunning zandwinning Smals IJsselmeer
B.V. (Anteagroup, projectnummer 0180060.00,
revisie 2.1, d.d. 26 juni 2017) is aangegeven dat
de zandwinning voor de duur van 30 jaar
plaatsvindt. In het (ontwerp)besluit op de
aanvraag omgevingsvergunning is daarop
aangesloten door de omgevingsvergunning te
verlenen voor de duur van 30 jaar. Deze termijn
sluit tevens aan bij voorschrift 5 van de verklaring
van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven door
gedeputeerde staten van Fryslân en welk
voorschrift verplicht aan de omgevingsvergunning
moet worden verbonden. Na afloop van deze 30
jaar is er dus geen omgevingsvergunning meer
voor het project. Op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het
verboden een project uit te voeren zonder de
daarvoor vereiste omgevingsvergunning. Dit
betekent dat wanneer de omgevingsvergunning
vervalt, de activiteiten die met de
omgevingsvergunning tot stand zijn gebracht,
moeten worden beëindigd. Het beëindigen van
deze activiteiten is niet van de ene op de andere
dag gereed. Om daar duidelijkheid over te geven
is er een voorschrift opgenomen waarmee daaraan
een termijn van drie jaar is verbonden. De
omgevingsvergunning regelt niet wat er na afloop
van de vergunning met het eiland moet gebeuren.
Uiteraard mag het gebruik na afloop van de
vergunning niet in strijd zijn met de alsdan
geldende regels voor de fysieke leefomgeving. Dat
in het voorschrift van de omgevingsvergunning
mbt het beëindigen van de activiteiten daarop in

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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algemene zin is aangesloten, doet aan de
rechtszekerheid van het gebruik van het eiland na
30 jaar niet af.
7c

In de ontwerp-omgevingsvergunningen wordt
voor wat betreft voorschriften verwezen naar
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
op grond van de Wet natuurbescherming en een
ontwerp-advies van de FUMO. De voorschriften
dienen echter integraal deel uit te maken van en
vermeld te worden in de omgevingsvergunningen.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) is in artikel 2.22 lid 2 het volgende
aangegeven: “omgevingsvergunning worden de
voorschriften verbonden, die nodig zijn met het
oog op het belang dat voor de betrokken activiteit
is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 2.10 tot en met 2.20. Indien toepassing
is gegeven aan artikel 2.27, vierde lid, worden aan
een omgevingsvergunning tevens de bij de
verklaring aangegeven voorschriften
verbonden.(…..)”
In artikel 2.27 lid 4 van de Wabo is het volgende
aangegeven met betrekking tot de VVGB:
“Het bestuursorgaan dat de verklaring geeft,
bepaalt daarbij dat aan de omgevingsvergunning
de daarbij aangegeven voorschriften die nodig zijn
met het oog op het belang, bedoeld in het derde
lid, worden verbonden.”
De VVGB van gedeputeerde staten van Fryslân en
in het geval van de ‘omgevingsvergunning Smals’
tevens het advies van de FUMO, is in het
(ontwerp)besluit op de aanvraag
omgevingsvergunning integraal onderdeel van de
omgevingsvergunning gemaakt. In de
voorschriften behorende bij de
omgevingsvergunning is aangegeven dat voldaan
moet worden aan de voorschriften zoals
opgenomen in de VVGB en het FUMO-advies. De
voorschriften van de VVGB en het FUMO advies
zijn daarmee integraal onderdeel van en
verbonden aan de omgevingsvergunning.
Daarmee wordt voldaan aan de Wabo voor het
verbinden van voorschriften aan een

X

X
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omgevingsvergunning.
7d

Indiener is van mening dat duidelijk vastgelegd
dient te worden dat de gebouwen en andere
opstallen gesloopt dienen te worden en dat het
eiland op kosten van de initiatiefnemer ofwel
geheel verwijderd ofwel geheel ingericht zal
worden voor natuur zonder bebouwing of
aanlegmogelijkheden. Het voorschrift dat hiertoe
is opgenomen is zodanig algemeen geformuleerd
dat de rechtszekerheid in het gedrang komt.

Het bestemmingsplan is niet het geëigende
instrument om afspraken vast te leggen over de
(verre) toekomst van het eiland en de opstallen,
na afronding van de winwerkzaamheden. In een
anterieure overeenkomst zullen bevoegd gezag en
initiatiefnemer hier juridisch bindende afspraken
over maken.
Tevens wordt verwezen naar de reactie onder 7b
en 9e.

X

7e

Indiener geeft aan dat het best zo zal zijn, dat
Smals BV dik kan verdienen door het gewonnen
zand te vermarkten, maar daarmee is het nut en
noodzaak van het plan nog niet aangetoond.
Voor dergelijke ingrepen in een van de topnatuurgebieden (Natura 2000) van Nederland
zal het nut en de noodzaak veel harder moeten
zijn gemotiveerd dan nu het geval is. Het
maatschappelijk belang van zandwinning is niet
groot genoeg om op deze manier het IJsselmeer
aan te tasten. Bovendien zijn er voldoende
alternatieven zonder een dergelijke aantasting
van het IJsselmeer. Uit een oogpunt van een
circulaire economie, die op grond van de
veranderingen van het klimaat en de gevolgen
daarvan, noodzakelijk is, zal de behoefte aan
zand in de loop van de komende decennia sterk
dalen. Het is dan de vraag of in die nieuwe
situatie de behoefte aan zand dan nog zo hoog
zal zijn, dat dit project noodzakelijk is.
Bovendien zijn in het MER de alternatieven ten
onrechte beperkt tot alternatieven die winning
van zand in het IJsselmeer inhouden. Andere
alternatieven, zoals geen zandwinning, meer
hergebruik, winning op ander plaatsen zoals de
Noordzee, zijn onvoldoende meegenomen.

Nationaal beleid
Het nationaal belang voor de winning van
bouwgrondstoffen is primair vastgelegd in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).
Het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 zet het
beleid van de SVIR voort.
Het nationaal belang van industriezandwinning in
de rijkswateren heeft de maken met de beperkte
(en ongewenste) mogelijkheden om met name
industriezanden te importeren. Belangrijke
randvoorwaarde die aan de zandwinning is
gekoppeld is dat het maatschappelijk
aanvaardbaar moet zijn. De beoordeling hiervan
vindt plaats in het besluitvormingsproces van de
te verlenen vergunningen en ruimtelijke plannen.

X

Het nationaal belang voor de winning van zand in
de rijkswateren is verder uitgewerkt in het
Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren
2016–2021. Hierin wordt het IJsselmeer expliciet
genoemd als locatie waar diepe winning van
industriezand in beginsel is toegestaan.
Daarbij zijn de volgende kernpunten
geformuleerd:
• Rijkswaterstaat is op grond van de
Ontgrondingenwet bevoegd gezag voor de

X
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winning van bouwgrondstoffen in de
rijkswateren.
• Winning van bouwgrondstoffen is toegestaan
als dat de waterveiligheid, scheepvaart en de
ecologische kwaliteit niet schaadt.
• Waar mogelijk combineert Rijkswaterstaat de
winning van zand met bijvoorbeeld
rivierverruiming, vaargeulonderhoud en
natuurontwikkeling.
Wet en regelgeving
Het wettelijk kader voor de winning van
bouwgrondstoffen in de rijkswateren bestaat uit
de Ontgrondingenwet, het bijbehorende Besluit
ontgrondingen in rijkswateren en de Regeling
ontgrondingen in rijkswateren. Daarnaast heeft
Rijkswaterstaat ‘Beleidsregels ontgrondingen in
rijkswateren’ opgesteld. De beoordeling van de
hiervoor genoemde maatschappelijke
aanvaardbaarheid en kernpunten vindt plaats in
de voor de zandwinning te nemen besluiten,
waaronder de ontgrondingsvergunning.
In het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke
Ordening (BARRO) is de aanwezigheid van een
werkeiland voor de winning van industriezand
binnen de grenzen van de toenmalige gemeente
Gaasterlân-Sleat (nu De Fryske Marren)
vastgelegd.
Het initiatief tot industriezandwinning is getoetst
aan gestelde (beleids)voorwaarden en wettelijke
vereisten. Niet is gebleken dat hier niet aan wordt
voldaan. Afwegingen omtrent het op termijn
teruglopen van zandbehoeftes, spelen hierin geen
rol en maken geen onderdeel uit van de afweging
bij het besluitvormingsproces.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
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Noch is gebleken dat het MER alternatieve
zandwinlocaties onvoldoende zijn beschouwd of
meegenomen.
Conform de wens van het Rijk om toekomstige
grootschalige industriezandwinning zoveel als
mogelijk te laten plaatsvinden in grote open
wateren, is binnen het MER onderzoek verricht
naar de winning van Noordzeezand als naar
IJsselmeerzand. Gebleken is dat het zand in de
Noordzee weinig geschikt is als basis voor
industriezanden. Bovendien heeft het
Noordzeezand als aanvullend probleem dat
volledige ontzilting noodzakelijk is. Tenslotte is
gebleken dat de kostprijs bij inzet van
Noordzeezand minimaal drie keer zo hoog is dan
alle andere alternatieven. Ook de benutting van
IJsselmeerzand heeft een hoge kostprijs
vergeleken met de oorspronkelijke landlocaties.
Omdat landlocaties op termijn vrijwel niet meer
beschikbaar zullen zijn, is gekozen voor het
IJsselmeer, in lijn met het Rijksbeleid.
Zie ook de behandeling van de zienswijzen 2a, 2b,
4ai en 12a.
7f

Volgens reclamant doet het beeldkwaliteitsplan
onvoldoende recht aan de weidsheid en
openheid van het IJsselmeer, zoals die op grond
van het rijksbeleid worden beschermd.

Het beeldkwaliteitsplan richt zich niet op de
X
landschappelijke aspecten die spelen bij de
locatiekeuze, de vorm, of de ruimtelijke inpassing
van het eiland.
Het beeldkwaliteitsplan gaat vooral in op de
elementen in de kernzone van het eiland en ziet er
op toe dat de zichtbaarheid van gebouwen en
installaties, voor zover die niet volledig
afgeschermd kunnen worden, zoveel mogelijk
wordt beperkt.

7g

Naar het oordeel van reclamant is de toegestane
bebouwingshoogte van dien aard, dat de

Dit is op zich zelf juist, zeker als de
weersomstandigheden grotere zichtlengten

X
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gebouwen en andere bouwwerken van zeer
grote afstand zichtbaar zullen zijn.

toelaten. Een volledige afscherming van gebouwen
en installaties zou een onaanvaardbaar zware
landschappelijke ingreep vergen. Onaanvaardbaar,
vanwege de ruimtelijke dominantie en de
wezensvreemdheid van hoge grondlichamen en
opgaande boombeplanting.
Het in het plan opgenomen landschapsplan richt
zich op een optimale inpassing met gebiedseigen
middelen (zandduinen en struwelen). Het hierop
aansluitende beeldkwaliteitsplan zorgt er
bovendien voor dat de zichtbaarheid van
gebouwen en installaties zoveel mogelijk wordt
gedempt.

In de ‘Tien gouden regels voor het
IJsselmeergebied’ uit de ‘Atlas van het
IJsselmeer’ worden twee majeure open assen in
het IJsselmeergebied benoemd, die in de ogen
van reclamant behouden dienen te blijven. Het
geplande productie-eiland ligt precies op een
van die assen. Uit dat oogpunt is de keuze van
deze plaats niet geschikt.

De ‘tien gouden ontwerpregels’ zijn handreikingen
om de karakteristieken te beschermen, te
versterken, te ontwikkelen, of te transformeren.
De regels zijn niet directief, maar laten lokale
differentiatie toe. Ze zijn niet alleen opgesteld om
te beschermen, maar ook om ontwikkelingen
zodanig vorm te geven dat (verder) wordt
bijgedragen aan de IJsselmeerkarakteristiek.
Behalve de regel m.b.t. beide ruimte-assen (Regel
5), zoals genoemd door reclamant, wordt in een
andere regel bijvoorbeeld aangegeven dat nieuwe
trekkers, nieuwe iconen moeten worden
toegevoegd (Regel 10). Nieuwe iconen kunnen de
attractiewaarde van het IJsselmeergebied
versterken en kunnen zo bijdragen in de
belevingswaarde van het netwerk van
verbindingen (Regel 9). Ook wordt gevraagd in te
spelen op het (onder)waterlandschap, zodat het
gebied aantrekkelijker wordt voor planten, vogels
en vissen (Regel 7). Het werkeiland, inclusief de
ecologisch waardevolle ondiepten, moeras- en
oeverzones, sluit daarmee goed aan op een aantal
relevante Regels.
Bovendien is het twijfelachtig of het eiland precies
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op één van genoemde ruimte-assen ligt en of het
daarmee afbreuk doet aan de ruimtemaat (Regel
5). Bij een juiste beschouwing blijkt het
werkeiland een positie t.o.v. de as in te nemen,
die vergelijkbaar is met de positie van Marken, dat
blijkens het kaartje van Frits Palmboom ook geen
afbreuk doet aan de ruimtemaat van deze as.
Maar nog afgezien van de waarde van genoemde
ruimte-assen is de gewaardeerde weidsheid op
vrijwel elke plek in het IJsselmeer kwetsbaar voor
ruimtelijke verstoringen. De gekozen locatie is
echter gebaseerd op zorgvuldige
belangenafweging, waarbij ook het ruimtelijk
aspect zorgvuldig is meegewogen.
De toelichting op het bestemmingsplan zal
overigens nog worden aangevuld c.q.
geactualiseerd met de overwegingen en
beleidslijnen uit nota’s, zoals de Atlas van het
IJsselmeer, het Beheerplan IJsselmeer, e.d.
7i

Reclamant vraagt zich af waarom de
zandwinning gecombineerd moet worden met
een eiland. Juist het eiland zorgt voor een grove
aantasting van het landschap van het
IJsselmeer.

Na winning van de zandspecie dient het materiaal
te worden gezeefd, gereinigd en gesorteerd naar
korrelgrootte; kortom te worden veredeld. De
verschillende alternatieven voor zandveredeling
ter plaatse of elders zijn zorgvuldig afgewogen.
Het alternatief waarbij het gewonnen zand via een
leiding naar een walinstallatie (op een
bedrijventerrein bij Lemmer) wordt
getransporteerd is niet realistisch. De
transportafstand is daarvoor te groot, vereist
meerdere opjaagstations en leidt tot enorme
energieverliezen. Verder is een dergelijke leiding
onderhevig aan een grote mate van slijtage. Dit
maakt het noodzakelijk de buisleiding, waarvan
vooral de bodem sterk slijtagegevoelig is, met
regelmaat te keren; een kostbare zaak. De
buisleiding zou om die reden moeten worden
uitgevoerd als drijvende leiding (bereikbaar en

X

X
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controleerbaar) en zou daarmee een
onaanvaardbare beperking voor het
scheepvaartverkeer opleveren.
Ook het alternatief van zandverwerking op een
drijvende installatie is overwogen, waarmee de
aanleg van het eiland zou kunnen worden
vermeden. Een drijvende installatie, zoals deze op
binnenwateren wel wordt ingezet is echter geen
optie. De deining op het IJsselmeer is te sterk om
een stabiele ondergrond te bieden voor het
veredelingsproces, dat afhankelijk is van een
constante waterpas-situatie.
7j

Indiener acht de aantasting van de
natuurwaarden te groot om op te wegen tegen
de noodzaak van deze vorm van zandwinning.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significant negatieve effecten optreden voor het
Natura-2000 gebied IJsselmeer en de op grond
van de Wet natuurbescherming, odnerdeel
soortbescherming.

X

7k

De passende beoordeling is gedateerd en dient
geactualiseerd te worden alvorens tot
vaststelling van het bestemmingsplan kan
worden overgegaan. De SvI van de betrokken
vogelsoorten is niet actueel.

In de zienswijze wordt verwezen naar de
aanvulling op het MER en PB (versie 17 december
2015 of versie 18 mei 2017, dat is niet duidelijk;
beiden vormen geen onderdeel meer van de
definitieve PB, versie 31 oktober 2017). De vorige
versies zijn achterhaald door het uitgevoerde
mosselonderzoek uit februari 2017. Dit
mosselonderzoek is verwerkt in de vigerende
passende beoordeling (versie 31 oktober 2017)
die deel uitmaakt van de aanvraag voor de
omgevingsvergunning.
In de passende beoordeling (versie 31 oktober
2017) is aangegeven dat er voor de kuifeend een
knelpunt is ten aanzien van het behalen van de
instandhoudingsdoelstelling (behoud doelstelling)
zoals beschreven in het Natura 2000-beheerplan
voor het IJsselmeer. Ook is aangegeven waarom
geconcludeerd wordt dat de voorgenomen
zandwinning dit knelpunt niet versterkt. Dit is ook

X
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de aanleiding voor het mosselonderzoek geweest.
In het mosselonderzoek is aangegeven dat uit
gebiedsdekkende Dreissena-karteringen, die vanaf
1981 tot heden in het IJsselmeer zijn uitgevoerd,
blijkt dat het plangebied binnen het IJsselmeer ligt
op de overgang van het mosselrijke zuidelijke deel
- naar het relatief mosselarme noordelijke deel
van het IJsselmeer. De aangetroffen hoeveelheid
(ml) Dreissena’s op de bemonsteringslocaties
binnen en buiten het plangebied zijn weergegeven
in figuur 4.

Figuur 4: de aangetroffen hoeveelheid (ml)
Dreissena’s op de bemonsteringslocaties
omgerekend naar eenbemonsterd oppervlak van
1000cm2
Om de gegevens, verzameld tijdens deze
inventarisering, te kunnen vergelijken met de
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gebiedsdekkende Dreissenakartering in 2012
dienden de locaties 1 en 20 (zie figuur 4) als
referentielocaties. In het mosselonderzoek is
geconcludeerd dat alleen op locatie 1 er een
significant verschil is ten opzichte van 2012. Het
ziet er naar uit dat zich op die locatie een
mosselbank van beperkte omvang aan het
ontwikkelen is. Locatie 1 ligt echter buiten het
plangebied.
7l

Bij de projecten en plannen die in de cumulatie
dienen te worden betrokken ontbreekt de
Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland
(MSNF, vastgesteld juli 2017).

De Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland
wordt alsnog toegevoegd aan de Passende
Beoordeling.

X

7m

De interne cumulatie is niet correct uitgevoerd
omdat van die verschillende effecten het totale
effect op de populatie niet is beschouwd.

Wij zijn van mening dat de Passende Beoordeling
op een juiste wijze conform de wettelijke
bepalingen heeft plaatsgevonden.

X

7n

De externe cumulatie is niet goed uitgevoerd,
omdat niet per instandhoudingsdoelstelling alle
effecten van het eigen project en plan in
samenhang onvoldoende zijn samen genomen.

In de passende beoordeling is naar onze mening
de externe cumulatie op juiste wijze uitgevoerd.

X

7o

Voor het bestemmingsplan is de PAS niet van
toepassing. Door wel van de PAS uit te gaan en
de stikstofeffecten met andere plannen en
projecten niet te cumuleren is niet zeker dat die
effecten niet significant kunnen zijn in situaties,
dat de KDW al overschreden is.

Ook voor plannen is de PAS van toepassing om
dat daarmee bekeken kan worden wat de
stikstofdepositie voor gevolgen heeft voor het
Natura-2000 gebied IJsselmeer. Uit de Aeriusberekening volgt dat de het project met
betrekking tot de stikstofdepositie met zekerheid
geen significante effecten heeft.

X

7p

Voor het project is gebruik gemaakt van de PAS.
De PAS is aan twijfel onderhevig waardoor de
AbRvS prejudiciële vragen heeft gesteld aan het
Europese Hof van Justitie. De verklaring van
geen bedenkingen is op dit punt in ieder geval

De PAS is het wettelijk voorgeschreven instrument
in het Besluit natuurbescherming en Regeling
natuurbescherming voor de berekening van
stikstofdepositie op natuurgebieden. Nu de Raad
van State in haar uitspraak van 17 mei 2017 de

X
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ten onrechte afgegeven.

PAS niet buiten werking heeft gelaten dient hier
derhalve van worden uitgegaan.

7q

Er is risico op zuurstofloosheid en
(re)stratificatie bij een diepe put van 64 m.

Zie voor effecten van zuurstofloosheid en
stratificatie de beantwoording van de zienswijzen
4am, 6e, 7v, 17b en 18v.

7r

Op grond van alle gebreken in de passende
beoordeling is er geen zekerheid dat significante
effecten zijn uitgesloten.
Tekortkomingen in de Passende Beoordeling
leiden volgens reclamant tot een
bestemmingsplan dat in strijd is met de Wet
natuurbescherming.

De Cie-m.e.r. ziet tekortkoming met name in de
informatie over de voedselvoorziening
benthosetende watervogels. Daarop is een
mosselonderzoek in het plangebied uitgevoerd om
de verspreiding van het voedsel voor benthoseters
en de aan-/afwezigheid van mosselbanken vast
ste stellen. Met mosselonderzoek is aangetoond
dat er geen sprake is van een hogere dichtheid
aan mossels of mosselbanken ter plekke van de
zandwinput of werkeiland. Significant negatieve
effecten op benthosetende watervogels door
vergraving/verlies van de waterbodem zijn
daarom uit te sluiten. Op basis van deze
informatie kan de raad zich gelet op de conclusies
van de passende beoordeling (met
mosselonderzoek) in redelijkheid op het standpunt
stellen dat de Wnb, onderdeel gebiedsbescherming op voorhand niet aan de
uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.

7s

Reclamant geeft aan dat de zeilende
recreatievaart hinder ondervindt van het project,
aangezien bij heersende windrichtingen (W-ZW)
omgevaren zal moeten worden, om het eiland en
de zandwinningsput te vermijden.

Dat de zandwinning de beschikbare ruimte voor de X
recreatievaart enigszins beperkt is op zich juist.
De oppervlakte van het afgesloten wingebied
wordt echter zo klein mogelijk gehouden en
beslaat nooit het volledige oppervlak van de
uiteindelijke winput. Het voor scheepvaart niet
toegankelijke deel wordt d.m.v. een dynamische
bebakening tijdelijk afgesloten. Doordat het niet
voor de recreatievaart beschikbare oppervlak

X

X

X

X

X

X
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(eiland plus deel winput) een klein deel van het
IJsselmeer betreft, is de door reclamant
genoemde hinder slechts relatief.
7t

Voor de bouwhoogte verwijzen de regels bij het
bestemmingsplan naar de verbeelding. Op de
verbeelding zijn die bouwhoogtes niet
aangetroffen.
Indiener geeft aan dat onvoldoende is
aangetoond dat het noodzakelijk is om het tot
nu toe gevoerde beleid- werk met werk makendoor zandwinning alleen uit te voeren ten
behoeve van de aanleg van vaargeulen te
verlaten.

Deze opmerking is niet juist. De toegestane
bebouwingshoogten zijn aangegeven in de ronde
matrices op de Verbeelding.

7v

Er is risico op zuurstofloosheid en
(re)stratificatie bij een diepe put van 64 meter.

Zie voor effecten van zuurstofloosheid en
stratificatie de beantwoording van de zienswijzen
4am, 6e, 17b en 18u.

7w

De zeilende recreatievaart ondervindt hinder van
het project aangezien bij heersende
windrichtingen (W-ZW) omgevaren zal moeten
worden om het eiland en de zandwinningsput te
vermijden.

Het is evident dat de recreatievaart om het eiland
en de winput moet varen. Het eiland en de winput
hebben een totaal oppervlak van 500 hectare. Het
IJsselmeer een oppervlak van 11000 km2.
Procentueel gezien betreft het een
vaarwaterverlies van slechts 0,44%. Het
IJsselmeer biedt mede op basis van dit geringe
percentage voldoende uitwijkmogelijkheden voor
de recreatievaart ook bij heersende windrichting
van W-ZW. Daarbovenop is het wateroppervlak
tussen het eiland en de kust dermate groot dat bij
heersende windrichting W-ZW, de recreatievaart
hier zeer beperkt hinder van ondervindt door
afnemende wind met als gevolg de noodzaak tot
omvaren.

7u

X

Zie voor wat betreft ‘werk met werk maken’ (de
multifunctionaliteit) de beantwoording van de
zienswijze onder nummer 4ai.

X

X

X

X

X

X

X
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8a

Het project zal grote invloed hebben op de
paaigrond van de vis, op de omvang van de
visgrond en op de leefomstandigheden van de
vis. Tevens zal het project grote nadelen
veroorzaken voor de visserij.

In deel 2 van het toetsingskader Waterkwaliteit, is
onderzocht welke effecten van een nieuwe ingreep
zijn te verwachten op de biologische kwaliteit. In
de eerste stap wordt gekeken of de biologische
kwaliteit -effect op vissen-wordt beïnvloed door de
ingreep en of deze invloed voldoende groot is om
als significant te worden aangemerkt. Op basis
van deze toetsing wordt geconcludeerd dat de
ingreep (zandwinning) geen effect heeft op de
relevante biologische kwaliteitselementen
waaronder het effect op vissen.

Indiener betoogt onder meer dat enerzijds
allerlei maatregelen worden getroffen in het
belang van de vogels zoals vogeleilanden op
visrijke gronden. Anderzijds weigert de overheid
om maatregelen te nemen die de ecologische
omstandigheden van het IJsselmeer en dus de
visserij verbeteren, zoals het aanleggen van een
brug in de Houtribdijk. De laatste jaren is er
duidelijk een discriminatie tussen vissers en
vogels ten koste van de economie en de mensen
in de vissersdorpen om het IJsselmeer.
Visgronden worden steeds meer beperkt en het
initiatief van Smals is de zoveelste inperking van
visgrond.

Vast staat dat er (tijdelijke) visgrond verloren
gaat. Het betreft echter een klein percentage van
het totale oppervlak van het IJsselmeer. Het
aangewezen gebied, ter grootte van 250 ha. (2,5
km2), beslaat ca. 0,2% van het IJsselmeergebied
en ligt buiten de paai- en opgroeigebieden voor
vissen. In dit gebied kan gemeneweide visserij
plaats vinden. De vorm van visserij kan door de
visser zelf worden gekozen. In principe kan er
visserij met schietfuiken, staande netten, zegen,
aalkistjes, aalhoekwant en aaskuil plaats vinden.
De verschillende visserij vormen mogen niet het
gehele jaar plaats vinden.
Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met:
a. de grote fuik in de periode van 1 januari tot en
met 30 april;
b. de schietfuik binnenvisserij in de periode van 1
oktober tot en met 30 april;
c. het staand net in de periode van 16 maart tot
en met 30 juni;
d. het aalhoekwant in de periode van 1 november
tot en met 11 april;
e. het aalkistje in de periode van 1 november tot
en met 11 april;
f. de aaskuil in de periode van 1 november tot en
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met 11 april, en
g. de zegen in de periode van 16 maart tot en met
31 oktober.
Geconcludeerd kan worden dat verschillende
vormen van visserij kunnen plaatsvinden met een
maximale periode van een half jaar. Deze
visgronden zijn tijdelijk niet beschikbaar in
verband met de looptijd van de werkzaamheden
van 30 jaar. Hierna zal er een zandwinput
achterblijven met ondiepe randzones die bijdragen
aan een optimaal leefgebied voor vissen.
8b

Indieners eisen schadevergoeding voor gederfde
inkomsten en de mogelijkheid dat het
zandwingebied na zandwinning weer
toegankelijk wordt voor de visserij. Mocht dit
niet mogelijkheid zijn dan maken zij bezwaar
tegen het eventueel definitieve besluit in het
kader van de zandwinning.

Het verzoek om vergoeding van de schade wordt
in een aparte procedure behandeld. Over het
verloop daarvan worden de indieners nader
geïnformeerd.

X

9a

Voor de bouwhoogte verwijzen de regels bij het
bestemmingsplan naar de verbeelding. Op de
verbeelding zijn die bouwhoogtes echter niet
aangetroffen.

Deze opmerking is niet juist. De toegestane
bebouwingshoogten zijn aangegeven in de ronde
matrices op de Verbeelding.

X

9b

De bestemmingsregeling stelt geen maximum
aan de ontzandingsdiepte.

De ontzandingsdiepte heeft geen ruimtelijke
relevantie en wordt in principe niet in een
bestemmingsplan geregeld. De
uitvoeringstechnische regels, bijvoorbeeld omtrent
ontzandingsdiepte, hellingshoek onderwatertaluds,
plaats en omvang van onderwaterbankets, etc.
zijn in de Ontgrondingsvergunning geregeld.

X

Indien indieners van een zienswijze zich niet met
het definitieve besluit kunnen verenigen, kunnen
zij de rechtsmiddelen aanwenden die hen ter
beschikking staan. Hiervoor wordt verwezen naar
de rechtsmiddelenclausule van het definitieve
besluit.
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9c

De eisen uit het beeldkwaliteitsplan zijn volgens
reclamant juridisch niet verankerd.

Wanneer het beeldkwaliteitsplan tezamen, en in
relatie met het bestemmingsplan door de
gemeenteraad is vastgesteld, krijgt het
gedetailleerde beeldkwaliteitsplan formeel
rechtskracht en gaat het daarmee deel uitmaken
van de gemeentelijke Welstandsnota.

9d

Er is naar het oordeel van reclamant
onvoldoende geborgd, dat de landschappelijke
inpassing inderdaad binnen 5 jaar gestalte heeft
gekregen.

Het bestemmingsplan is niet het geëigende
instrument waarmee bedoelde borging kan
worden afgedwongen. In aanvulling op
bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning is
dit in een anterieure overeenkomst tussen
gemeente en initiatiefnemer vastgelegd. Er zijn
harde afspraken gemaakt over de termijn
waarbinnen de landschappelijke inpassing haar
kwalitatieve ondergrens moet hebben bereikt.
Binnen vijf jaar moeten de hoogste toppen van de
zandduinen tenminste een hoogte hebben bereikt
van 12meter boven de oorspronkelijke
maaiveldhoogte (van 1,50 meter boven gemiddeld
waterpeil). De gemiddelde hoogte van de
duinenzone dient dan tot 8 meter boven dit
maaiveld te reiken.
Door deze vereisten bovendien ook vast te leggen
in het monitorings-, en uitvoeringsplan, dat door
de bevoegde gezagen dient te worden
goedgekeurd, is de borging volledig gezekerd.
Voor de landschappelijke inpassing van het eiland
binnen vijf jaar na realisatie gebouwen en
installaties, is een bepaalde hoeveelheid specie
nodig. Het uitvoeringsplan van Smals is gebaseerd
op jaarlijkse hoeveelheden te winnen zand,
waaruit meer dan voldoende specie vrijkomt om
de landschappelijke inpassing te kunnen
realiseren.
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9e

Commerciële uitnutting van het eiland na
afronding van de winperiode dient volgens
reclamant als strijdig gebruik te worden
benoemd.

Het bestemmingsplan heeft slechts een
planhorizon van 10 jaar en mag geen zaken
regelen die buiten deze planperiode liggen.
Aangezien de winperiode deze termijn ruim
overschrijdt, kunnen geen regels worden gesteld
aan eventueel gebruik nadien.

X

9f

De betrokken overheden en Smals worden door
reclamant aansprakelijk gesteld voor geleden /
te lijden schade. Hiertoe zal t.z.t. een
schadeclaim door hem worden ingediend.

Indien reclamant van oordeel is dat hij of zij
X
schade lijdt ten gevolge van de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan, staat het hem of haar
vrij om te zijner tijd een verzoek om
tegemoetkoming planschade bij de gemeente in te
dienen.

9g

Het akoestisch onderzoek gaat uit van standaard
rekenmodellen en gaat volledig voorbij aan het
effect dat de stuwwallen hebben op het gedrag
van geluidsgolven. Op pagina 9 van het rapport
wordt zelfs expliciet gesteld dat geen rekening
gehouden is met hoogteverschillen. Daar komt
nog bij dat gelet op de hoogte van het eiland het
geluid op een aanmerkelijke hoogte
geproduceerd wordt;

De hoogte van het werkeiland en de
geluidsbronnen staan correct in het model. Door
de dijken niet mee te nemen als afschermende
objecten wordt de geluidsproductie niet
onderschat maar overschat. Vandaar dat in het
geluidsrapport wordt vermeld dat sprake is van
een worst-case berekening.

X

X

9h

Bij de berekeningen in het akoestisch rapport is
het achterliggende land als apart zacht bodemgebied ingevoerd (Bf=1,0). De reden is ons
volledig onduidelijk. De beoordelingshoogte ter
plaatse van geluidgevoelige bestemmingen is
vastgesteld op 1,5 meter in de dagperiode en
5,0 meter voor de avondperiode. De gridhoogte
voor de bepaling van de geluidbelasting op de

Er zijn twee manieren van modelleren voor de
X
reflecties in de bodem (of in water).
1. “alles is akoestisch hard” en dus reflecterend
tenzij er expliciet gebieden worden aangemaakt met een andere (zachte) bodemfactor;
2. “alles is akoestisch zacht” en dus absorberend
tenzij er expliciet een gebieden worden
aangemaakt met een andere (harde)

X
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natuurgebieden is vastgesteld op 1,5 meter
boven lokaal maaiveld. Het achterland ter
hoogte van Mirns en Bakhuizen is geheel niet
meegenomen in het akoestisch onderzoek. De
werkelijke impact van het geluid is veel groter
als gevolg van de in dat achterland aanwezige
klankschalen (stuwwallen). Daarnaast zijn er
richting Mirns en Bakhuizen geen natuurlijke
barrières om het geluid te dempen. Door hoogte
waarop het geluid geproduceerd wordt in
combinatie met de openheid van het water en de
weilanden draagt het geluid verder. Door dit
aspect niet mee te nemen in de berekeningen is
er sprake van een grote omissie wat het rapport
ondeugdelijk maakt. Verder sluiten wij ons aan
wat betreft de kwaliteit van het geluidsrapport
bij de zienswijzen ingediend door indiener 14;

bodemfactor.
Antea Group heeft gekozen voor de eerste manier
van modelleren. Geen van de genoemde
methodieken is onjuist.
Een aantal door u genoemde onderdelen, zoals de
beoordelingshoogten, zijn standaard in de wet- en
regelgeving. De uitgangspunten zoals beschreven
in hoofdstuk 3.3 Geluidsmodel zijn niet onjuist
gebleken bij de toetsing van het akoestisch
onderzoek.
Als geluid op een afstand van meer dan 8km
wordt geproduceerd dan is het niet aannemelijk
dat er effecten optreden die met het begrip
“klankschalen” zijn verwoord door indiener 9. Als
bij de beoordelingspunt 300 ruim aan de
richtwaarden kan worden voldaan, dan zal dat in
Mirns (1,5km verderop) ook het geval zijn.
De gebruikte modellering houdt rekening met het
landschap en ook met de openheid van dit
landschap. Voor het aansluiten bij de zienswijzen
van indiener 14, verwijzen wij u naar onze reactie
op deze zienswijzen.

9i

Hierbij stellen wij de betrokken overheden,
gemeente De Fryske Marren, de provincie
Fryslân, de Staat der Nederlanden en het bedrijf
Smals IJsselmeer BV direct aansprakelijk voor
schade die wij in de toekomst ondervinden als
gevolg van deze zandwinning. Ook stellen wij
genoemde partijen aansprakelijk voor alle
kosten (ook buiten gerechtelijk) welke wij
maken in het kader van deze procedure.

Uw mededeling over aansprakelijkstelling nemen
X
wij voor kennisgeving aan. Op dit moment is er
geen sprake van schade en wij verwachten ook
niet dat u in de toekomst schade zult lijden als
gevolg van de zandwinning. Mocht u in de
toekomst naar uw mening schade lijden als gevolg
van de zandwinning dan kunt u een verzoek om
vergoeding indienen bij degene die voor de schade
aansprakelijk is.

9j

Indiener acht de voorbereiding van de
besluitvorming onzorgvuldig en mist
onderzoeken naar de effecten van het feit dat
het plangebied in een stuwwallenlandschap ligt.
Op dit moment is er sprake van een natuurlijk

Er is zeker zorgvuldige aandacht gegeven aan de
mogelijke invloed op de waterhuishouding en
hydrologie in de kustgebieden. Inderdaad is het
principe van communicerende vaten aan de orde
en stroomt (grond)water van hoog naar laag.

X

X

X

X
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evenwicht tussen de in de ijstijd ontstane
stuwwallen en het IJsselmeer. Door het
doorbreken van deze lagen zal dit natuurlijk
evenwicht ernstig worden verstoord (beginsel
van communicerende vaten). Als gevolg daarvan
kunnen grondlagen gaan schuiven en nu nog
afgesloten zoutlagen (onder woningen) gaan
lekken. Dit zal verzakken van woningen en
verandering van grond- en watersamenstelling
tot gevolg hebben. Nergens wordt gesproken
over verschuiven van grondlagen, verzakkingen
en wijzigingen in watersamenstelling in het
achterland. Dit is ook van invloed op de
landbouw en aanwezige flora en fauna.
Indiener is van mening dat er in het achterland
ter hoogte van de aanwezige stuwwallen en de
tussen deze wallen en het IJsselmeer gelegen
kommen, metingen verricht moeten worden om
te bepalen wat de samenstelling en hoogte
(dikte) is van de diverse grondlagen en
waterlagen. Jaarlijks dienen, gedurende de
gehele vergunde periode dient
monitoringsmetingen plaats te vinden om onrust
van omwonenden weg te nemen.

Hiervoor is een analyse gedaan en voor de
effecten van de ontgronding op de
(geo)hydrologie zijn middels
grondwatermodellering effectberekeningen
gedaan. De effecten op verstoringen van
waterlopen, waterkwaliteit, wijziging kwelsituatie
en dergelijke kunnen optreden door belangrijke
wijziging in de stijghoogte van het zandpakket
direct onder de Holocene toplaag (het eerste
watervoerende pakket), ofwel onder de bovenste
bodemlaag in de polders. De stijghoogte is de
druk van het grondwater die kan wijzigen door
een ingreep/aanpassing van de bodemopbouw of
open waterpeil. De stijghoogte heeft in eerste
instantie invloed op de diepe grondwaterstroming
en vervolgens op de kwel- of wegzijgingsfluxen in
de polders en het IJsselmeer. Met de
grondwatermodellering is aangetoond dat er zeer
beperkte effecten zijn op de stijghoogte van het
diepe grondwater.
Voor de verandering van effecten van kwel en
wegzijging is de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket van belang. Bij de ingreep
is de verhoging van deze stijghoogte direct nabij
de zandwinput 0,20 m, en in een klein gebied bij
de Friese kust minder dan 0,05 m. Als gevolg
hiervan is het tweede orde effect op de kwel of
wegzijging en ondiepe grondwaterstand
verwaarloosbaar. Bovendien is dit aan de orde in
een zeer klein gebied. Hierdoor zullen er ook geen
effecten aan de orde zijn op verstoringen van
waterlopen, waterkwaliteit, het schuiven van
grondlagen, zoutwaterlagen, verzakken van
woningen en schade voor agrarische bedijkte en
buitendijkse gebieden. De reguliere fluctuaties van
de stijghoogte door seizoensinvloeden en
menselijke activiteiten (bemalingen,

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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grondwateronttrekkingen voor landbouw of andere
doeleinden) kunnen wel bepalend zijn voor
effecten op kwel/wegzijging en grondwaterstand.
Ter meerdere zekerheid worden de veranderingen
van de stijghoogte gemonitord zodat het
ontbreken van een causaal verband met de
ontgronding kan worden aangetoond. In
monitoringsmetingen van het grondwater is
derhalve voorzien.
9k

De invloed op de waterkwaliteit is onderbelicht.
Het gewonnen zand zal gespoeld moeten worden
om zoet genoeg te worden. De consequenties
hiervan zijn onvoldoende duidelijk. Ook andere
negatieve geo-chemische processen zijn
mogelijk (oxidatie van ijzersulfiden en mogelijke
mobilisatie van ijzer en sporenelementen.

In tegenstelling tot hetgeen is aangegeven in de
zienswijze is er geen sprake van een separate
spoelstap om het zand te ontzilten. Dit komt
omdat het zand met een overmaat aan zoet
IJsselmeerwater wordt verpompt naar het
werkeiland. Hierdoor is een extra spoelstap niet
noodzakelijk. Verontreinigingen als ijzersulfiden of
ander sporenelementen zullen met name in de
slibfase aanwezig zijn. De bodem bestaat echter
overwegend uit zand. Zie tevens de
beantwoording van zienswijze 4am. Verder zijn
metaalsulfiden, waaronder ijzersulfide, over het
algemeen zeer stabiele verbindingen die zeer
slecht oplosbaar zijn in water. Sulfiden worden
bijvoorbeeld ook gebruikt als reagens bij het
zuiveren van afvalwater (precipitatie van metalen)
juist vanwege de zeer slechte oplosbaarheid.
Mobilisatie van ijzer of andere sporenelementen
wordt gelet op de bovenstaande dan ook niet
verwacht.

10a

Het initiatief vormt een aanslag op de natuur en
op de zeehond in het bijzonder.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
significant negatieve effecten optreden voor het
Natura-2000 gebied IJsselmeer en de op grond
van de Wet natuurbescherming, onderdeel
soortbescherming.
Met betrekking tot het punt zeehonden wordt

X

X
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verwezen naar de reactie onder 5b.

10b

Reclamant stelt dat het initiatief een aanslag
vormt op het toerisme.

De komst van het eiland vormt een nieuw element
aan de horizon en onderbreekt in zekere mate het
huidige beeld van een open watervlak. De mate
van zichtbaarheid hangt sterk af van de
weersomstandigheden en de omvang van eiland is
zeer gering in de context van het IJsselmeer.
Desondanks kan het eiland door recreanten en
toeristen als vreemd en ongewenst worden
beschouwd.
Daartegenover kan worden gesteld, dat gerede
kans bestaat op bevordering van het toerisme
door het eiland ook als toeristische attractie te
beschouwen. Daarbij kan worden gedacht aan
excursies in het kader van natuurontwikkeling,
landschapsvorming, bedrijfsactiviteiten, etc. (naar
analogie van Neeltje Jans bijvoorbeeld).

X

10c

Het initiatief betekent een verlies voor het
woongenot van reclamant.

Indien reclamant van oordeel is dat hij of zij
X
schade lijdt ten gevolge van de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan, staat het hem of haar
vrij om te zijner tijd een verzoek om
tegemoetkoming planschade bij de gemeente in te
dienen. Dit geldt in principe ook als daadwerkelijk
immateriële schade aangetoond kan worden.

10d

Door deze vorm van industrialisatie op
voorgenomen locatie toe te staan zal ook de
waarde van ons onroerend goed onder druk
komen te staan. Het woongenot en de
natuurbeleving worden hierdoor ernstig
belemmerd. Wie kiest voor rust en ruimte wil als
woningzoekende niet geconfronteerd worden
met een grote industriële en commerciële

De belangen van natuur, landschap, milieu en
woongenot, genoemd door reclamant, zijn
zorgvuldig afgewogen tegen de belangen van het
initiatief (Nationaal Belang), dat hierin de doorslag
gaf. Indien reclamant van oordeel is dat hij of zij
schade lijdt ten gevolge van de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan, staat het hem of haar
vrij om te zijner tijd een verzoek om

X
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ontwikkeling in het gebied waar tot nu toe
ongestoord van de natuurwaarden genoten kan
worden.

tegemoetkoming planschade bij de gemeente in te
dienen. Dit geldt in principe ook als daadwerkelijk
immateriële schade aangetoond kan worden.
Ten gevolge van de zandverwerking blijft de
geluidbelasting in de stiltegebieden lager dan 40
dB(A); de norm voor stiltegebieden.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

Verder wordt verwezen naar de reactie op
zienswijzen 14c.
11a

Waar indiener zich zorgen over maakt is de
In paragraaf 8.2.4 van het MER is bekeken of
noordelijke begrenzing van het potentieel
de aanleg van een zandwingebied enig effect
wingebied. Deze noordgrens (rode lijn) komt wel kan hebben op de omringende dijken, kliffen en
heel dichtbij de Steile Bank met alle risico's voor zandplaten rond het IJsselmeer. Daarbij is
wegspoelen/wegzakken van de zandbanken
gekeken naar de volgende aspecten:
en/of de grotere golfslag als gevolg van de diepe
zandwinning ten zuiden van de zandplaten. Mijn 1. Er is geen sprake van veranderende
vrees is dat op termijn de natuurwaarden van de
golfrandvoorwaarden bij de kust als gevolg van
zandplaten enorm achteruit zal gaan. Om die
de lokaal verdiepte bodem ter plaatse van het
vrees weg te nemen pleit ik voor het verleggen
zandwingebied. Tot aan de winput wordt de
van de noordelijke grens van het potentieel
golfgroei gelimiteerd door de beperkte diepte
wingebied in zuidelijke richting zover dat de
van het IJsselmeer. Ter plaatse van de winput
Steile Bank hoe dan ook veilig en ongestoord
geldt deze dieptebeperking niet en zal de
kan blijven functioneren voor de natuur. Met
golfhoogte verder groeien. Na de winput neemt
andere woorden: de noordgrens van het
de golfhoogte weer af tot de golfhoogte van
potentieel wingebied dient 2 kilometer naar het
het IJsselmeer weer is bereikt. Dit als gevolg
zuiden verlegd te worden.
van de dieptebeperking. Aangezien de afstand
tussen zandwingebied en kust enkele malen
groter is dan de maximale lengte van het
zandwingebied is er ter hoogte van de kust
geen effect op de golfhoogte meer zichtbaar.
2. Er is geen sprake van een toename van
kweldruk door het watervoerend pakket direct
onder de waterkering als gevolg van de winput.
Hierdoor treden er geen noemenswaardige
negatieve effecten op als het gaat om de
stabiliteit van de dijken/zandplaten.
3. Als gevolg van de verdieping van de bodem

X
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kan zettingsvloeiing optreden. Dit kan de
kuststabiliteit beïnvloeden als een
zettingsvloeiing zich uitstrekt tot de kust.
In het MER is aangegeven dat in het
Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire
Waterkeringen (VTV 2006, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat 2007) rekenregels
zijn opgenomen voor zettingsvloeiing.
Hiermee kan worden onderzocht of de
aanleg van het zandwingebied invloed heeft
op de stabiliteit van de dijken als het gaat
om het faalmechanisme zettingsvloeiing.
De afstand van het zandwingebied tot de
kust is diverse malen groter dan de
benodigde afstand van 1320 m (de afstand
die minimaal tussen de dijk en een 60
meter diepe put moet liggen om te
voorkomen dat een eventueel optredende
zettingsvloeiing in de put een effect heeft
op de dijk). Daarom kan worden gesteld
dat een eventuele zettingsvloeiing geen
enkel effect zal hebben op de stabiliteit van
de IJsselmeerdijken/ c.q. kust van Fryslân
en de kusten van de Noordoostpolder
liggen nog verder weg. Inmiddels is er een
nieuwe leidraad voor het beoordelen van de
veiligheid van de dijken (Wettelijk
Beoordelings Instrumentarium, WBI). De
rekenregels voor zettingsvloeiing zijn
echter niet veranderd. Kortom,
geconcludeerd kan worden dat de
aanwezigheid van de zandwinning de
kustopbouw, inclusief de ondiepe zones bij
de kust van Fryslân zoals de Steile Bank
niet zal beïnvloeden. Er is geen aanleiding
om te verwachten dat de ondiepte met
zandplaten ter hoogte van de Steile Bank
door erosie aangetast zal worden.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
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OV = ontgrondingsverg
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11b

De afdracht van Smals ter compensatie voor het
verlies aan landschap- en natuurwaarden is
historisch bepaald en zal substantieel verhoogd
moeten worden. Richtbedrag € 500.000 p/j.
Tevens zal moeten worden vastgelegd dat dit
bedrag alleen kan worden aangewend voor
projecten die dienen als compensatie voor
verlies van de natuur- en landschapswaarden en
niet ten algemene nutte.

Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord bij
zienswijze 5e.

12a

Het bedrijf Smals BV heeft een aanvraag
ingediend om 218 hectare van het IJsselmeer te
mogen ontgronden tot een diepte van ongeveer
60 meter. De huidige diepte van het water is
gemiddeld 4,70 meter. Zoals het bedrijf in haar
aanvraag zelf al aangeeft, zorgt de winning voor
een diepe winningskuil, waar na afronding van
de werkzaamheden geen nieuwe (natuur)functie
aan kan worden toegekend: De diepte en
omvang van de ontgronding maakt het
onmogelijk de winlocatie weer op te vullen.
Anders dan bij ontgrondingen op landlocaties,
waar sprake is van direct aangrenzende
omgevingsfactoren, biedt de aangevraagde
locatie weinig mogelijkheden voor
multifunctioneel toekomstig gebruik.

De multifunctionaliteit voor de zandwinning van
Smals (ook in de toekomst) is niet gevonden. De
beoogde zandwinning kan in dit geval alleen
worden toegestaan op basis van primaire
zandwinning, die nodig is vanwege zwaarwegend
belang, zoals vereist in de Beleidsregel
Ontgrondingen in Rijkswateren. Zie voor wat
betreft de multifunctionaliteit tevens de
beantwoording van de zienswijze onder 4ai.

De ontgronding in het IJsselmeer zorgt voor
blijvend kwaliteitsverlies van het NNN en
daarom is mitigatie en compensatie
noodzakelijk.

In het kader van de Natura 2000 toetsing is reeds
gebleken dat er geen significant negatieve
effecten te verwachten zijn op de natuurwaarden
van het gebied. Daarnaast is er geen sprake van
significant areaalverlies. Ook de samenhang van
het natuurgebied wordt niet aangetast door de
zandwinning. Hiermee is de zekerheid verkregen

12b

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
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WL = waterverg Liander
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X

X

X

In ruimtelijk planologische zin is de ontgronding,
hoewel inderdaad geen sprake is van
multifunctionaliteit, legitiem. In het Besluit
Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) is
expliciet de realisatie van een werkeiland ten
behoeve van industriezandwinning vastgelegd. Het
initiatief rond de winning is in brede zin getoetst
en in het kader van belangenafweging als
aanvaardbaar beoordeeld. Zie tevens de reactie
op zienswijze 7e.
X
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dat het initiatief niet zal leiden tot kwaliteitsverlies
van het NNN.

12c

De afweging van de locatiekeuze is onzorgvuldig
en in strijd met Beheerplan IJsselmeer met
name figuur 5.4 kansrijkheid voor toestaan
zandwinning in het IJsselmeer.

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijze 7e.

12d

Zandwinning zorgt voor afname van de
voedselbeschikbaarheid en voor afname van de
rust door de transportbewegingen voor Topper
en Kuifeend gezien de slechte staat van
instandhouding.

Uit de passende beoordeling blijkt dat de
zandwinning plaats gaat vinden in een gebied dat
maar beperkt geschikt is en gebruikt wordt als
foerageergebied door benthosetende watervogels.
De planlocatie ligt aan een druk bevaren vaargeul.
De vaarbewegingen als gevolg van dit initiatief die
mogelijk voor extra verstoring kunnen zorgen,
zullen de bewegingen tussen het werkeiland en de
vaargeul zijn. In de vergunning op grond van de
Wet natuurbescherming zijn voorschriften gesteld
t.a.v. deze extra vaarbewegingen. Hiermee
worden de negatieve effecten beperkt.

12e

Er is sprake van een alternatief voor de huidige
zandwinlocatie dat ook door het bedrijf in de
startnotitie als voorkeurslocatie is geselecteerd.

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijze 7e.

12f

In het MER, tabel 5.1 bladzijde 62 en 63, is
aangegeven dat de alternatieve locatie bij
Lemmer uit vergelijking van de effecten op het
onderdeel natuur slechter scoort dan de nieuwe
locatie. Ten onrechte naar de mening van de
indiener van de zienswijze. Dit omdat de locatie
bij Lemmer volgens het afwegingskader zoals
opgenomen in het beheerplan Natura 2000 door
de nabijheid van de vaargeul minder waarde
heeft voor duikeenden dan de nieuwe locatie. De
locatie bij Lemmer is natuurvriendelijker dan de

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijze 12h.

X

X

X

X
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X
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nieuwe locatie.

12g

In het MER, tabel 5.1 bladzijde 62 en 63, is
aangegeven dat de alternatieve locatie bij
Lemmer uit vergelijking van de effecten op het
onderdeel geluid slechter scoort dan de nieuwe
locatie. Ten onrechte naar de mening van de
indiener van de zienswijze. Dit omdat uit het
akoestisch onderzoek blijkt dat de
geluidproductie door de toepassing van
elektrische motoren relatief beperkt is. De
geluidproductie door de zandzuigers is
vergelijkbaar met de geluidsoverlast zoals deze
door de scheepvaart in de vaargeul naar
Lemmer wordt geproduceerd. Een
zandwinlocatie naast de vaargeul zorgt netto
dan ook voor minder geluidsoverlast in het
IJsselmeer, en niet voor meer. De kaart op
bladzijde 48 van het akoestisch onderzoek laat
dit overtuigend zien.

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijze 12h.

X

12h

In de kolom zienswijze/advies de volgende tekst
opnemen:
De aangeleverde onderbouwing in het MER om
de nieuwe locatie als beter te beschouwen dan
de locatie bij Lemmer is onvoldoende. Verzocht
wordt:
a.
De natuurtoets opnieuw uit te voeren, aan
de hand van het afwegingskader
zandwinning zoals opgenomen in het
beheerplan Natura 2000 (zie zienswijze
12f);
b.
Een berekening te maken van de
geluidsproductie van de locatie bij Lemmer
en deze vervolgens te vergelijken met de

a.

X

b.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er
geen significant negatieve effecten optreden
voor het Natura-2000 gebied IJsselmeer en
de, op grond van de wet beschermde
soorten. Verder wordt verwezen naar de
behandeling van zienswijze 7e
In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van
diesel aangedreven zandzuigers. Deze
zandzuigers worden alleen in de opstartfase
gebruikt. Zodra het werkeiland gereed is en
de elektriciteitskabel naar het vasteland is
aangelegd, zal er overgestapt worden op
elektrisch aangedreven zandzuigers. Zoals in
de considerans is opgenomen, zal hierdoor
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waarden voor de nieuwe waarden zoals
opgenomen in het akoestisch onderzoek
(zie zienswijze 12g).

12i

Bij beoordeling tussen beide locaties gebruik
maken van het afwegingskader voor landschap
zoals opgenomen in de Agenda
IJsselmeergebied.
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de geluidsemissie afnemen. Een
zandwinlocatie naast een vaargeul zorgt niet
per definitie voor minder geluidsoverlast.
Afhankelijk van de afstand tot
geluidsgevoelige bestemmingen, kan dit door
cumulatie van het geluid, voor meer
geluidsoverlast zorgen. Gezien de afstand tot
het vasteland op de locatie bij Lemmer, is
deze locatie voor het aspect geluid minder
gunstig. Wij zien daarom geen aanleiding om
een berekening te (laten) maken voor de
geluidsproductie van deze locatie. Verder
wordt verwezen naar de behandeling van de
zienswijzen 9h, 14a en 14b.
De Agenda IJsselmeergebied dateert van mei
X
2018 en is opgezet om Het IJsselmeergebied uit te
laten groeien tot het Blauwe Hart van Nederland,
met water als een sterk verbindend thema. Het
IJsselmeer wordt daarbij ontwikkeld tot
internationaal voorbeeld van duurzame
ontwikkeling, met aandacht voor o.m
natuurontwikkeling, energietransitie, recreatie en
toerisme, duurzame visserij, scheepvaart en
nautische economie.
Op het gebied van natuur en landschap wordt
o.m. gestreefd naar meer gedifferentieerde
watermilieu’s (ondiep water en moeras) en naar
meer samenhang tussen de natuurgebieden.
Natuurorganisaties en overheden hebben de
ambitie om een aantal kerngebieden als een groot
samenhangend natuurgebied te benaderen. Voor
het rijk, zo wordt in de Agenda gesteld, kan dit
een passend initiatief zijn, mits rekening wordt
gehouden met bestaande economische
gebruiksfuncties zoals vaarroutes en zandwinning.
Bij de locatiekeuze voor de winning kon nog geen
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gebruik gemaakt worden van het afwegingskader
uit de Agenda, die immers pas onlangs (mei 2018)
is vastgesteld. Wel sluiten de methode en de
ingezette middelen om het werkeiland in te
passen naadloos aan op de ambities uit de Agenda
IJsselmeergebied. De beoogde milieutypen die
hierbij zullen ontstaan, passen volledig in het
streven.
Overigens is de aanvankelijke NOP-locatie o.m.
ook vervallen ten gunste van de huidige locatie
vanwege de nabijheid van kustlijn en kwetsbare
natuurwaarden. Verwezen wordt naar de reactie
op zienswijze 2b.
12j

Gevraagd wordt om niet in te stemmen met het
MER.

Naar aanleiding van de toetsing van het MER door X
de onafhankelijke Commissie voor de
milieueffectrapportages zijn een aantal aspecten
in het MER verduidelijkt (bijvoorbeeld de
effectbeschrijving ten aanzien van
stratificatie/inversie). Uiteindelijk is het effect voor
de benthosetende watervogels als onzeker
beschouwd door de Commissie voor de m.e.r. Dit
is door Smals ondervangen door in het plangebied
en de directe omgeving een onderzoek te laten
uitvoeren naar de mosseldichtheid (het voedsel
voor de benthosetende watervogels). Uit dit
onderzoek volgt dat in het plangebied geen
belangrijk foerageergebied is voor benthosetende
watervogels is. De mosselbank die tot
ontwikkeling is gekomen, ligt buiten het
plangebied. Daarom ziet de gemeente geen
aanleiding om het MER te heroverwegen.

X

12k

Het gebied is zoals blijkt uit de kaart op pagina
173 van de PB geschikt foerageergebied voor
duikeenden. Afname van 0,1% is voldoende om
een ADC-toets uit te voeren conform recente
jurisprudentie rond bijv. de PAS. Verzocht om

Uit de kaarten op pagina 173 van de PB blijkt juist
dat het plangebied (zeer) beperkt geschikt is als
foerageergebied voor benthosetende watervogels.

X

Gezien het feit dat uit de passende beoordeling

X

X

X

X
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alsnog een ADC-toets uit te voeren.

blijkt dat er met zekerheid geen sprake is van
significant negatieve effecten, is een ADC-toets
niet vereist.

12l

Indiener verzoekt om volledige compensatie die
vooraf dient te worden uitgevoerd.
Gecompenseerd dient de volledige 6 tot 8
hectare en niet slechts 3 hectare. Een
vergelijking wordt gemaakt met de aanleg van
IJburg 2 met een oppervlakte van 216 hectare
zijn 132 hectare mosselbanken aangelegd.

Op basis van de recente vogeltelgegevens en de
bevindingen van het onderzoek naar de
mosseldichtheid, is in de rapportage van het
mosselonderzoek geconcludeerd dat de
zandwinning in het plangebied leidt tot een
verlaging van de draagkracht van het IJsselmeer
voor benthosetende duikeenden met circa 0,1%.
Deze afname kan eventueel (deels) vervangen
worden door bijvoorbeeld het aanbrengen van
hard substraat in een daarvoor geschikt gebied.
Omdat de Dreissena’s goed bereikbaar en
consumeerbaar moeten zijn voor duikeenden
hebben schelpen van mariene oorsprong de
voorkeur. Het advies van de deskundige om
schelpenhopen aan te leggen, is overgenomen
door Smals IJsselmeer B.V. De ervaring is dat dit
geschikt substraat vormt voor de vestiging van
Dreissena’s en daarmee nieuw foerageergebied
kan vormen voor benthosetende watervogels. Het
aanbrengen van schelpenhopen
vormt een onderdeel van de voorgenomen
activiteit en zal worden gemonitord.

X

12m

Indiener verzoekt om de voorschriften Natuur uit
de vvgb als doelvoorschriften direct aan de
omgevingsvergunning toe te voegen.

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar het antwoord bij zienswijze 7c.

X

12n

Indiener verzoekt om de financiële bijdrage
volledig in het gebied zelf te investeren.
Er bestaat een sterke wens bij overheden,
natuurorganisaties en vissers, om het aantal
vergunningen voor visserij in het IJsselmeer
terug te brengen. Dit levert voor de

Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord bij
zienswijze 5e.

X
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overgebleven vissers een duurzame en
rendabele bedrijfsvoering op.
Voorgesteld wordt om de financiële bijdrage te
gebruiken om vergunningen op basis van de
Visserijwet aan de markt te onttrekken en de
visserijdruk in het IJsselmeer kan afnemen.
13

Hierbij dienen wij een zienswijze in betreffende
de zandwinning IJsselmeer Friese kust (met als
uitvoerend bedrijf Smals Zandwinning) met ons
IJsselmeervisserijbedrijf C.V. Familie Visscher.
Met de reden dat er in viswater waarvoor wij een
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
vergunning hebben hierdoor vislocaties
verdwijnen en er ontstaat schade doordat er een
vergunning wordt verleend voor deze
zandwinning voor de duur van dertig jaar. De
vaarbewegingen die dit met zich meebrengt zal
hinder c.q. schade toebrengen aan onze manier
van vissen.

Zie voor beantwoording van zienswijze
betreffende effecten op visserij de beantwoording
bij zienswijze 8a.

X

Vaarbewegingen
In paragraaf 8.2.4 en 8.9 van het MER is
aangegeven dat de verandering in
golfkarakteristieken geen problemen zullen
opleveren voor de scheepvaart (visserijschepen).
De extra vaarbewegingen van en naar de
zandwinputten kunnen hinder veroorzaken voor de
visserij. Door hanteren van de gebruikelijke
bepalingen voor scheepvaart wordt de veiligheid
gegarandeerd en is de hinder voor de visserij
minimaal en het effect verwaarloosbaar klein.
Met betrekking tot vermeende schade kunt u een
verzoek tot schadevergoeding indienen op basis
van de wettelijke regelingen die van toepassing
zijn. Ik verwijs hiervoor onder andere naar de
regeling Nadeelcompensatie V&W.

14a

Het akoestisch rapport bevat talloze en
significante fouten en misrepresentaties (zie
bijlage 1 voor een lijst met voorbeelden).
Ondergetekenden verzoeken daarom om het
akoestisch rapport en de daarop gebaseerde
m.e.r. opnieuw uit te laten voeren.
1 De geluidbelasting is in de huidige-autonome
situatie suggestief weergegeven (lager dan 40
dB(A) in plaats van de huidige

Bijlage 1 Misrepresentaties en onjuistheden
akoestisch rapport t.b.v. MER Zandwinning IJsselmeer, behorend bij de zienswijzen:
1 De geluidbelasting op de stiltegebieden is in
paragraaf 4.2 van het akoestisch onderzoek
niet opgenomen, maar de toetsing daarvan.
Omdat de provincie Fryslân geen beleid heeft
voor de stiltegebieden voor bronnen buiten
deze gebieden, dient er getoetst te worden aan

X
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geluidbelasting;
2 Paragraaf 4.2: Bij meetpunt 802 neemt de
geluidbelasting toe tot 40 dB(A);
3 In tabel 4.3 ontbreken de meetpunten met de
hoogste toenames;
4 De toename van de geluidbelasting ten
opzichte van de huidige en autonome situatie
is het grootst bij waarneempunt
Oudemirdum: (13dB(A)) is niet juist. Dit is
het grootst bij het meetpunt 800 en 801: 15
dB(A);
5 ‘De geluidbelasting bedraagt hier ten hoogste
36 dB(A)’. Dit is onjuist. Ter hoogte van de
meetpunten met de hoogste toename in
geluidbelasting bedraagt de toekomstige geluidbelasting (meetpunt 800 en 801)
respectievelijk 37 en 39 dB(A);
6 De tabel 4.4 lijkt de resultaten verkeerd (en
te laag) weer te geven;
7 ‘De toename van de geluidbelasting ten
opzichte van de huidige en autonome situatie
is het grootst bij waarneempunt
Oudemirdum: 13 dB(A)’. Zie opmerking 4;
8 ‘De geluidbelasting bedraagt hier ten hoogste
36 dB(A)’. Zie opmerking 5;
9 Meetpunt 808: de maximaal voorspelde
geluiddruk is niet 25 maar 31 dB(A) (tijdens
de nacht), volgens tabel 4.4 was de huidige
situatie 14 dB(A), dus toename van 17 dB(A);
10 Zie opmerking 1;
11 Zie opmerking 2;
12 Geluidsgevoelige bestemmingen krijgen in
tabel 6.1 de score ‘licht negatief’. De scoringsmethode is niet goed toegepast en de
resulterende beoordeling veel te laag; Het onderzoek naar laagfrequent geluid is helemaal
niet uitgevoerd en mag dus niet beoordeeld
worden;

Antwoord

2

3

4

5

6

de beoordelingsniveau voor stille, landelijke
gebieden. De etmaalwaarde daarvoor is 40
dB(A). In de huidig-autonome situatie in de
stiltegebieden ligt deze waarde nu lager dan
deze toetsingswaarde en in de toekomstige
situatie ook;
Afgerond komt deze waarde (39,7 dB(A)
etmaalwaarde) inderdaad uit op 40 dB(A). Dit
verandert echter niets aan de conclusie, omdat
er voldaan wordt aan de eis van maximaal 40
dB(A) etmaalwaarde;
De wet- en regelgeving geeft ons geen
mogelijkheid om de toename van de
geluidbelasting te toetsen. Wij kunnen alleen
toetsen of de geluidbelasting binnen de grenzen
aangegeven door de wet- en regelgeving. In de
tabel zijn de hoogste waardes van de
geluidbelasting veroorzaakt door de
zandwinning opgenomen. Nu deze waardes
passen binnen de wet- en regelgeving, wordt
overal rondom de zandwinning (dus ook
locaties welke niet opgenomen zijn in het
rapport) voldaan aan de geldende wet- en
regelgeving;
Deze conclusie is correct. Echter, zoals
hierboven onder 3 is aangegeven, geeft de weten regelgeving ons geen mogelijkheid om de
toename van de geluidbelasting te toetsen;
De in het akoestisch onderzoek genoemde
geluidbelasting hoort bij het waarneempunt
Oudemirdum en dat is wel correct opgenomen.
Zie verder hiervoor bij punt 4;
Deze conclusie is correct, echter, onze toetsing
vind niet alleen plaats op basis van de tekst
maar ook op basis van de rekenresultaten. De
resultaten van onze toetsing verandert hierdoor
niet. Voor deze toetsing verwijzen wij naar
hoofdstuk 4 ‘Inhoudelijke overwegingen’ van de

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
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13 De figuren 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 laten allemaal
een 35 dB(A) etmaalwaarde grens zien die
ver buiten de Friese IJsselmeerkust ligt. De
etmaalwaardes aan de Friese IJsselmeerkust
variëren echter tussen de 37 dB(A)bij
stiltegebied Mokkebank en 40 dB(A) bij
stiltegebied Oudemirdumerklif. De voorspelde
cirkels worden hier verkeerd weergegeven en
moeten tot (ver) over de kustlijn
weergegeven worden;

considerans van de omgevingsvergunning,
onder ‘Geluid en trillingen’;
7 Wij verwijzen hiervoor naar onze reactie onder
4;
8 Wij verwijzen hiervoor naar onze reactie onder
5;
9 Naar aanleiding van de opmerking zijn in de
aanvullende memo bij het MER over geluid is
zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAr,LT als de maximale geluidbelasting LAmax
weergegeven voor de ontvangerpunten 808_A
en _B , dat is respectievelijk 36 dB(A) en 31
dB(A). De verschillen zijn dan:

Er is nergens een verschil van 17 dB(A) zoals
gesteld in de zienswijze.
10 Wij verwijzen hiervoor naar onze reactie onder
1;
11 Wij verwijzen hiervoor naar onze reactie onder
2;
12 Uw conclusie is correct, dit had in de tabel
weergegeven moeten worden als negatief.
Echter, ook een negatief effect geeft geen
aanleiding tot een andere conclusie aan onze
toetsing. Er is geen onderzoek naar
laagfrequent geluid uitgevoerd. Gelet op het in
te zetten materieel binnen de inrichting en de
afstand tot geluidgevoelige bestemmingen, is
het niet de verwachting dat laagfrequent geluid
op kan treden. Ondanks dat wij niet verwachten
dat laagfrequent geluid op gaat treden, hebben
wij ter bescherming van deze geluidsgevoelige
bestemmingen hiervoor wel voorschriften

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
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opgenomen in onze beschikking;
13 In de situatie met zandverwerking blijft de
geluidbelasting in de stiltegebieden lager dan
40 dB(A); de norm voor stiltegebieden. Dat
bekent dat de contouren voor de norm voor
stiltegebieden niet over de kust heen liggen.
14b

Indieners verzoeken om de besluiten welke
direct of indirect op het akoestisch rapport gebaseerd zijn, na een verbeterd akoestisch
rapport opnieuw te overwegen;

Wij zien geen aanleiding om een nieuw akoestisch
onderzoek te eisen. Door de adviseur Antea Group
zijn correcties van de getoonde resultaten in de
tekst aan de aanvraag toegevoegd (memo
‘Aanvulling en toelichting MER – geluid’,
projectnummer 18006.04, van 6 juli 2018). De
toetsingen en conclusies over de vergunbaarheid
van de aangevraagde activiteiten betreffende het
aspect geluid worden niet anders.

X

14c

De voorspelde toename van geluidsdruk is een
buitenproportionele toename van het geluid in
het stiltegebied en voor de betreffende
woningen;

De voorspelde toename van de geluidsbelasting
lijkt veel, maar is door het natuurlijke omgevingsgeluid veelal niet waarneembaar aan de kust.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de
provincie Fryslân geen normstelling voor
stiltegebieden heeft vastgesteld. Hierdoor
ontbreekt een getalsmatig toetsingskader en
zolang de geluidsproductie onder de 40 dB(A)
blijft (richtwaarde voor “landelijk gebied” conform
hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening), kan de vergunning niet
worden geweigerd. Het enige aanknopingspunt
voor een getalsmatige normstelling is door Antea
Group genoemd. In het Nationaal
Milieubeleidsplan 3 is een geluidsnorm van 40
dB(A) genoemd. Dat werd in het NMP 4 niet meer
gedaan. Voor de wetgever en voor de provincie
Fryslân is blijkens de vastgestelde landelijke
richtlijnen (HILV) de bescherming van de
stiltegebieden met 40 dB(A) etmaalwaarde
voldoende gewaarborgd.

X
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Door de provincie Fryslân is in het verleden het
omgevingsgeluid bepaald. Door metingen aan de
kust werden de volgende waarden gerapporteerd
voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode:
Mirnser Klif (FB01, ca. 800): 43/41/41
Oudmirdumer Klif (FB02,ca. 801): 42/39/39
Hege Gerzen (FB03, ca. 803):48/43/42
Het is dus aan de Friese kust zo dat in de nacht
waarden tussen de 39 en 42 dB(A) gemeten
werden. Door de zandwinning worden in de nacht
waarden van maximaal 30 dB(A) bereikt (punt
802B) bij de situatie dat de zuiger het dichts bij de
kust is.
Hiermee wordt aangetoond dat door geluiden in
de natuur, door golfslag/branding, wind, vogels en
aan de kust van Flevoland vooral door
windmolens, inclusief de toen varende schepen de
etmaalwaarde hoger was dan de waarden van
alleen de scheepvaart.
Een vergelijking van alleen de scheepvaart en het
bijkomende geluid door de zandwinning is dus niet
gepast. Er is dus geen toename van 15 dB(A) die
door u wordt gesuggereerd.
Het niveau van de zandwinning zit vanwege de
afstand 10 dB lager dan het referentieniveau.
Voor de toetsing van het geluid voor de
stiltegebieden en woningen verwijzen wij naar
hoofdstuk 4 ‘Inhoudelijke overwegingen’ van de
considerans van de omgevingsvergunning, onder
‘Geluid en trillingen’.
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14d

De voorschriften met betrekking tot geluid aan
te passen:
a Toe te voegen aan welke exacte voorwaarden
voldaan moet worden. Nu wordt verwezen
onder 5.2.1. naar niet langer bestaande
versies van documenten en wordt niet
vermeld naar welke van de vele tabellen of
bijlages binnen die documenten verwezen
wordt;
b De voorwaarde van pagina 31/39 duidelijker
als voorwaarde te benoemen en op te nemen
in de monitoring/rapportage;
c Een paragraaf 5.2.5. toe te voegen m.b.t.
controlerapportages over de daadwerkelijke
gemeten etmaalwaardes bij de stiltegebieden
en de geluidsgevoelige bestemmingen;
d Ruimte te creëren voor een onafhankelijke
meting/rapportage;
e Voor alle controle rapportagepunten helder te
omschrijven wat de consequentie is wanneer
niet aan de normen/voorwaarden wordt
voldaan.

a Voorschrift 5.2.1. verwijst naar de versie van
het akoestisch onderzoek zoals dit is ingediend
bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning
en het bijbehorende MER. De inrichting moet
aan het gehele rapport voldoen;
b De genoemde voorwaarde is alleen van
toepassing op stiltegebieden in de provincie
Flevoland. De provincie Fryslân heeft in haar
beleid geen eisen voor geluidsbronnen van
buiten het stiltegebied vastgesteld. Voor de
stiltegebieden in de provincie Flevoland wordt
aan deze voorwaarde voldaan. Om dit te
kunnen waarborgen zijn de voorschriften 5.2.1
en 5.2.4 in de omgevingsvergunning
opgenomen;
c Vanwege de locatie en met name de afstand
van de inrichting tot aan de stiltegebieden en
de geluidsgevoelige bestemmingen is het meten
van geluid op de locatie van de geluidsontvanger niet zinvol, omdat hierbij teveel
omgevingsgeluid ontvangen wordt dat niet door
Smals IJsselmeer b.v. veroorzaakt wordt. Juist
om goede geluidgegevens bij deze locaties te
kunnen krijgen, is in voorschrift 5.2.1 de
meting van de bronvermogens opgenomen. Met
deze brongegevens heeft het bevoegd gezag
inzicht in de geluidbelasting op de
stiltegebieden en de geluidsgevoelige
bestemmingen;
d Mocht uit de naleving van voorschrift 5.2.1
blijken dat het akoestisch onderzoek niet juist is
opgesteld, etc., dan moet voldaan moeten
worden aan voorschrift 5.2.4;
e De voorschriften zijn in onze ogen duidelijk
genoeg omschreven. In voorschrift 5.2.1 is
vastgelegd dat er geluidsmetingen verricht
moeten worden, inclusief de bronvermogens.
Deze metingen moeten middels een akoestisch
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onderzoek aan het bevoegd gezag getoond
worden. Overschrijding van de waarden uit het
akoestisch onderzoek behorend bij het MER en
de aanvraag, kan alleen veroorzaakt worden
door hogere bronvermogens. Indien dit blijkt uit
het gevraagde onderzoek uit voorschrift 5.2.1,
dan dient op basis van voorschrift 5.2.4 binnen
twee maanden maatregelen te zijn getroffen
om aan de bronvermogens te verlagen.
14e

Voor de stiltegebieden wordt niet voldaan aan de Zoals hierboven onder 14d is gesteld is deze
voorwaarde gesteld op pagina 31/39.
voorwaarde afkomstig uit het beleid van de
provincie Flevoland en daarmee alleen van
toepassing op de stiltegebieden binnen de grenzen
van de provincie Flevoland. De provincie Fryslân
heeft geen beleid vastgesteld voor geluidsbronnen
buiten haar stiltegebieden. Voor deze
stiltegebieden wordt door ontbrekend beleid
teruggevallen op de reguliere toetsingskaders.

X

14f

De tabellen in paragraaf 8.6 bevatten zoveel
fouten dat er geen enkele conclusie m.b.t. de
geluiddruk aan ontleend kan worden, een paar
voorbeelden:
a De titel van tabel 8-22 spreekt over maximale
geluidbelasting terwijl in de tabel de etmaalwaardes opgenomen zijn. Het kunnen
maximale of etmaalwaardes zijn, niet beide;
b In dezelfde tabel worden de 4 meetpunten
voor de kust van Friesland op één hoop
gegooid en krijgen de waarde 20 dB(A). Dit
komt volgens bijlage 1a van het akoestisch
rapport overeen met de gemiddelde van de
huidige avondwaardes op die punten maar
niet met het gemiddelde van de
etmaalwaardes (25 dB(A)), noch met het
gemiddelde van de maximale waardes;
c Op dezelfde regel wordt de toekomstige

X

a Wat in de tabel wordt getoond, zijn maximale
geluidsniveaus die plaats kunnen vinden in de
dag- avond of nachtperiode.
b De juiste waarden zijn in tabel 3 van de memo
‘Aanvulling en toelichting MER – geluid’,
projectnummer 18006.04, van 6 juli 2018,
opgenomen ter vervanging van de waarden in
tabel 8-23;
c Wij verwijzen hiervoor naar onze bovenstaande
reactie onder b;
d Wij verwijzen hiervoor naar onze bovenstaande
reactie onder b. Omdat door de aanvrager een
correctie van de resultaten is ingediend en deze
correctie door ons als juist wordt
gekwalificeerd, is er geen aanleiding om een
nieuw akoestisch onderzoek te verlangen.
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etmaalwaarde als 27 dB(A) omschreven.
Bijlage 1c van het akoestisch rapport geeft
aan dat dit 39 dB(A) zal gaan bedragen;
d De andere waarden in tabel 8-22 bevatten
vergelijkbare fouten. Zo komt de huidige
waarde voor Lemmer 46 dB(A) nergens voor,
terwijl de toekomstige waarde volgens de
tabel ook 46 dB(A) zou worden. Hier lijken de
maximale waardes uit bijlage 2b van het
akoestisch onderzoek te zijn gebruikt;
Het is ondoenlijk om voor alle waarden uit de
tabellen in paragraaf 8.6 uit het MER te
achterhalen hoe deze tot stand zijn gekomen.
Wij hopen duidelijk te maken dat voor wat
betreft de paragraaf geluid deze MER
onbruikbaar is. Gezien deze omissies in de
m.e.r. verzoeken wij om deze opnieuw te laten
uitvoeren in opdracht van de
vergunningverlener.
14g

Indiener geeft aan dat het onjuist is dat in het
Voor het punt mbt zeehonden wordt verwezen
MER is aangegeven dat in het plangebied geen
naar punt 5b.
zeehonden voorkomen omdat met grote
regelmaat zeehonden langs de Friese
IJsselmeerkust worden gezien. Er zijn
permanente groepjes (tot 4 bij de Mokkebank en
tot 3 bij de Steile bank) Gewone Zeehonden
aanwezig in het gebied. Indiener verzoekt de
MER opnieuw uit te laten voeren en verzoekt
tevens gezien de beschermde status van de
Gewone Zeehond de vergunning niet voor de
huidige locatie te verlenen.

X

15

Het realiseren van het natuurgebied buitendijks
alvorens tot winning van industriezand mag
worden overgegaan is een onevenredige eis. Dit
natuurgebied zal gereedkomen vijf jaar na de
start van de winning van industriezand. In de PB

X

Betreffend voorschrift is inderdaad onevenredig
bezwarend. De maatregel is niet noodzakelijk om
significant negatieve effecten te voorkomen, maar
het op zo kort mogelijke termijn realiseren van
het natuurgebied buitendijks draagt wel bij aan
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is de maatregel als 'natuurinclusief' aangemerkt
en niet als noodzakelijke mitigerende maatregel.
Indiener verzoekt dit voorschrift te schrappen.

het stimuleren van de natuurwaarden in het
plangebied. Indiener geeft daarom aan dat het
natuurgebied gereed zal komen binnen vijf jaar na
de start van de winning van industriezand.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
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Het verzoek wordt ingewilligd.
16a

Indiener geeft aan de gronden van de
zienswijzen van Natuurmonumenten en het
Fryske Gea herhaald en ingelast te beschouwen.

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijzen 12
en 17.

16b

Reclamant stelt dat een diepe zandwinning (60
m) niet past binnen de doelstellingen van de
‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 met ondiepe
zones’, waarbij gestreefd wordt naar ondiep
water, droogvallende platen, moeras en
luwtegebieden.

De bij de Natuurambitie Grote Wateren 2050
X
nagestreefde natuurwaarde schuilt vooral in
wateren met een diepte tot 60 cm. De
zandwinning realiseert weliswaar diep water, maar
dat ontstaat op een locatie met een huidige
waterdiepte van 4 tot 5 m.. Er gaat dus geen
ondiep water (max. 0,60 m.) verloren.
Waar tot nu toe een waterdiepte van 4 tot 5 meter
gold, ontstaat straks, door middel van
zandsuppleties rond het eiland, een uitgestrekt
areaal van ondiep water, droogvallende platen,
moeras en luwtegebieden, hetgeen volledig
aansluit op de Natuurambitie Grote Wateren 2050.

16c

Indiener geeft aan dat significant negatieve
effecten niet zijn uitgesloten, omdat de waarde
van het studiegebied voor schelpdier etende
watervogels nog niet duidelijk is. Van belang is
te weten in hoeverre het studiegebied 's nachts
wordt gebruikt als foerageergebied voor
tafeleend en kuifeend. Verouderd onderzoek uit
jaren tachtig geen nader onderzoek gedaan.
Conclusie dat gunstige staat van instandhouding
niet in gevaar komt is voorbarig.

Op basis van de recente vogeltelgegevens en de
bevindingen van het onderzoek naar de
mosseldichtheid uit februari 2017 is er een actueel
beeld van de waarde van het plangebied voor
benthosetende watervogels. Er is geen aanleiding
om de conclusie van de passende beoordeling te
herzien.
In de rapportage van het mosselonderzoek
geconcludeerd dat de zandwinning in het
plangebied leidt tot een verlaging van de
draagkracht van het IJsselmeer voor
benthosetende duikeenden met circa 0,1%. Deze

X

X

X

RWS INFORMATIE | ANTWOORDNOTA ZIENSWIJZEN |

Nr.
zienswijze

Zienswijze / advies

Antwoord

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

afname kan eventueel (deels) opgevangen worden
door bijvoorbeeld het aanbrengen van hard
substraat in een daarvoor geschikt gebied. Omdat
de Dreissena’s goed bereikbaar en consumeerbaar
moeten zijn voor duikeenden hebben schelpen van
mariene oorsprong de voorkeur. Het advies van de
deskundige om schelpenhopen aan te leggen, is
overgenomen door Smals IJsselmeer B.V. De
ervaring is dat dit geschikt substraat vormt voor
de vestiging van Dreissena’s en daarmee nieuw
foerageergebied kan vormen voor benthosetende
watervogels. Het aanbrengen van schelpenhopen
vormt een onderdeel van de voorgenomen
activiteit en zal worden gemonitord.
17a

Indiener maakt zich ernstige zorgen over de
vogels die in het gebied foerageren en rusten,
inclusief de nabijgelegen Steile Bank. Ten eerste
is deze ondiepte met zandplaten één van de
belangrijkste rustgebieden van het IJsselmeer,
waarin inmiddels ook een visdievenkolonie is
gevestigd. Wij zijn vrezen dat de zandwinning
leidt tot versnelde erosie van deze ondiepte.

Zie voor beantwoording van zienswijze
betreffende de effecten op zandbanken/
zandplaten, de beantwoording bij de zienswijzen
onder nr. 11a.
Zoals beschreven in de passende beoordeling is de
categorie nee, tenzij (rood) van toepasing. Dat
betekent dat het een locatie is waar zandwinning
in principe niet is toegestaan, tenzij een passende
beoordeling aantoont dat significant negatieve
effecten van een specifiek voorgenomen activiteit
kunnen worden uitgesloten, gemitigeerd of
gecompenseerd na het succesvol doorlopen van
de ADC-toets. In de passende beoordeling is
aangetoond dat een significant negatief effect is
uit te sluiten zodat een alternatievenafweging niet
aan de orde is en aan het nee, tenzij-criterium is
voldaan. In de actuele situatie is rust in het
plangebied betrekkelijk omdat het plangebied
aansluit op een bestaande vaarroute en het
plangebied toegankelijk is voor recreatievaart. De
rust van het foerageergebied ter plekke van het
plangebied wordt zo veel mogelijk geborgd door:

X

X
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- de schepen zo snel mogelijk aan te sluiten op de
bestaande vaarroutes;
- het nachtelijk vaarverbod voor de schepen van
en naar de zandwinning in maart-april;
- de aanwezigheid van betonning waardoor het
plangebied niet meer toegankelijk is voor
recreatievaart, enkel voor schepen van en naar
de zandzuiger, het onderwaterdepot en/of – bij
aanwezigheid werkeiland – naar de haven;
- bij opstart van het voornemen – wanneer het
werkeiland nog niet aanwezig is - alleen een
zandzuiger ter plaatse te hebben waar schepen
rechtstreeks zand afnemen;
- de afschermende werking van de dijken rond
het werkeiland, buiten het werkeiland zijn – als
het eiland aanwezig is - een elektrische zuiger
aanwezig.
Realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen
De zandwinning bevindt zich op grote afstand van
de ondiepte voor de Friese kust waar - om
voldoende rust te garanderen voor kwetsbare
vogelsoorten - een beperking van de
toegankelijkheid is ingesteld via een
Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) ex artikel 2.5
van de Wet Natuurbescherming. Door beperking
van de toegankelijkheid wordt gewaarborgd dat op
rui-, rust- en foerageergebieden voor vogels een
wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de
gunstige staat van instandhouding van
beschermde soorten. Om de rust te vergroten is in
het beheerplan aangegeven dat een aanvullende
maatregel nodig is om rust te creëren in
IJsselmeer door een uitbreiding van een eerdere
afsluiting onder art. 17 Nbwet aan de orde bij De
Kreupel. Het voornemen voor de zandwinning in
het plangebied beïnvloedt deze rustgebieden niet.
Daarnaast in het beheerplan zijn beperkingen

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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gesteld aan de locaties en periode om te
kitesurfen en aan de munitieproeven bij
Breezanddijk (waar geschikt leefgebied binnen de
verstoringszone van het schietterrein Breezanddijk
ligt voor onder andere de kuifeend en topper). De
zandwinning belemmert deze beperkingen aan
beide activiteiten niet. Het voornemen heeft geen
effect op de rust in de rustgebieden en een groot
areaal aan foerageergebied. Ter plekke van het
plangebied zijn een aantal maatregelen genomen
om de verstoring van de rust ten opzichte van de
huidige situatie zo veel mogelijk te beperken.
17b

Indiener maakt zich zorgen over de momenten
waarop door inversie zuurstofloosheid op kan
treden en over de negatieve effecten daarvan op
vis en dus op visetende vogels.

Zie voor de effecten van zuurstofloosheid door
inversie de beantwoording bij zienswijze 4am en
6e.

X

X

X

Ter aanvulling hierop zal vis in gebieden waar lage
zuurstofgehalten zijn vluchtgedrag vertonen en uit
het gebied van inversie verdwijnen. Effecten op de
vispopulatie worden daarom niet verwacht.
17c

Gezien de landschappelijke en ecologische
waarden die in het geding zijn, had naar onze
mening uitgebreider onderzocht moeten worden
of de zandwinning hier onmisbaar is, of dat
andere locaties minder schadelijk zijn. Met name
locaties in de Noordzee lijken kansrijk, zoals
recent in diverse media is weergegeven.

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijze 7e.

X

17d

Het belang van openheid, leegte en duisternis is
benoemd als kernkwaliteit van het IJsselmeer in
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Dit
initiatief is in sterke tegenspraak met het
behouw van openheid, leegte en duisternis. De
loodsen en andere gebouwen zullen ruimschoots
zichtbaar zijn. De geluidsbelasting van de
zandwinning is in strijd met behoud van rust en

Het initiatief betekent inderdaad een zekere
verstoring van de huidige kernwaarden.
Daartegenover staat echter ook de ontwikkeling
van waardevolle natuur (ondiepten, droogvallende
platen, duinvorming) en meer diversiteit in het
natuurlijk milieu. Na zorgvuldige
belangenafweging is het verstoringseffect van dit
initiatief per saldo beperkt en als niet

X

X
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is niet getoetst aan de beleving van rust.
Aantasting van de landschappelijke waarden is
naar onze mening nog steeds aan de orde en de
bescherming van kernkwaliteiten van het
IJsselmeer wordt geen recht gedaan.

doorslaggevend beoordeeld.

17e

Indiener maakt zich zorgen over de effecten van
verstoring. De hoge opgaande structuren zorgen
ervoor dat groepen watervogels, waaronder
topper en fuut naast het gebied zelf ook de wijde
omgeving kunnen gaan mijden.

De verstoring door het voornemen is een
combinatie van visuele verstoring (aanwezigheid
bebouwing en materieel) en geluid. Bij de
effectbeschrijving is het verstorend aspect van de
zandwinning voor aanwezige watervogels
meegenomen en is uitgegaan van
verstoringsafstanden van waterrecreatie (worst
case, door grotere onvoorspelbaarheid van
waterrecreatie ten opzichte van de zandwinning).
Met deze verstoringsafstanden is de conclusie van
de passende beoordeling dat significant negatieve
effecten uitgesloten zijn.

17f

Indiener stelt dat door externe cumulatie met
Zie het antwoord bij de reactie onder 7n.
onder andere de windmolenparken en
visserijvergunningen meerdere kleine negatieve
effecten opgeteld het duurzaam voorbestaan van
populaties in het IJsselmeer wel degelijk kunnen
bedreigen. Voor deze externe cumulatie dienen
per vogelsoort alle plannen en projecten in
samenhang te worden beschouwd. Met name
voor soorten met een SvI en/of een negatieve
trend is de optelsom van projecten in het
IJsselmeer al zo negatief dat er naar ons inzicht
geen ruimte is om deze industriezandwinning er
aan toe te voegen.

18a

Door het initiatief wordt het open karakter van
het IJsselmeergebied beïnvloed.

Inderdaad vormt het eiland een nieuw element in
het IJsselmeer en zal hier tot zekere verstoring
van de weidsheid leiden. Wel kunnen argumenten
worden aangevoerd om de mate van verstoring te
nuanceren. Het eiland beslaat maar een

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL

X

X

X
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betrekkelijk gering deel van de horizon en de
omvang ervan moet worden afgezet tegen de
enorme schaal van het open wateroppervlak. Ook
wordt het zicht op het eiland regelmatig door
atmosferische condities afgezwakt. Desondanks is
sprake van een zekere verstoring van de huidige
kernwaarden. Daar tegenover staat echter ook de
ontwikkeling van waardevolle natuur (ondiepten,
droogvallende platen, duinvorming) en meer
diversiteit in het natuurlijk milieu. Na zorgvuldige
belangenafweging is het verstoringseffect van dit
initiatief per saldo beperkt en als niet
doorslaggevend beoordeeld.
18b

De gemeente erkent in de omgevingsvergunning
dat het werkeiland een verstorend effect zal
hebben
op de omgeving, zowel vanaf het vaste land, als
vanaf het water. Net als voor de watersporter,
zal het werkeiland een beperking zijn van de
bewegingsvrijheid voor de beroepsvissers in het
lJsselmeergebied.

In visueel-ruimtelijk opzicht vormt het eiland in
zekere mate een verstoring van de kernwaarden.
De grote afstand tot het vasteland, de beperkte
schaal van het eiland en de voorgesteld mitigatie
(inpassingsmaatregelen en beeldkwaliteitseisen)
zijn afgewogen tegenover de erkende negatieve
effecten. Ook m.b.t. het gebruiksaspect, waarbij
de bewegingsvrijheid van visserij en watersport in
zekere mate in het geding is, heeft het initiatief
(Nationaal belang) in de afweging van belangen
de doorslag gegeven.

18c

Indiener stelt dat het onbegrijpelijk is dat een
grootschalig project als de 'lndustriezandwinning
lJsselmeer' voor een lange periode (gedurende
30 jaar) vergund kan worden, terwijl de
mogelijkheden die de beroepsvisserij worden
geboden voor het uitvoeren van
visserijactiviteiten in het lJsselmeergebied
steeds beperkter worden.

De effecten van de zandwinning en de
visserijactiviteiten kunnen niet zonder meer met
elkaar vergeleken worden aangezien de
verschillende activiteiten effecten hebben op
verschillende (vogel)soorten. Visserijactiviteiten
hebben voornamelijk effect op visetende
watervogels vanwege bijvangst in netten en
fuiken. Zandwinning daarentegen heeft geen
directe letale effecten op vogelsoorten.
Uit de passende beoordeling voor de zandwinning
blijkt dat er geen significant negatieve effecten

X

X
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optreden voor het Natura-2000 gebied IJsselmeer
en de op grond van de Wet natuurbescherming,
onderdeel soortbescherming.
18d

Indiener stelt dat de impact die zij met haar
visserijactiviteiten heeft op het ecosysteem vele
malen lager is dan de (verwachte) impact op het
ecosysteem van de zandwinning die middels het
plan 'lndustriezandwinning lJsselmeer zal
plaatsvinden.

Er wordt verwezen naar de reactie onder 18c.

X

18e

Indiener vreest dat eventuele negatieve
gevolgen als gevolg van de zandwinning in de
toekomst worden gebruikt om de beroepsvisserij
verder in te perken. De beroepsvisserij dient nl.
periodiek vergunningen aan te vragen, waarbij
de effecten gecumuleerd dienen te worden met
overige (reeds bestaande) activiteiten binnen
het lJsselmeergebied. Gelet op de grootschalige
(250 hectare) en meerjarige (30 jaar) activiteit
van de zandwinning in combinatie met de
eventuele negatieve effecten op het ecosysteem
van deze activiteit, is de verwachting dat het
verkrijgen van de benodigde vergunningen voor
de beroepsvisserij zullen worden bemoeilijkt.

Er wordt verwezen naar de reactie onder 18c.

X

18f

Indiener geeft aan dat in vele onderzoeken
herhaaldelijk naar voren komt dat eventuele
negatieve effecten op het ecosysteem vaak ten
onrechte worden toegeschreven aan de
beroepsvisserij. Dit zou blijken uit tegenstrijdige
geciteerde stukken van Rijkswaterstaat.

De onderzoeken waar indiener naar verwijst zijn
geen onderwerp van deze procedure noch worden
in het MER (en de daarbij behorende stukken)
uitlatingen gedaan omtrent het toeschrijven van
negatieve effecten op het ecosysteem door de
beroepsvisserij.

X
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18g

Indiener geeft aan dat de effecten van werken
met groen licht op de aanwezige diersoorten niet
duidelijk zijn. Voor trekvogels heeft het gebruik
van groen licht wel een mitigerend effect. Voor
vleermuizen kan het licht verstorend werken.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er geen
vleermuizen aanwezig zijn ter plaatse van de
projectlocatie. Van een verstorende werking is
derhalve geen sprake.

18h

De berekende stikstofdepositie voor de
opstartfase ligt boven de verlaagde grenswaarde
(0,05 mol N/ha/jaar) voor de Natura 2000gebieden Weerribben en Rottige Meenthe &
Brandemeer.

Het Natura 2000 gebied Weerribben heeft een
verlaagde grenswaarde. Dit is ook zo
meegenomen in de besluitvorming. Hiervoor is het
project vergunningplichtig. Ontwikkelruimte
hiervoor is afgeboekt in AERIUS register. Voor het
gebied Rottige Meenthe & Brandemeer is geen
verlaging van de grenswaarde van toepassing.

X

18i

De externe cumulatietoets is niet toegepast voor
het onderdeel stikstofdepositie.

AERIUS houdt rekening bij de uitgifte van
ontwikkelruimte met cumulatie van andere
projecten en initiatieven. AERIUS register heeft
daardoor een bepaalde doorlooptijd om dit door te
rekenen. Uit betreffende blijkt dat er voldoende
ontwikkelruimte beschikbaar is.

X

18j

De in de PB gebruikte onderzoeken over effecten
van geluid op vissen geven aan dat er weinig
bekend is over effecten van geluid op vissen en
dat de conclusies met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd dienen te worden. Desondanks
wordt in de PB toch de conclusie getrokken dat
de effecten mee zullen vallen.

Uit de Passende Beoordeling blijkt dat het project
met zekerheid geen significante effecten heeft op
het Natura-2000 gebied IJsselmeer en uit het MER
op de beschermde soorten op grond van de Wet
natuurbescherming.

X

Er is recent onderzoek naar met name effecten
van onderwatergeluid bij heien bij de aanleg van
windturbines op zee. Uit bijvoorbeeld een
onderzoek naar effecten van heien op zee dat
gepubliceerd is in 2014 is geconcludeerd dat zelfs
in het ergst denkbare scenario, vlakbij het heien,
en met uiterst geluidsgevoelige vissen (en
leeftijden), de geluidsimpact helemaal niet zo
ernstig is als oorspronkelijk gedacht. Er is geen
effect op de mortaliteit vastgesteld (In Situ
Mortality Eperiments with Juvenile Sea Bass

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
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(Dicentrarchus labrax) in Relation to Impulsive
Sound Levels Caused by Pile Driving of Windmill
Foundations. Elisabeth Debusschere, Bert de
Coensel, Aline Bajek, Dick Bottelooren, Kris
Hostens, Jan Vanaverbeke, Sofie
Vandendriessche, Karl van Ginderdeuren, Magda
Vincx, Steven Degraer, 2 oktober 2014.
https://doi.org/10.1371/joernal.pone.0109280).
In het onderzoek naar het onderwatergeluid als
gevolg van de realisatie van de HES Hartel Tank
Terminal (HHTT) is geconstateerd dat voor de
baggerwerkzaamheden geen nadelige effecten te
verwachten omdat de geluidniveaus van dezelfde
ordegrootte zijn als de huidige
achtergrondgeluidniveaus (MER HES, rapport
onderwatergeluid, Frank van Hout, 14 juni 2017).
Maatgevend voor HHTT zijn de heiwerkzaamheden
en deze zijn niet aan de orde in het kader van de
zandwinning IJsselmeer. Dit leidt er niet toe dat
de conclusie uit de passende beoordeling herzien
dient te worden.
18k

Indiener geeft aan dat er meer recente
onderzoeken bestaan over effecten van geluid
op vissen, maar dat die niet zijn gebruikt bij het
opstellen van de PB. Deze onderzoeken komen
mogelijk tot andere conclusies dan dat er nu in
de PB wordt verondersteld.
Indiener geeft aan dat er meer recente
onderzoeken bestaan over effecten van geluid
op vissen, maar dat die niet zijn gebruikt bij het
opstellen van de PB. Deze onderzoeken komen
mogelijk tot andere conclusies dan dat er nu in
de PB wordt verondersteld.

Verwezen wordt naar onze beantwoording bij
zienswijze 18j.

X
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18l

In de PB wordt verondersteld dat de te creëren
zandwinput mogelijk als refugium voor de
spiering kan dienen, wat een toename kan
opleveren van de voedselbeschikbaarheid voor
de visetende watervogels. In delen van de
zandwinput die dieper zijn dan de originele
bodem (5-15 meter) zal dit eerder tot een
afname van het beschikbaar voedsel leiden voor
soorten die vanuit de vlucht duiken naar hun
prooi.

De zienswijze wordt voor kennisgeving
aangenomen.

18m

Indiener geeft aan dat de staat van
instandhouding van de brilduiker onterecht als
"goed" is weergegeven in de PB en dat de trend
positief is. Er is inderdaad een positieve trend
voor brilduikers wereldwijd, in het lJsselmeer en
op de zandwinlocatie, maar de soort is juist
afgenomen in het Markermeer en in Nederland.
Dit kan dus betekenen dat het plangebied
relatief belangrijk is voor deze soort en dat het
negatieve effect van het geplande project
onderschat is.

De constatering klopt dat de Brilduiker landelijk
een negatieve trend kent (zie website Sovon). In
het Natura 2000-beheerplan (ook in het
definitieve plan 2017-2023) is aangegeven dat het
instandhoudingsdoel voor de brilduiker geen
knelpunt kent. De aantallen liggen boven het
doelaantal. Of sprake is van significante gevolgen
wordt bepaald in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen. Deze
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld per
Natura 2000-gebied, in dit geval het IJsselmeer,
in de zogenaamde aanwijzingsbesluiten. In de
leidraad significantie van het Steunpunt Natura
2000 is aangegeven dat het (relatieve) belang van
het gebied voor bijvoorbeeld de regio of
Nederland, is niet relevant bij de bepaling van
significantie. De reden hiervoor is dat het
aanwijzingsbesluit de basis is voor het bepalen
van een kans op een significant effect. In dat
aanwijzingsbesluit is al rekening gehouden met
het belang van het gebied binnen het Natura
2000-netwerk. Het feit dat de brilduiker landelijk
een negatieve trend kent, staat los van de
beoordeling van het effect op het
instandhoudingsdoel van deze soort in het Natura
2000-gebied IJsselmeer.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X

X
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18n

In diverse documenten bij de aanvraag staan
verschillende vermeldingen van trends en staat
van instandhouding van (andere) vogelsoorten
welke aantoonbaar foutief of tegenstrijdig zijn.

In de passende beoordeling (versie 31 oktober
2017) is aangegeven dat er voor de kuifeend een
knelpunt is ten aanzien van het behalen van de
instandhoudingsdoelstelling (behouddoelstelling)
zoals beschreven in het Natura 2000-beheerplan
voor het IJsselmeer. Ook is aangegeven waarom
geconcludeerd wordt dat de voorgenomen
zandwinning dit knelpunt niet versterkt. Dit is ook
de aanleiding voor het mosselonderzoek geweest.
Verwezen wordt voor het overige naar onze
beantwoording bij zienswijze 7k.
In de effectbeoodeling per soort is uitgegaan van
dezelfde informatie als in het beheerplan is
vermeld (zie onderstaande tabel).

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X
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18o

De werking van de aanleg van schelpenhopen,
zoals in de PB is opgenomen als mitigerende
maatregel, is (ook op langere termijn) nog niet
bewezen. Eerdere testen met het uitstrooien van
schelpen (niet op hopen) bleken niet succesvol.

Voor de toetsing van de voorgenomen activiteit is
het relevant dat het behalen van de
instandhoudingsdoelen niet onmogelijk mag
worden gemaakt door de voorgenomen activiteit.
Uit de PB blijkt dat de zandwinning niet
verantwoordelijk is voor het niet behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen. Desalniettemin
wordt ook gekeken naar de maatregelen uit het
beheerplan om rust te realiseren en het effect van
de zandwinning op deze maatregelen.

18p

De randzone met een diepte van circa 9 meter
zal 5 ha beslaan en zal naast de spiering ook
voor andere vissoorten, waaronder de winde, als
nieuw leefgebied fungeren. Indiener ziet niet in
waarom de zandwinput een beter geschikt
leefgebied is dan de huidige situatie. Er is geen
rapport/onderzoek gevonden dat dit bevestigt.

Zie bijvoorbeeld:
http://kennis.markermeerijmeer.nl/4_+Maatregel
en/4_2+Verdiepingen/4_2_5+Effectiviteit+Ecologi
e/default.aspx

18q
De zandwinput zou naar verloop van tijd een
aantrekkende werking kunnen gaan hebben op
de kwabaal, gezien de diepte en temperatuur
van het water in de winput. Aangezien de
activiteit is vergund voor een duur van 30 jaar,

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
X

X

De verticale spreiding van spiering is beschreven
in het RIVO Rapport Nummer: C004/04 ‘
Beschikbaarheid spiering als voedsel voor vogels
in het IJsselmeer “ van Dr. J.J. de Leeuw & mw.
drs. I.Y.M. Tulp.
In het rapport ‘Inventarisatie mogelijkheden
Locatie en Omvang Verdiepingen; Stand per
najaar 2011. Van Thomas Vijverberg, Roel
Knoben, Petra Dankers,Frank van Herpen in
opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied,
27 maart 2012 – update september 2015 is
aangegeven dat in de winter is het ook bekend dat
vissen in scholen concentreren in de diepe putten
om te overwinteren (8-12m diepte).
De kerngebieden van de kwabaal beperken zich
tot het Utrechtse Vechtplassengebied en de IJsselVechtdelta. Waarnemingen op andere locaties zijn
incidenteel. In het verleden is de kwabaal
geherintroduceerd in Noord-Brabant, waarbij
jaarlijks 2.000 juveniele kwabalen zijn uitgezet.

X
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zouden in de toekomst de aangetrokken
kwabalen door de zandwinnning verstoord
kunnen worden. Er is niet voldoende rekening
gehouden met de kwabaal.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen om aan
te nemen dat de kwabaal aanwezig is in het
IJsselmeer. Er hoeft in het kader van de
voorgenomen activiteit dan ook geen afweging
gemaakt te worden aangaande effecten op de
kwabaal. De toekomstige onzekere gebeurtenis
dat de kwabaal zich in de zandwinput zou gaan
vestigen en de vraag of de zandwinning in het
positieve geval de staat van instandhouding van
de kwabaal zou aantasten, bieden onvoldoende
zekerheid om daar in dit stadium al rekening mee
te houden, laat staan een uitspraak over te doen.

18r

Indiener betreurt dat er tijdens de
informatieavond op 22 maart 2018 geen
presentatie is gegeven over het initiatief, zoals
vooraf in de media vermeld was.

Deze opmerking betreft geen zienswijze op één
van de ontwerp-besluiten en wordt ter
kennisneming aangenomen.

18s

In het MER wordt beschreven dat bij de
locatiebepaling er rekening is gehouden met de
diverse stakeholders (onder andere de
beroepsvissers welke onze organisatie
vertegenwoordigt) van de klankbord groep.
Hierdoor is het volgende opgenomen in de
randvoorwaarden waar de locatie van het
plangebied aan moet voldoen: "Niet in
visgebieden". Rijkswaterstaat (2018) vermeldt
aansluitend het volgende: "Het
ontgrondingsgebied ligt op ongeveer drie
kilometer afstand van het gebied dat is
aangewezen voor visvangst met fuiken". Echter
Rijkswaterstaat (2018) vermeldt ook het
volgende: "De ontgrondingslocatie kon een
belemmering vormen voor de visserij. De
zandwinning betekent een beperkt verlies van
viswater ter plaatse van de zandwinput, voor de
komende 30 jaar". De Nederlandse Vissersbond

Zie voor beantwoording van zienswijze
betreffende effecten op visserij de beantwoording
bij de zienswijzen onder nummer 8a.
Vaarbewegingen
In paragraaf 8.2.4 en 8.9 van het MER is
aangegeven dat de verandering in
golfkarakteristieken geen problemen zullen
opleveren voor de scheepvaart (visserijschepen).
De extra vaarbewegingen van en naar de
zandwinputten kunnen hinder veroorzaken voor de
visserij. Door hanteren van de gebruikelijke
bepalingen voor scheepvaart wordt de veiligheid
gegarandeerd en is de hinder voor de visserij
minimaal en het effect verwaarloosbaar klein. Er is
sprake van een beperkte afname van bevaarbaar
water. Dit is zeer beperkt ten opzichte van de
totaal beschikbare oppervlakte van het
IJsselmeer.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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vindt dit een spijtige zaak en vindt dat dit
tegenstrijdig overkomt. Geplande
werkzaamheden betekenen voor de betrokken
vissers dat ze direct worden geraakt in hun
belangen; de geplande werkzaamheden zullen
namelijk wel degelijk plaatsvinden binnen een
gebied wat gebruikt wordt door vissers als
viswater. De IJsselmeer visserij heeft de laatste
jaren te maken gehad met grote (verplichte)
reductie in hun visserij-inspanningen, namelijk
in 2014, een reductie van 85% van de te
gebruiken netten, een reductie van 95%
betreffende de zegenvisserij, een verbod op
fuikenvisserij met ruiven en een verbod op de
zegenvisserij in de havens. Duidelijk is dat et
IJsselmeer zeer intensief wordt gebruikt voor
verschillende activiteiten. De geplande
werkzaamheden betekenen voor de
beroepsvissers dat zij belangrijke visgronden
zullen kwijtraken en gelet op de geplande
werkzaamheden moeten omvaren.
18t

Indiener pleit voor het opzetten van een
compensatiefonds waarmee de beroepsvisserij
schadeloos gesteld kan worden. Een deel van de
opbrengsten van de zandwinning zou gebruikt
kunnen worden voor het vullen van zo'n fonds.

Het verzoek om vergoeding van de schade wordt
in een aparte procedure behandeld. Over het
verloop daarvan worden de indieners nader
geïnformeerd.

18u

Schellingen en Straatsma (2017 b) vermelden
dat er wordt aangenomen dat er
geen/geleidelijke stratificatie (c.q. inverse en
disstratificatie) optreedt. Stratificatie op zich is
natuurlijk niet het probleem, maar de
achterliggende gevolgen zoals verandering van
de chemische samenstelling (c.q.
zuurstofloosheid) van het water is dat wel. In
een onderzoek van de Dienst der
Zuiderzeewerken afdeling waterloopkunde wordt

Zie voor effecten op de waterkwaliteit (chemische
samenstelling) en (bodem)fauna als gevolg van
stratificatie en inversie, de beantwoording van
zienswijzen onder nr. 4am, 6e, 7e en 17b.
Gevolgen invang van slib
Anaerobe omstandigheden zullen zich onder de
stratificatie laag, zelfs zonder sliblaag voordoen.
Het in het water aanwezige bacteriële leven zorgt
voor deze zuurstofloosheid. Hierbij worden onder

X

X
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het volgen door Claessen (1973) vermeldt: "Met
enige voorzichtigheid is te stellen dat op het
IJsselmeer geen permanente stratificatie zal
optreden bij putten niet dieper dan
25 à 30 m. Evenwel blijkt uit de resultaten dot
tijdelijk op diepten van meer dan 15 à 20 m
hydrobiologisch gezien zich ongunstige
omstandigheden kunnen voordoen die voor het
meeste leven op deze diepten (bodenfauna,
voedsel voor c.q. vis) fataal is. Putten tot 15 à
20 m zullen geen kwaliteitsverslechtering van
het meerwater veroorzaken, als men tenminste
de putbodem zo egaal mogelijk of werkt of de
taluds flauwe houdt". Het betreft een verouderd
rapport, maar kan als zeer overeenkomende
situatie worden beschouwt en biedt inzicht in
stratificatie is niet echt veranderd gedurende de
jaren. Het geplande project heeft het over
creëren van een maximale diepte van 60 meter.
In de boven vermelde citaat staat dat er dus
mogelijk ongunstige omstandigheden valt te
verwachten die fataal kunnen zijn voor de
aanwezige organismes. Dit laatste baart PO
IJsselmeer zorgen. Zeker wanneer dit water met
ongunste omstandigheden zich gaat verspreiden
naar de directe omgeving zal het effect ook
naast het geplande traject tot problemen kunnen
zorgen. Stratificatie is niet alleen van invloed op
de zuurstof (gas) uitwisseling tussen het diepere
water en de atmosfeer.

de stratificatie laag ook stoffen gevormd die de
geur kenmerken van deze zuurstofloosheid.
Echter ook als er een dikke sliblaag wordt
gevormd in de put zullen dezelfde producten
ontstaan onder zuurstofloosheid. Door inversie zal
de snelle zuurstoftoetreding ervoor zorgen dat
deze anaerobe producten worden afgebroken.

PO IJsselmeer is van mening dat de gevolgen
van de slib invang niet goed zijn meegenomen in
de Passende Beoordeling welke is opgesteld
t.b.v. het plan 'lndustriezandwinning IJsselmeer'.
Voor de projecten Markerzand en versteviging
Houtribdijk (beide projecten waarbinnen
zandwinning in het

Het watersysteem van het IJsselmeer kenmerkt
zich door de beperkte aanwezigheid van slib. Dit
in tegenstelling tot Markermeer waar het
oppervlaktewater een hoge mate van
vertroebeling vertoond als gevolg van het in
beroering raken van een zeer slibrijke
waterbodem. Het is daarom ook niet in de lijn der
verwachting dat in de ontstane winput in het
IJsselmeer op termijn veel slib ingevangen zal
worden. Resultaten van slib sedimentatie in
bestaande winputten in het IJsselmeer vertonen
geen hoge mate van sedimentatie van slib.

Van toepassing op
BP = bestemmingsplan
OS= omgevingsverg Smals
OL = omgevingsverg Liander
OV = ontgrondingsverg
WS = waterverg Smals
WL = waterverg Liander
BP OS OL OV WS WL
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Markermeer plaatsvindt) wordt in de Passende
Beoordelingen van deze beide projecten vermeld
dat de zandwinput die na het project is ontstaan
zal fungeren als een slib invang plaats. Hierbij
wordt er bedoeld op dat de zandwinput met
grote diepte het laagste punt heeft en zodoende
door middel van zwaartekracht het slib invangt.
Daarnaast zullen er slibdeeltjes worden
ingevangen doordat zwaardere deeltjes bezinken
in de put en door de stratificatie niet weer
suspenderen. Dit zorgt ervoor dat er gedurende
de jaren een grote sliblaag zal ontstaan na de
zandwinning. Schellingen en Straatsma (2017
b) vermelden het volgende: "De stratificatie
(met zuurstofloosheid op de bodem) die in het
Grevelingenmeer optreedt, treedt op in een
slibrijk milieu met een grote hoeveelheid
organisch materiaal. Dit milieu zal niet aanwezig
zijn in de voorgenomen zandwinput in het
IJsselmeer". Echter
zal er door de voorgeschreven processen
daadwerkelijk wel na verloop van tijd een
slibrijke laag zich gaan vormen die anaerobe
omstandigheden kan veroorzaken.
18v

19a

Alternatieve locaties, waaronder de Noordzee.

Als ik goed geïnformeerd ben ís het níet alleen
zandwínníng maar ook het spoelen en sorteren
van zand. Dit zal een groot probleem worden.
Hierbij zal veel niet bruikbaar zand, wat te fijn
van korrel is, weer worden geloosd in het
IJsselmeer. Met voor 90% westelijke wind komt
dit troebele, dikke water naar Lemmer en zal
hier bezinken.
De indiener van de zienswijze is van mening dat

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt
verwezen naar de behandeling van zienswijze 7e.
Zie voor eventuele gevolgen van vertroebeling en
dik water de beantwoording onder zienswijze nr.
2j, 3, 4ak en 6f.

X

X
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niet alleen de zandwinning maar ook het spoelen
en sorteren van zand leidt tot vertroebeling van
het oppervlaktewater met als gevolg
functieverlies voor wat betreft visserij en
recreatie.
19b

Met gevolgen voor de visserij. Wat gebeurd er
als er geen staart meer wordt gevangen? En wie
is hier financieel verantwoordelijk voor?

Met betrekking tot vermeende schade kunt u een
verzoek tot schadevergoeding indienen op basis
van de wettelijke regelingen die van toepassing
zijn. Ik verwijs hiervoor onder andere naar de
regeling Nadeelcompensatie V&W.

X

19c

Wat voor gevolgen heeft dit voor de recreant? In
vies troebel water gaat men niet zwemmen.

De mate van vertroebeling is dermate beperkt dat
de doorzichtvereisten voor zwemwater niet in
gevaar komen. De beperkte vertroebeling zal
gezien de afstand tot de zwemlocaties aan de
kust, niet leiden tot vermindert doorzicht.

X

19d

Het eiland zal volgens reclamant een verstoring
van de weidsheid van het IJsselmeergebied
opleveren.

Inderdaad vormt het eiland een nieuw element in
het IJsselmeer en zal hier tot zekere verstoring
van de weidsheid leiden. Wel kunnen argumenten
worden aangevoerd om de mate van verstoring te
nuanceren. Het eiland beslaat maar een
betrekkelijk gering deel van de horizon en de
omvang ervan moet worden afgezet tegen de
enorme schaal van het open wateroppervlak. Ook
wordt het zicht op het eiland regelmatig door
atmosferische condities afgezwakt. Desondanks is
sprake van een zekere verstoring van de huidige
kernwaarden. Daar tegenover staat echter ook de
ontwikkeling van waardevolle natuur (ondiepten,
droogvallende platen, duinvorming) en meer
diversiteit in het natuurlijk milieu. Na zorgvuldige
belangenafweging is het verstoringseffect van dit
initiatief per saldo beperkt en als niet
doorslaggevend beoordeeld.

X

X
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3

Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van het
advies en de zienswijzen

3.1

Aanpassing van het bestemmingsplan ten opzichte van het
(ontwerp)bestemmingsplan

Toelichting
n.a.v. advies 1a
De beknopte samenvatting van de milieuparagraaf in de bestemmingsplantoelichting zal voor het
goede begrip worden uitgebreid, zodat de effecten op de stikstofdepositie in de aanlegfase beter
worden omschreven. Met name het feit dat de depositie op de Weerribben groter zal zijn dan 0,05
mol/ha/jaar, zal hierbij duidelijker worden vermeld.
n.a.v. advies 1c
De resultaten van het archeologisch vooronderzoek, dat is gedaan in voorbereiding op de aanvraag
Ontgrondingenvergunning, zullen in de bestemmingsplantoelichting duidelijker worden
weergegeven. De toelichting moet met name inhoudelijke informatie bevatten, die relevant is voor
de vergunningverlening.
n.a.v. advies 1d
Er wordt een Voorwaardelijke verplichting in de Regels opgenomen, waarbij de aanleg van de kabel
pas wordt toegestaan na verricht archeologisch onderzoek. Een nadere beschrijving van de aan het
onderzoek te stellen eisen wordt opgenomen in de Toelichting en Regels. Verder wordt opname van
de voorwaardelijke verplichting toegelicht in het hoofdstuk 11 Juridische toelichting
n.a.v. zienswijze 2d
De toelichting van MER en bestemmingsplan worden gecheckt op het punt van ontwikkeling en
monitoring van de landschappelijke inpassing, en zo nodig aangepast aan de termen, zoals
verwoord in het Beeldkwaliteitsplan. Dit laatste document is daarbij leidend.
n.a.v. zienwijze 7h
Het hoofdstuk Beleid in de bestemmingsplantoelichting wordt geactualiseerd en aangevuld met een
paragraaf over het Beheerplan IJsselmeer en de Atlas IJsselmeer, waarin o.m. de ‘10 gouden
ontwerpregels‘ zijn opgenomen.
Regels
In artikel 5.3.2 van het bestemmingsplan worden de onder de leden b en c genoemde waardes ten
behoeve van een goede landschappelijke borging van het werkeiland verhoogd van 3 en 8 meter
naar 6 en 12 meter boven IJsselmeerpeil.
Artikel 4
Aan dit artikel, waar onder 4.1.g wordt aangegeven dat aanleg van een leiding mogelijk is, wordt
een voorwaardelijke verplichting gekoppeld. Uitgangspunt daarbij is dat het plan hoe dan ook
uitvoerbaar is, ook als sprake zou zijn van de aanwezigheid van archeologische waarden. De
bestemde zone is dusdanig breed dat bij het leggen van de kabel voldoende ruimte beschikbaar is
om de vindplaats te ontwijken.
Het in uitvoering nemen van de activiteit wordt met deze voorwaardelijke verplichting pas
toegestaan nadat archeologisch onderzoek heeft aangetoond, of, en waar eventueel bijzondere
waarden zijn aangetroffen, zodat deze bij uitvoering kunnen worden ontzien. Hetzij door ontwijken
van de vindplaats, waarvoor binnen de bestemming dus voldoende ruimte bestaat, hetzij door
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berging, registratie en documentatie van de aangetroffen waarden. Voor de eisen die de Raad stelt
aan dit onderzoek zie ook de Toelichting par. 4.8 leidingtracé.
De letterlijke redactie van deze aanvulling op de regels luidt daarbij als volgt:
4.1.2
Voorwaardelijke verplichting voor leidingstrook
Voorafgaand aan de aanleg van de leidingen, gelegen binnen de aanduiding 'leidingstrook', wordt
het betreffende gebied in de vorm van een opwater-onderzoek met behulp van side scan sonar
en/of multibeam onderzocht op de aanwezigheid van objecten van archeologische waarde. De
leidingen worden bij de aanleg zodanig gesitueerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de eventuele
archeologische waarden binnen het gebied.

3.2

Aanpassing van de watervergunning voor Liander ten opzichte van de
(ontwerp)vergunning

Archeologie (advies 1d)
Naar aanleiding van het advies van de RCE is er in de watervergunning een randvoorwaardelijk
voorschrift naar de uitvoering van opwater onderzoek opgenomen. Over de resultaten van het
opwater onderzoek moet worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag neemt hierover een appellabel
besluit.

3.3

Aanpassing van de omgevingsvergunning voor Smals IJsselmeer BV ten opzichte
van de (ontwerp)vergunning

Ambtshalve zijn het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning en daarbij horende
documenten als volgt gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking:
x
omwille van de leesbaarheid en het makkelijker kunnen verwijzen zijn de besluitpunten van
het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning genummerd.
x
In de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van gedeputeerde staten van Fryslân zijn
enkele kleine tekstuele correcties en verduidelijkingen opgenomen.
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn het definitieve besluit op de aanvraag
omgevingsvergunning en daarbij horende documenten als volgt gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpbeschikking:
x
Naar aanleiding van de zienswijzen is van initiatiefnemer een memo ‘aanvulling en
toelichting MER-geluid’ (Anteagroup, projectnr. 180060.04, d.d. 17 juli 2018) ontvangen.
Dit memo is een aanvulling op het Milieueffectrapport met passende beoordeling (dd. 31
oktober 2017) inclusief het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013) voor de
Industriezandwinning IJsselmeer voor het onderwerp Geluid. Het document is onder
besluitpunt 4a toegevoegd aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning en
waarmee het project in overeenstemming moet zijn.
x
Naar aanleiding van de zienswijzen is van initiatiefnemer een memo ‘aanvulling MER en PB
- Natuur’ (Anteagroup, projectnr. 18006.04, d.d. 11 juli 2018) ontvangen. Dit memo is een
aanvulling op het Milieueffectrapport met passende beoordeling (dd. 31 oktober 2017) voor
het onderwerp natuur. Het document is onder besluitpunt 4a toegevoegd aan de
documenten die deel uitmaken van de vergunning en waarmee het project in
overeenstemming moet zijn.
x
Naar aanleiding van zienswijze 15 is de definitieve verklaring van geen bedenkingen
(VVGB) van gedeputeerde staten van Fryslân aangepast. De aanpassing betreft voorschrift
28 van de VVGB.
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Memo

datum
aan

6 juli 2018
Fumo
Gemeente De Fryske Marren

van

Antea Group

kopie

Smals IJsselmeer B.V.
Rijkswaterstaat
Provincie Fryslân
Wetterkip Fryslân

Goedkeuring

W. Straatsma

Vrijgave

D. van de Wetering

project
projectnr.
betreft

Industriezandwinning IJsselmeer
18006.04
Aanvulling en toelichting MER - Geluid

b/a

Aanleiding
Smals IJsselmeer B.V. is voornemens om industriezand in het IJsselmeer te gaan winnen en te gaan veredelen. Het
plangebied waarbinnen deze winning en veredeling plaats gaat vinden, heeft een oppervlakte van 250 hectare en ligt
binnen de gemeentegrenzen van de Fryske Marren op 4,5 km uit de kust van Gaasterland (Fryslân) en 6,5 km uit de
kust van de Noordoostpolder (Flevoland). Het zand wordt gewonnen in een zandwinput binnen het plangebied (218
ha) met een maximale diepte van ruim 60 meter. In een periode van 30 jaar wordt industriezand en ophoogzand
gewonnen.
Smals gaat naast de zandwinput een werkeiland realiseren waarop een zandverwerkingsinstallatie (ZVI) wordt
gebouwd. De specie wordt naar het werkeiland gespoten om daar te worden opgewaardeerd naar industriezanden,
die per schip worden afgevoerd. De restzanden worden nabij het eiland in een onderwaterdepot gezet, deels voor
afzet per schip als ophoogzand, dan wel voor de ontwikkeling van een natuurgebied in de vorm van een wetland rond
het werkeiland en voor landschappelijke inpassing tot duingebied. Het eiland wordt landschappelijk ingepast op basis
van de principes van ‘Building with nature’. Het eiland wordt van stroom voorzien door middel van een
elektriciteitskabel vanaf de kust van Friesland.
Voor de industriezandwinning in het IJsselmeer is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarnaast dient een aantal
besluiten genomen te worden. In het kader van deze besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) en passende
beoordeling (PB) opgesteld.
De ontwerpbesluiten Industriezandwinning IJsselmeer hebben met ingang van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018
ter inzage gelegen. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
1.
bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan;
2.
omgevingsvergunning (bouw, milieu en natuur) ten behoeve van de zandwinning en het werkeiland met
de zandverwerkingsinstallatie;
3.
omgevingsvergunning (werk of werkzaamheden uitvoeren en natuur) ten behoeve van de realisatie van
de elektriciteitskabel van Liander naar het werkeiland;
4.
ontgrondingsvergunning voor de zandwinning;
5.
watervergunning voor de zandwinning, dit betreft de volgende onderdelen:
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a.
b.

het brengen van stoffen in het IJsselmeer;
het gebruik maken van het IJsselmeer ten behoeve van het realiseren en in gebruik hebben van het
werkeiland met opstallen;
6.
watervergunning ten behoeve van de realisatie van de elektriciteitskabel van Liander.
Het MER en de PB Zandwinning IJsselmeer vormden hier bijlagen van.
Naar aanleiding van zienswijzen op deze ontwerp-besluiten zijn twee aanvullingen op het MER en de PB voor de
Industriezandwinning IJsselmeer opgesteld. Een aanvulling heeft betrekking op het geluidonderzoek (op verzoek van
de FUMO/gemeente De Fryske Marren) en de andere aanvulling betreft natuur (op verzoek van de provincie Fryslân).
Leeswijzer
Dit memo is een aanvulling op het Milieueffectrapport met passende beoordeling (dd. 31 oktober 2017) inclusief het
Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013) voor de Industriezandwinning IJsselmeer voor het onderwerp
Geluid. De punten hebben betrekking op:
x effectbeschrijving natuurgebieden (stiltegebieden);
x geluidbelasting op waarneempunten – Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
x geluidbelasting op waarneempunten – Maximale geluidniveaus LAmax;
x beoordeling voor het MER – Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
x beoordeling voor het MER – Maximael geluidniveaus LAmax.
Effectbeschrijving Natuurgebieden (stiltebieden)
x Aanvulling op paragraaf 4.2 Stiltegebied uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013);
x Aanvulling MER, paragraaf 8.6 geluid, kopje ‘effecten Natuurgebieden’
In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat de geluidbelasting in de stiltegebieden lager blijft dan 40 dB(A). In het
onderzoek is hiervoor geen tabel opgenomen. In het MER is alleen ingegaan op de geluidcontouren/geluidbelast
oppervlak. Onderstaande tekst is een aanvulling op he akoestisch onderzoek en het MER en geeft meer informatie
over de berekening van het geluid bij de stiltegebieden..
In voorliggende memo zijn de resultaten van de berekening voor de stiltegebieden in een tabel ogenomen (zie tabel 1)
en is de ligging van de ontvangerpunten voor de stiltegebieden in onderstaande figuur weergegeven. Voor het
stiltegebied Steile Bank zijn ten behoeve van de aanvulling extra ontvangerpunten toegevoegd vanwege de ligging van
het stiltegebied dichter bij de vaargeul, die ook gebruikt zal worde door schepen van en naar de zandwinning.
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Figuur 1: ontvangerpunten voor de berekening van de geluidbelasting stiltegebieden
De geluidbelasting in de stiltegebieden Mokkebank, Oudemirdumer Klif en Steile Bank wordt berekend als LAeq 24-uur
waarde zonder correctie voor de avond- en nachtperiode. Deze waarden zijn niet gelijk aan de waarden voor de
geluidgevoelige bestemmingen. Dit komt omdat de berekeningswijze voor natuur anders dan voor mensen, voor
mensen is er bijvoorbeeld een correctie voor nachtelijk geluid omdat dat als verstorender wordt beschouwd. Zie de
paragraaf 2.5 in het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013), waarin in de wijze van berekening en
beoordeling tussen natuurgebieden en geluidgevoelige bestemmingen is toegelicht. Bij vergelijking van beide
methodes is duidelijk dat er verschillen zitten en daardoor zitten er ook verschillen in de resultaten (getallen in de
tabellen) voor natuur (stiltegebieden) en voor mensen (geluidgevoelige bestemmingen).
Het streven is om de geluidbelasting in stiltegebieden lager te houden dan 40 dB(A). In de rapportage zijn de
rekenresultaten van de LAeq, 24uur niet opgenomen. In de voorliggende aanvulling zijn de rekenresultaten wel
opgenomen. In tabel 1 en in de nieuwe aanvullende bijlagen A1-A3 bij deze memo zijn de waarden alsnog
opgenomen.
Tabel 1 Geluidbelasting in dB(A) op stiltegebieden
ID*
Omschrijving
ontvangerpunt
01
02
03
03a
03b

Stiltegebied Mokkebank
Stiltegebied Oudemirdumer Klif
Stiltegebied Steile Bank
Stiltegebied Steile Bank
Stiltegebied Steile Bank

Geluidbelasting LAeq, 24-uur in dB(A)
Huidig en autonoom
Incl. zandwinning
Incl. zandwinning
situatie 1
situatie 2
15
27
27
20
30
30
25
30
30
31
32
32
33
34
34

Uit de resultaten in tabel 1, blijkt dat de geluidbelasting LAeq, 24-uur op de stiltegebieden met maximaal 12 dB(A)
toeneemt en dat de geluidbelasting LAeq, 24-uur in de stiltegebieden (ruim) lager is dan 40 dB(A), zowel in de
huidig/autonome situatie als in de situatie met zandwinning. Dat betekent dat het streven om de geluidbelasting in
stiltegebieden lager te houden dan 40 dB(A) niet in het geding is.
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Beoordeling stiltegebieden
x Aanvulling op paragraaf 6.3.4 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013).
Tekst in paragraaf 6.3.4 vervangen door de volgende tekst:
“Langs de IJsselmeerkust zijn 3 stiltegebieden gelegen. Het betreft de stiltegebieden Mokkebank, Oudemirdumer Klif
en steile Bank. De geluidbelasting (24-uurs gemiddelde etmaalwaarde) is in de huidige-autonome situatie (ruim) lager
dan 40 dB(A). De toename ten gevolge van de zandwinning bedraagt ten hoogste 12 dB(A). In de situatie met
zandverwerking blijft de geluidbelasting in de stiltegebieden echter lager dan 40 dB(A). “
Geluidbelasting op waarneempunten1– Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
x Aanvulling op paragraaf 4.3.1 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013);
x Vervangen paragraaf 8.6 uit het MER, kop ’Geluidgevoelige bestemmingen Etmaalwaarde’ door
onderstaande tekst.
In tabel 2 (vervanging van tabel 4.3 uit Akoestisch onderzoek en van tabel 8-22 uit het MER) is een overzicht
opgenomen van de geluidbelasting op verschillende ontvangerpunten met daarin zowel de ontvangerpunten met de
hoogste geluidbelasting als de ontvangerpunten met de grootste toename. De toename bedraagt ten hoogste 15
dB(A) en dit betreft de ontvangerpunten op de kust Friesland en Oudemirdum en heeft betrekking op het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT voor de geluidgevoelige bestemmingen. (Deze berekening heeft geen
betrekking op de natuurgebieden/stiltegebieden). Een volledig overzicht van de geluidbelasting op alle berekende
ontvangerpunten is opgenomen in bijlage A4 tot en met bijlage A8 bij voorliggende memo.
Tabel 2 Geluidbelasting in dB(A) op ontvangerpunten (vervangt tabel 4.3 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013) en
tabel 8-22 uit het MER (versie 31 oktober 2017)).
ID*
Omschrijving
Geluidbelasting LAr,LT in dB(A)
(grootste)
ontvangerpunt
Verschil
Huidig en autonoom
Zandwinning en
Zandwinning en
vaargeul situatie 1
vaargeul
situatie 2
801_B
Kust Friesland
24
39
39
15
802_B
Kust Friesland
27
40
39
13
804_B
Kust Noordoostpolder
42
43
43
1
808_A
Oudemirdum
21
36
36
15
808_B
Oudemirdum
23
36
36
13
810_B
Lemmer midden
40
41
41
1
811_B
Lemmer zuid
34
36
36
2
812_A
Rutten
25
30
30
5
812_B
Rutten
27
30
30
3
813_A
Creil
24
31
31
7
813_B
Creil
26
31
31
5

Beoordeling voor de MER – Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
•
Aanvulling op paragraaf 6.3.2 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013).
In het rapport is aangegeven dat de toename van de geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie het grootst is
bij waarneempunt Oudemirdum: 13 dB(A). Deze zin dient vervangen te worden door de volgende zin:
“De toename van de geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie is het grootst is bij ontvangerpunten Kust
Friesland en Oudemirdum: 15 dB(A). Bij Kust Friesland bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 39 dB(A) en bij
Oudemirdum bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 36 dB(A). In de gebieden met de hoogste toename blijft de
situatie met zandwinning overal onder de richtwaarde van 40 dB(A) blijft.”

1

Waarneempunten zijn in voorliggende memo ontvangerpunten genoemd.
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Geluidbelasting op waarneempunten– Maximale geluidniveaus LAmax.
x Aanvulling op paragraaf 4.3.2 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013);
x Aanvulling bijlagen uit het Akoestisch onderzoek;
x Vervangen paragraaf 8.6 uit het MER, kop ’Geluidgevoelige bestemmingen Maximale geluidniveaus’ door
onderstaande tekst.
In tabel 3 (vervanging van tabel 4.4 uit Akoestisch onderzoek en van tabel 8-23 uit het MER) is een overzicht
opgenomen van de maximale geluidbelasting op verschillende ontvangerpunten met daarin zowel de
ontvangerpunten met de hoogste geluidbelasting als de ontvangerpunten met de grootste toename. (De toename
bedraagt ten hoogste 11 dB(A) en dit betreft de ontvangerpunten op de kust Friesland en Oudemirdum en heeft
betrekking op het maximale geluidniveau LAmax voor de geluidgevoelige bestemmingen. Het heeft geen betrekking op
de natuurgebieden/stiltegebieden). Een volledig overzicht van de maximale geluidbelasting op alle berekende
ontvangerpunten is opgenomen in bijlage A9 tot en met bijlage A11 bij voorliggende memo.
Tabel 3 Maximale geluidbelasting in dB(A) op ontvangerpunten (vervangt tabel 4.4 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12
november 2013) en 8-23 uit MER (versie 31 oktober 2017)).
Maximale geluidbelasting LAmax in dB(A)
Omschrijving
ID*
Verschil
Huidig en autonome
Zandwinning en
ontvangerpunt
situatie (referentie)
vaargeulen
800_A
Kust Friesland
21
32
11
801_A
Kust Friesland
24
33
9
806_A
Kust Noordoostpolder
42
42
0
808_A
Oudemirdum
20
31
11
810_B
Lemmer midden
53
53
0
812_B
Rutten
28
28
0
813_A
Creil
22
26
4

Beoordeling voor het MER – Maximal geluidsniveaus LAmax.
x Aanvulling op paragraaf 6.3.3 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013).
Tekst in paragraaf 6.3.3 vervangen door de volgende tekst:
“Uit de rekenresultaten op de ontvangerpunten nabij de geluidgevoelige bestemmingen blijkt dat de maximale
geluidniveaus ten hoogste 53 dB(A) bedragen (dit betreft Lemmer-midden). Deze maximale geluidniveaus worden
veroorzaakt door de bestaande scheepvaartbewegingen. Bij alle geluidgevoelige bestemmingen is het maximale
geluidniveau lager dan de richtwaarde voor landelijk gebied De toename van het maximale geluidniveau ten gevolge
van de zandwinning ten opzichte van de huidige en autonome situatie bedraagt maximaal 11 dB(A) (Oudemirdum en
kust Friesland). Het piekgeluidniveau bedraagt bij Oudemirdum ten hoogste 31 dB(A) en bij kust Friesland ten hoogste
33 dB(A). In de gebieden met een hoge toename blijft de situatie met zandwinning overal onder de richtwaarde van
50 dB(A).”
Beoordeling MER (totaal voor geluid)
x Aanvulling op paragraaf 6.3.6 uit het Akoestisch onderzoek (versie 12 november 2013), op de toelichting op
tabel 6.1 uit het Akoestisch onderzoek;
x Tekst in paragraaf 8.6 in het MER onder tabel 8-24 vervangen door onderstaande tekst.
Voor de geluidgevoelige bestemmingen scoort de etmaalwaarde negatief (- -) voor de ontvangerpunten Kust
Friesland, Oudemirdum, Rutten en Creil. De score – voor dit criterium ontstaat door het feit dat de geluidbelasting bij
de ontvangerpunten met een grote toename in de huidige situatie heel laag is en uiteindelijk in de situatie met
zandwinning overal onder de richtwaarde van 40 dB(A) blijft.
Voor de geluidgevoelige bestemmingen scoort de maximale geluidbelasting negatief (- -) voor de ontvangerpunten
Kust Friesland, Oudemirdum en Creil. De score – voor dit criterium ontstaat door het feit dat de geluidbelasting bij de

blad 5 van 17

memonummer:
betreft: Aanvulling en toelichting MER - Geluid

ontvangerpunten met een grote toename in de huidige situatie heel laag is en uiteindelijk in de situatie met
zandwinning overal onder de richtwaarde van 50 dB(A) blijft.
In bijlage A12 is een totaaloverzicht van de scores voor de Geluidgevoelige bestemmingen Etmaalwaarde LAr,LT
opgenomen en in bijlage A13.de score geluidgevoelige bestemmingen Maximale geluidbelasting LAmax.
Het onderzoek naar laagfrequent geluid is niet berekend. Dit aspect is op basis van een kwalitatieve motivatie in
paragraf 6.3.5 in het Akoestisch onderzoek als neutraal gescoord.
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Bijlagen
x

Deze bijlagen vormen een aanvulling op bijlagen uit het akoestisch onderzoek.

A1: Bijlage huidige en autonome situatie natuurgebieden LAeq,24.
Deze bijlage is nieuw en een toevoeging aan de bijlagen van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.

A2: Bijlage Situatie 1 zuigers noordoost natuurgebieden LAeq,24.
Deze bijlage is nieuw en een toevoeging aan de bijlagen van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.

A3: Bijlage Situatie 2 zuigers nabij werkeiland natuurgebieden LAeq,24.
Deze bijlage is nieuw en een toevoeging aan de bijlagen van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
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A4: Bijlage huidige en autonome situatie LAr,LT
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 1a van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013. In deze nieuwe
bijlage is de titel verduidelijkt en de nummering van de ontvangerpunten is gelijkgemaakt met de nummering van de
ontvangerpunten in de situatie 1 en 2. De locatie van de ontvangerpunten is niet gewijzigd.
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A5: Bijlage Zandwinning Situatie 1 zuigers noordoost (alleen zandwinning) LAr,LT
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 1b van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
In deze nieuwe bijlage is de titel verduidelijkt.
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A6: Bijlage Zandwinning Situatie 1 zuigers noordoost (totaal zandwinning en vaargeul) LAr,LT
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 1c van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
In deze nieuwe bijlage is de titel verduidelijkt.
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A7: Bijlage Zandwinning Situatie 2 zuigers bij werkeiland (alleen zandwinning) LAr,LT
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 1d van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
In deze nieuwe bijlage is de titel verduidelijkt.
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A8: Bijlage Zandwinning Situatie 2 zuigers bij werkeiland (totaal zandwinning en vaargeul) LAr,LT
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 1e van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
In deze nieuwe bijlage is de titel verduidelijkt.
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A9: Bijlage huidige en autonome situatie (alleen vaargeulen) Maximale geluidbelasting LAmax
Deze bijlage is nieuw.
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A10: Bijlage Zandwinning Maximale geluidbelasting (alleen zandwinning) LAmax
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 2a van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
In deze nieuwe bijlage is de titel verduidelijkt.
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A11: Bijlage Zandwinning Maximale geluidbelasting (zandwinning en vaargeul) LAmax
Deze bijlage is een vervanging van bijlage 2b van akoestisch onderzoek, versie 12 november 2013.
In deze nieuwe bijlage is de titel verduidelijkt.
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A12: Bijlage Score Geluidgevoelige bestemmingen Etmaalwaarde LAr,LT
Deze bijlage is nieuw.
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A13: Bijlage Score geluidgevoelige bestemmingen Maximale geluidbelasting LAmax
Deze bijlage is nieuw.

A14: Bijlage Figuur 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2
Deze figuren wijzigen niet. Alleen volgende toelichting is opgenomen als aanvulling:
Deze figuren hebben betrekking op de geluidbelasting LAeq, 24-uur ten behoeve van het bepalen van het geluidbelast
oppervlak van de natuurgebieden. De 24-uursgemiddelde geluidbelasting bij de stiltegebieden aan de Friese kust
bedraagt ten hoogste 34 dB(A). De geluidcontouren zijn hiermee in overeenstemming.
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT is voor het bepalen van het geluidbelast oppervlak voor
natuurgebieden niet relevant.
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Aanleiding
Smals IJsselmeer B.V. is voornemens om industriezand in het IJsselmeer te gaan winnen en te gaan veredelen. Het
plangebied waarbinnen deze winning en veredeling plaats gaat vinden, heeft een oppervlakte van 250 hectare en ligt
binnen de gemeentegrenzen van de Fryske Marren op 4,5 km uit de kust van Gaasterland (Fryslân) en 6,5 km uit de
kust van de Noordoostpolder (Flevoland). Het zand wordt gewonnen in een zandwinput binnen het plangebied (218
ha) met een maximale diepte van ruim 60 meter. In een periode van 30 jaar wordt industriezand en ophoogzand
gewonnen.
Smals gaat naast de zandwinput een werkeiland realiseren waarop een zandverwerkingsinstallatie (ZVI) wordt
gebouwd. De specie wordt naar het werkeiland gespoten om daar te worden opgewaardeerd naar industriezanden,
die per schip worden afgevoerd. De restzanden worden nabij het eiland in een onderwaterdepot gezet, deels voor
afzet per schip als ophoogzand, dan wel voor de ontwikkeling van een natuurgebied in de vorm van een wetland rond
het werkeiland en voor landschappelijke inpassing tot duingebied. Het eiland wordt landschappelijk ingepast op basis
van de principes van ‘Building with nature’. Het eiland wordt van stroom voorzien door middel van een
elektriciteitskabel vanaf de kust van Friesland.
Voor de industriezandwinning in het IJsselmeer is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarnaast dient een aantal
besluiten genomen te worden. In het kader van deze besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) en passende
beoordeling (PB) opgesteld.
De ontwerpbesluiten Industriezandwinning IJsselmeer hebben met ingang van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018
ter inzage gelegen. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
1.
bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan;
2.
omgevingsvergunning (bouw, milieu en natuur) ten behoeve van de zandwinning en het werkeiland met
de zandverwerkingsinstallatie;
3.
omgevingsvergunning (werk of werkzaamheden uitvoeren en natuur) ten behoeve van de realisatie van
de elektriciteitskabel van Liander naar het werkeiland;
4.
ontgrondingsvergunning voor de zandwinning;
5.
watervergunning voor de zandwinning, dit betreft de volgende onderdelen:
a. het brengen van stoffen in het IJsselmeer;
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b.

het gebruik maken van het IJsselmeer ten behoeve van het realiseren en in gebruik hebben van het
werkeiland met opstallen;
6.
watervergunning ten behoeve van de realisatie van de elektriciteitskabel van Liander.
Het MER en de PB Zandwinning IJsselmeer vormden hier bijlagen van.
Naar aanleiding van zienswijzen op deze ontwerpbesluiten zijn twee aanvullingen op het MER en de PB voor de
Industriezandwinning IJsselmeer opgesteld. Een aanvulling heeft betrekking op het geluidonderzoek (op verzoek van
de FUMO/gemeente De Fryske Marren) en de andere aanvulling betreft natuur (op verzoek van de provincie Fryslân).
Leeswijzer
Dit memo is een aanvulling op het Milieueffectrapport inclusief de Passende Beoordeling voor de
Industriezandwinning IJsselmeer (d.d. 31 oktober 2017) voor het onderwerp natuur. De punten hebben betrekking op:
x zeehonden;
x gebruik gebied als foerageergebied schelpdier-eters;
x afwegingskader zandwinning beheerplan (zienswijze natuurmonumenten).
Grijze en gewone zeehonden
De toelichting op de verspreiding en de effecten van de zeehonden is ter aanvulling van:
x paragraaf 6.3 (beschrijving huidige situatie, onder kopje Zeehonden). De onderstaande tekst is een
actualisatie van de tekst die onder dit kopje in het MER is opgenomen;
x paragraaf 8.3.5 (effectbeschrijving, onder kopje Zeehonden). De onderstaande tekst is een aanvullende
conclusie voor de tekst die onder dit kopje in het MER is opgenomen.
Het Natura 2000-gebied IJsselmeer heeft geen instandhoudingsdoelstelling voor de grijze en/of gewone zeehond. Het
Natura 2000-gebied Waddenzee heeft wel een instandhoudingsdoelstelling voor de grijze en gewone zeehond:
Grijze zeehond
Gewone zeehond

Instandhoudingsdoelstellingen zeehonden Natura 2000-gebied Waddenzee
Doelstelling omvang
Doelstelling kwaliteit
Doelstelling populatie
=
=
=
=
=
>

In het Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2016-2022 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, 2016) is aangegeven dat het aantal zeehonden een stijgende lijn vertoont in de
Waddenzee. Er is geen knelpunt voor de grijze of gewone zeehond vanwege waarborging van rust in zoog- en
werpgebieden door afsluiting van deze gebieden (artikel 20-gebieden) en het naleven van gedragsregels (erecode).
Gezien de locatie van het plangebied voor de zandwinning in het midden van het IJsselmeer en 4,5 kilometer ten
zuiden van de kust van Gaasterlân overlapt het invloedsgebied van de industriezandwinning niet met het Natura 2000gebied Waddenzee. Gezien de effectbeschrijving en –beoordeling in het MER en de PB is externe werking op de
omvang en de kwaliteit van het leefgebied en de populatie zeehonden in de Waddenzee uit te sluiten.
Aanvulling Paragraaf 6.3 MER
Langs de Nederlandse kust komen twee soorten zeehonden voor, namelijk de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de
grijze zeehond (Halichoerus grypus). Beide soorten zijn beschermd als ‘overige soorten’ (onderdeel A behorend bij
artikel 3.10 Wet natuurbescherming).
De gewone zeehond komt in het IJsselmeer voor en wordt op een aantal locaties gezien op de aanwezige stranden.
Figuur 1 toont de locaties en waarnemingen van gewone zeehonden in het IJsselmeer van de afgelopen 10 jaar. Figuur
2 toont de waarnemingen van gewone zeehond van de afgelopen 5 jaar op basis van de NDFF-gegevens. Het gaat om
enkele waarnemingen, variërend van 1 – 4 dieren per waarneming. Grote groepen zijn niet waargenomen. Wel
worden de stranden met regelmaat bezocht en zo ook de zandplaten. Figuur 3 toont de waarnemingen van grijze
zeehonden in het IJsselmeer van de afgelopen 10 jaar.
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Figuur 1: Waarnemingen gewone zeehond afgelopen 10 jaar (groen)
(oranje stip is plangebied). Bron: NDFF

Figuur 2: Waarnemingen gewone zeehond afgelopen 5 jaar (groen)
(oranje stip is plangebied). Bron: NDFF
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Figuur 3: Waarnemingen grijze zeehond afgelopen 10 jaar (groen)
(oranje stip is plangebied). Bron: NDFF

De grijze zeehond komt minder voor in Nederland dan de gewone zeehond en wordt binnen de grenzen van het
IJsselmeer slechts enkele keren waargenomen. De twee waarnemingen aan de westelijke zijde zijn afkomstig uit 2016
en gaan mogelijk om een afgedwaalde grijze zeehond. De grijze zeehond komt niet voor in de directe omgeving van
het plangebied.
Zeehonden leven van oorsprong in zout water maar kunnen prima overleven in zoet water. In een onderzoek naar
zeehonden in de binnenwateren, uitgevoerd door Wageningen Marine Research, is gebleken dat zeehonden zich
liever te goed doen aan vis dat ook in zout water voorkomt. Zo bleek de maaginhoud van een overleden grijze
zeehond in het IJsselmeer voornamelijk bot, spiering en rivierprik te bevatten. Allen soorten die ook in zout water
leven. Ook baars en snoek wordt gegeten door de zeehond. Er is dus een sterke voorkeur voor de zoute wateren en
zodoende is het IJsselmeer ook geen essentieel leefgebied voor de gewone zeehond. Grijze zeehond wordt hier
nauwelijks waargenomen. De zeehonden die het IJsselmeer binnenkomen, kunnen hier dus prima overleven maar
oorspronkelijk zijn het dieren van de zoute wateren. Vroeger leefden er veel zeehonden in de Zuiderzee en in kleine
mate bevolken ze nu ook weer het IJsselmeer. Echter, het gaat hier om kleine aantallen zeehonden van 1-4 dieren per
melding. Voornamelijk de gewone zeehond bezoekt de stranden langs de kust van het IJsselmeer. Zeehonden worden
overal omschreven als vindingrijke dieren die gemakkelijk hun weg vinden, zelfs in zoet water.
Aanvulling Paragraaf 8.3.5 MER
In het MER is beschreven met name geluid een mogelijk effect heeft op zeehonden. In het MER is aangegeven dat
zeehonden incidenteel voorkomen in het IJsselmeer, deze het plangebied zullen mijden en dat effect zal geen effect
op de populatie. Deze conclusie wijzigt niet op basis van de meest recente NDFF-gegevens.
De zandwinning zal mogelijk invloed kunnen hebben op de foerageergebieden van de zeehonden in het IJsselmeer.
Echter, gezien het aantal zeehonden dat wordt waargenomen en de grootte van het IJsselmeer kan de invloeden van
de voorgenomen zandwinning, op het voortbestaan van de zeehonden in het IJsselmeer als te verwaarlozen worden
beschouwd. Het plangebied ligt op circa 6 km afstand van het dichtstbijzijnde bezochte strand. Gezien de ligging van
het plangebied ten opzichte van het dichtstbijzijnde strand (circa 6 km) heeft de gewone zeehond voldoende ruimte
om uit te wijken en de stranden te bereiken.
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Foerageergebied schelpdier-eters
De toelichting op het foerageergebied van de schelpdiereters is ter aanvulling van:
x paragraaf 6.3 in het MER (beschrijving huidige situatie, onder kopje driehoeksmosselen). De onderstaande
tekst (met uitzondering van de laatste alinea) is een aanvulling van die onder dit kopje in het MER;
x paragraaf 6.3 in de PB (beschrijving effect ruimtebeslag).
Aanvulling Paragraaf 6.3 MER
Als reactie op de opmerking van de Commissie m.e.r. dat niet duidelijk is wat de voedselsituatie in het studiegebied is,
is door Smals IJsselmeer B.V. in 2017 een mosselonderzoek uitgevoerd door de deskundige Bram bij de Vaate
(Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau te Lelystad).
In de zienswijze van Vogelbescherming wordt verwezen naar de aanvulling op het MER en PB (versie 17 december
2015 of versie 18 mei 2017, dat is niet duidelijk, beiden vormen geen onderdeel meer van de PB, versie 31 oktober
2017). Dit document is achterhaald door het uitgevoerde mosselonderzoek uit februari 2017. Dit mosselonderzoek is
verwerkt in de passende beoordeling (versie 31 oktober 2017) en deze passende beoordeling hoort bij de aanvraag
voor de omgevingsvergunning.
In de passende beoordeling (versie 31 oktober 2017) is aangegeven dat er voor de kuifeend een knelpunt is ten
aanzien van het behalen van de instandhoudingsdoelstelling (behouddoelstelling) zoals beschreven in het Natura
2000-beheerplan voor het IJsselmeer. Ook is aangegeven waarom geconcludeerd wordt dat de voorgenomen
zandwinning dit knelpunt niet versterkt. Dit is ook de aanleiding voor het mosselonderzoek.
In het mosselonderzoek is aangegeven dat uit gebiedsdekkende Dreissenakarteringen, die vanaf 1981 tot heden in het
IJsselmeer zijn uitgevoerd, blijkt dat het plangebied binnen het IJsselmeer ligt op de overgang van het mosselrijke
zuidelijke deel - naar het relatief mosselarme noordelijke deel van het IJsselmeer. De aangetroffen hoeveelheid (ml)
Dreissena’s op de bemonsteringslocaties binnen en buiten het plangebied zijn weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: de aangetroffen hoeveelheid (ml) Dreissena’s
op de bemonsteringslocaties omgerekend naar een
bemonsterd oppervlak van 1000cm2

Om de gegevens, verzameld tijdens deze inventarisering, te kunnen vergelijken met de gebiedsdekkende
Dreissenakartering in 2012 dienden de locaties 1 en 20 (zie figuur 4) als referentielocaties. In het mosselonderzoek is
geconcludeerd dat alleen op locatie 1 er een significant verschil is ten opzichte van 2012. Het ziet er naar uit dat zich
op die locatie een mosselbank van beperkte omvang aan het ontwikkelen is. Locatie 1 ligt echter buiten het
plangebied.
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Aanvulling Paragraaf 6.3 PB
Op basis van de recente vogeltelgegevens en de bevindingen van het onderzoek naar de mosseldichtheid is in de
rapportage van het mosselonderzoek geconcludeerd dat de zandwinning in het plangebied leidt tot een verlaging van
de draagkracht van het IJsselmeer voor benthosetende duikeenden met circa 0,1%. Deze afname kan eventueel
(deels) gecompenseerd worden door bijvoorbeeld het aanbrengen van hard substraat in een daarvoor geschikt
gebied. Omdat de Dreissena’s goed bereikbaar en consumeerbaar moeten zijn voor duikeenden hebben schelpen van
mariene oorsprong de voorkeur. Het advies van de deskundige om schelpenhopen aan te leggen, is overgenomen
door Smals IJsselmeer B.V. De ervaring is dat dit geschikt substraat vormt voor de vestiging van Dreissena’s en
daarmee nieuw foerageergebied kan vormen voor benthosetende watervogels. Het aanbrengen van schelpenhopen
vormt een onderdeel van de voorgenomen activiteit en zal worden gemonitord.
Afwegingskader zandwinning beheerplan
De toelichting op het afwegingskader voor zandwinning uit het beheerplan is ter aanvulling van:
x hoofdstuk 9 van de passende beoordeling (versie 31 oktober 2017), daarin is een toetsing aan het
afwegingskader ten aanzien van zandwinning uit het Natura 2000-beheerplan IJsselmeer opgenomen.
Aanvulling hoofdstuk 9 PB
Zoals beschreven in de passende beoordeling is de categorie nee, tenzij (rood) van toepasing. Dat betekent dat het
een locatie is waar zandwinning in principe niet is toegestaan, tenzij een passende beoordeling aantoont dat
significant negatieve effecten van een specifiek voorgenomen activiteit kunnen worden
uitgesloten, gemitigeerd of gecompenseerd na het succesvol doorlopen van de ADC-toets.
In de passende beoordeling is aangetoond dat een significant negatief effect is uit te sluiten zodat een
alternatievenafweging niet aan de orde is en aan het nee, tenzij-criterium is voldaan.
In de actuele situatie is rust in het plangebied betrekkelijk omdat het plangebied aansluit op een bestaande vaarroute
en het plangebied toegankelijk is voor recreatievaart. De rust van het foerageergebied ter plekke van het plangebied
wordt zo veel mogelijk geborgd door:
de schepen zo snel mogelijk aan te sluiten op de bestaande vaarroutes;
het nachtelijk vaarverbod voor de schepen van en naar de zandwinning in maart-april;
de aanwezigheid van betonning waardoor het plangebied niet meer toegankelijk is voor recreatievaart, enkel
voor schepen van en naar de zandzuiger, het onderwaterdepot en/of – bij aanwezigheid werkeiland – naar de
haven;
bij opstart van het voornemen – wanneer het werkeiland nog niet aanwezig is - alleen een zandzuiger ter
plaatse te hebben waar schepen rechtstreeks zand afnemen;
de afschermende werking van de dijken rond het werkeiland, buiten het werkeiland zijn – als het eiland
aanwezig is - een elektrische zuiger aanwezig.
Opgemerkt wordt in zienswijzen dat de doelen voor benthos-eters niet gehaald worden na de eerste
beheerplanperiode. Voor de toetsing van de voorgenomen activiteit is het relevant dat het behalen van de
instandhoudingsdoel niet onmogelijk mogen worden gemaakt, de zandwinning is niet verantwoordelijk voor het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Daarom wordt ook gekeken naar de maatregelen om rust te
realiseren uit het beheerplan en het effect van de zandwinning op deze maatregelen.
De zandwinning bevindt zich op grote afstand van de ondiepte voor de Friese kust waar - om voldoende rust te
garanderen voor kwetsbare vogelsoorten - een beperking van de toegankelijkheid is ingesteld via een
Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) ex artikel 2.5 van de Wet Natuurbescherming. Door beperking van de
toegankelijkheid wordt gewaarborgd dat op rui-, rust- en foerageergebieden voor vogels een wezenlijke bijdrage
wordt geleverd aan de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten. Om de rust te vergroten is in het
beheerplan aangegeven dat een aanvullende maatregel nodig is om rust te creëren in IJsselmeer door een uitbreiding
van een eerdere afsluiting onder art. 17 Nbwet aan de orde bij De Kreupel. Het voornemen voor de zandwinning in
het plangebied beïnvloedt deze rustgebieden niet. Daarnaast in het beheerplan zijn beperkingen gesteld aan de
locaties en periode om te kitesurfen en aan de munitieproeven bij Breezanddijk (waar geschikt leefgebied binnen de

blad 6 van 7

memonummer:
betreft: Aanvulling MER en PB - Natuur

verstoringszone van het schietterrein Breezanddijk ligt voor onder andere de kuifeend en topper). De zandwinning
belemmert deze beperkingen aan beide activiteiten niet. Het voornemen heeft geen effect op de rust in de
rustgebieden en een groot areaal aan foerageergebied. Ter plekke van het plangebied zijn een aantal maatregelen
genomen om de verstoring van de rust ten opzichte van de huidige situatie zo veel mogelijk te beperken.
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Samenvatting
In augustus 2018 heeft Antea Group in opdracht van Liander B.V. een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een kabeltracé voor de
industriezandwinning van Smals in het IJsselmeer. Smals is voornemens om industriezand te gaan
produceren uit specia dat wordt gewonnen in het IJsselmeer. De zandwinning vindt plaats op 5
kilometer ten zuiden van de kust van Fryslân en 7 kilometer westelijk van de Noordoostpolder.
Het werkeiland wordt van stroom voorzien door een elektriciteitskabel. Het onderzoek vind
plaats in het kader van een omgevingsvergunning en bestaat uit een archeologisch
bureauonderzoek.
Het kabeltracé is in deze het plangebied en loopt van het werkeiland in het IJsselmeer in een
rechte lijn in noordelijke richting en komt ten oosten van ’t Mirnser Klif aan land. Hierna gaat het
tracé verder in de berm van de Murnserdyk, Breelenswei, Smitsleane, Leise leane en de
Sudargoawei (N359) naar het daar aanwezige trafohuisje.
Conclusie
Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan het volgende worden
geconcludeerd;
Voor de waterbodem van het IJsselmeer geldt een archeologische verwachting op het
aantreffen van prehistorische resten in de top van het pleistocene dekzand. Daarnaast
kunnen resten worden aangetroffen vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw tot
aan de nieuwe tijd, in de vorm van (resten van) scheepswrakken en bijbehorende
ladingen. Prehistorische resten in het IJsselmeer bevinden zich in de top van het
pleistocene dekzand, of zelfs nog dieper. De top van het dekzand bevindt zich op circa -5
tot -8 m NAP. De waterbodem ligt op circa -4,5 m NAP. De diepte waarop de kabel wordt
aangelegd is circa 1 tot 1,5 m minus de waterbodem.
-

Voor de landbodem binnen het gebied geldt de hoogste verwachting op het aantreffen
van resten vanaf het paleolithicum tot en met de bronstijd. Daarnaast kunnen resten
worden aangetroffen uit de periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd, voornamelijk in
de vorm van ontginningen en huisterpjes. Archeologische resten binnen het kabeltracé
op het land kunnen direct onder het maaiveld worden aangetroffen. Het is niet uit te
sluiten dat de aanleg van eerdere kabels en leidingen in de bermen gezorgd hebben
voor bodemverstoring.

Advies
IJsselmeer
Prospectief onderzoek naar prehistorische bewoningsresten binnen het kabeltracé wordt door
Antea Group niet haalbaar geacht. Daarnaast is de daadwerkelijke verstoring van het
bodemprofiel door het inspuiten van de kabel klein en wordt vaak de diepte van de top van het
dekzand niet gehaald. Antea Group adviseert dan ook voor het kabeltracé in het IJsselmeer geen
nader archeologisch onderzoek uit te voeren.
Gemeente De Fryske Marren
Op een aantal delen van het tracé worden gestuurde boringen gebruikt, maar het grootste
gedeelte zal gerealiseerd worden door middel van open ontgravingen op een diepte van circa 0,9
m – mv. Omdat archeologische resten hier al vanaf het maaiveld aangetroffen kunnen worden, is
het advies van Antea Group om langs het tracé een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm
van boringen uit te voeren. Op locaties waar aanwijzingen zijn voor een mogelijke vindplaats
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worden extra boringen gezet, waarbij bodemlagen worden gezeefd. Bij in- en uittredepunten van
de gestuurde boringen worden ook boringen gezet.
Bovenstaande betreft een advies op basis van het uitgevoerde onderzoek onder BRL 4000. Het
nemen van het selectiebesluit is voorbehouden aan het bevoegd gezag, in deze de gemeente De
Fryske Marren.
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1

Inleiding
In augustus 2018 heeft Antea Group in opdracht van Liander B.V. een archeologisch onderzoek
uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een kabeltracé voor de industriezandwinning van
Smals in het IJsselmeer. Smals is voornemens om industriezand te gaan produceren uit specia dat
wordt gewonnen in het IJsselmeer. De zandwinning vindt plaats op 5 kilometer ten zuiden van de
kust van Fryslân en 7 kilometer westelijk van de Noordoostpolder. Het werkeiland wordt van
stroom voorzien door een elektriciteitskabel. Het onderzoek vind plaats in het kader van een
omgevingsvergunning en heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek.
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij wordt de vraag gesteld
als “Waar kunnen we wat verwachten?”. Voor het opstellen van een dergelijke verwachting
wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten,
bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde
verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en
eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied.
Ten behoeve van het archeologisch bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
Archis 3 (waaronder geomorfologische- en bodemkaarten en alle bekende
waarnemingen en onderzoeken);
(Concept)rapportages van archeologische onderzoek in de directe omgeving 1;
Provinciale verwachtingskaart;
DINO-loket;
Wrakkenkaart.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied beter beschreven. Ook wordt in dit hoofdstuk het
archeologisch beleid beschreven zoals dat op dit moment geldt. Daarnaast wordt in hoofdstuk 2
de landschappelijke en historische situatie behandeld. In hoofdstuk 3 worden de bekende
archeologische waarden beschreven, waarbij het gaat om archeologische monumenten,
waarnemingen en eerdere onderzoeken. Hoofdstuk 4 behandeld de archeologische verwachting,
gebaseerd op de bestaande kaarten van provincie en gemeente. Ook wordt in dit hoofdstuk de
gespecificeerde archeologische verwachting gepresenteerd. Hoofdstuk 5 beslaat de conclusie en
(eventuele) aanbevelingen voor verder archeologisch onderzoek.
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de BRL 4000, protocol 4002 met daarin besloten de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1.

1

Indien gebruikt: zie de voetnoten voor de betreffende publicaties.
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2

Beschrijving onderzoekslocatie

2.1

Begrenzing onderzoeks- en plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied
anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde
plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Voor het plangebied wordt in de regel ook de
ruimtelijke procedure gevoerd waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel is. Binnen dit
gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden.
Het onderzoeksgebied is het gebied waar informatie over wordt ingewonnen voor het opstellen
van de gespecificeerde verwachting en is groter dan het plangebied zelf. In principe wordt een
straal van circa 500 m rondom het plangebied gehanteerd. Dit wordt voldoende geacht om
relevante informatie te verzamelen om het gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen
stellen. Dit omdat het onderzoeksgebied een vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor
onder andere de onderdelen zoals hoogteligging, geomorfologie, historische situatie etc.
Het kabeltracé is in deze het plangebied en loopt van het werkeiland in het IJsselmeer in een
rechte lijn in noordelijke richting en komt ten oosten van ’t Mirnser Klif aan land. Hierna gaat het
tracé verder in de berm van de Murnserdyk, Breelenswei, Smitsleane, Leise leane en de
Sudargoawei (N359) naar het daar aanwezige trafohuisje.

2.2

Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied
Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in het IJsselmeer en bestaat dus uit waterbodem.
Vanaf waar het tracé aan land komt loopt deze door verschillende wegbermen. Deze zijn veelal
begroeid met gras.
Consequenties toekomstig gebruik
Voor de aanleg van de kabel gelden een aantal verschillende werkwijzen:
Vanaf de vaste wal wordt een gestuurde boring uitgevoerd die uitkomt daar waar de
waterstand circa 1 meter is. Dit zal gaan om circa 240 m. De kabel wordt hier door de
gestuurde boring getrokken.
Na de gestuurde boring wordt de kabel uitgerold over de bodem van het IJsselmeer over
de gehele lengte (circa 6 kilometer). Als de kabel in zijn geheel uitgerold op de bodem
ligt, begint het inspuiten van de kabel.
o De kabel wordt aangelegd door middel van een inspuitlans. De installatie aan
boord van het werkschip pompt water op uit het IJsselmeer en spuit dit via een
speciale inspuitlans hangend in een rijdende kraan, met enorme kracht terug
onder en om de betreffende kabel. Hierdoor ontstaat een smalle sleuf, waar de
kabel door zijn eigen gewicht inzakt. Het omhooggewerkte zand valt daarna
weer terug in de sleuf en zorgt zo voor voldoende natuurlijke dekking. De
diepte waarop de kabel wordt aangelegd is 90 cm onder de waterbodem.
Het uitgangspunt voor de kabel op het land is dat er geen bomen gekapt worden, geen
woningen aangetast worden, geen watergangen gedempt en dat kruisingen met wegen,
waterlopen en bosjes via een gestuurde boringen plaatsvinden. Verder zal de kabel
worden aangelegd middels open ontgravingen.
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2.3

Archeologisch beleid
Op land valt het plangebied binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid West
2017’. Er is hiervoor geen dubbelbestemming voor archeologie opgenomen, maar wel een
besluitvlak. Hierbij geldt dat indien de geplande werkzaamheden een oppervlakte groter dan 50
m2 beslaan de archeologische waarden in voldoende mate vastgesteld moeten zijn. Ook moet
worden aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.
Voor het IJsselmeer is geen dubbelbestemming of besluitvlak voor archeologie opgenomen.
Rijkswaterstaat heeft echter aangegeven dat het vanuit de waterwet rekening moet houden met
de maatschappelijke functies van het IJsselmeer, en daar valt ook archeologie onder.

2.4

Landschappelijke situatie
Ondergrond IJsselmeer
Het IJsselmeergebied maakt deel uit van een groot dalingsbekken, het Zuiderzeebekken, dat
onderdeel is van het Noordzeebekken. In dit gebied is de opeenvolging van Kwartaire
(Pleistoceen en Holoceen) afzettingen 300 tot 450 m dik. Tijdens de laatste koude periode van
het Pleistoceen, het Weichselien (110.000 tot 11.000 jaar geleden), lag de maximale uitbreiding
van het landijs ten noorden van Nederland. De ondergrond was permanent bevroren en de
vegetatie bestond uit een boomloze toendra. In de koudste periode van het Weichselien viel een
groot deel van de Noordzee droog en konden de daar liggende zanden verstuiven. Hierdoor is
een dik pakket dekzanden afgezet. Deze dekzanden liggen hier op een diepte van zeven tot acht
meter ten opzichte van NAP.
De stijging van de temperatuur gedurende het Holoceen leidde tot het afsmelten van het landijs.
Door het vrijkomende smeltwater steeg de zeespiegel en daarmee de grondwaterstand. Het
dekzand raakte bedekt met bos en in de mineraalarme dekzanden ontwikkelde zich op veel
plaatsen een podzolbodem. In de lage delen ontstonden door de verslechterde afwateringen en
de continue grondwaterspiegelstijging veenmoerassen met riet en zegge. Rond 4500 v. Chr.
maakte het plangebied nog deel uit van het steeds verder krimpende dekzandlandschap. Daarna
moet op grote schaal veenvorming zijn opgetreden. In de perioden hierna ligt het plangebied op
de overgang van een uitgestrekt veengebied naar een meer dat zich ten zuiden van het
plangebied bevindt. De vernatting en veenvorming wordt veroorzaakt door het sluiten van de
strandwallengordel en de daarmee samenhangende stijging van het grondwaterpeil in het
achterliggende gebied. Het veengebied met open wateren werd gevoed met zoet water door de
IJssel en de Vecht.
Uit historische bronnen is bekend dat de IJssel aan het begin van de 17 e eeuw nauwelijks meer
invloed had op de waterhuishouding als gevolg van verzanding van de rivierbedding. De aanleg
van de afsluitdijk in 1932 leidde tot de verzoeting van het gebied binnen enkele jaren. De
IJsselmeerafzettingen bestaan uit IJsselslib vermengd met opgewervelde Zuiderzee afzettingen. 2

Ondergrond gemeente De Fryske Marren
Binnen het gebied van het tracé ligt gestuwd keileem waarop zich een pleistoceen
dekzandlandschap heeft gevormd, dat in het holoceen grotendeels overdekt is geraakt met veen.
2

Van Pil en van Breda, 2010.
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Dit veengebied is vanaf de middeleeuwen ontgonnen en in de nieuwe tijd deels afgegraven,
waardoor het dekzand weer aan of vlak onder het maaiveld wordt verwacht.

Afbeelding 2. Uitsnede van de landschapskaart met in rood het kabeltracé (bron: Archis3) (legenda:
roze/lichtroze = keileemruggen en keileemvlakten, paars = beekdalbodems).

Geomorfologie
Volgens de geomorfologische kaart komen in het grootste deel van het kabeltracé stuwwallen
voor die ontstaan zijn in het vroeg- en midden Pleistoceen (code 10B11). In het oostelijke deel
van het tracé komt een zone met grondmorenewelvingen voor (zode 3L11). Ook deze stammen
uit het vroeg- en midden Pleistoceen. Beide eenheden zijn ontstaan door glaciale processen. Een
kleine zone loopt door een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M53). Op twee
plaatsen doorsnijdt het tracé een getij-kreekbedding of zee-erosiegeul (code 22R71). Deze
dateert uit het Holoceen en ontstaat door mariene processen. Binnen de stuwwallen zone komen
ook verschillende droogdalen voor (code 22R21). Eén van deze droogdalen wordt doorsneden
door het tracé. Droogdalen liggen als een soort regengoten langs de hellingen van stuwwallen.
Nu stromen er geen beken of rivieren meer doorheen.
Voor het IJsselmeer worden geen geomorfologische eenheden gegeven.
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Afbeelding 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in rood het kabeltracé (bron: Archis3) (legenda:
rood = stuwwal, oranje = grondmorenewelvingen, geel = vlakte van ten dele verspoelde dekzanden,
groenblauw = getij-kreekbedding, zee-erosiegeul, groenblauw binnen rood = droogdal).

AHN
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de hierboven genoemde stuwwal goed
zichtbaar als een hoger gelegen zone in het landschap (afbeelding 4). De morenewelvingen
komen ook redelijk naar voren, omdat zij hoger liggen dan de vlakte van verspoelde dekzanden
en de getij-kreekbedding. De droogdalen binnen de stuwwal zijn niet zichtbaar. De NAP hoogte
verschilt sterk langs het tracé. Van circa 0,6 m tot 8,5 m + NAP.
Voor het IJsselmeer is geen AHN beschikbaar.
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Afbeelding 4. Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland met in rood het voorgenomen kabeltracé
op land (bron: www.ahn.nl).

Bodem en grondwater
Op de bodemkaart komen verschillende classificaties voor (afbeelding 5). Er komen hoge zwarte
enkeerdgronden (code zEZ21/zEZ23), laarpodzolgronden (code cHn21/cHn23) en
veldpodzolgronden (code Hn21) voor. Enkeerdgronden kenmerken zich door een dikke (>50 cm)
eerdlaag, die vanaf de middeleeuwen door plaggenbemesting is ontstaan. Plaggenbemesting
vond vooral plaats op middelhoge zandgronden. Zowel de enkeerdgronden als de podzolgronden
waren naar verwachting goed bruikbaar voor akkerbouw vanaf de late middeleeuwen en nieuwe
tijd.
De grondwatertrap in dit gebied is III. Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand op
meer dan 0,4 m – mv ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt tussen 0,8 en 1,2 m – mv.
Voor het IJsselmeer worden geen bodemkundige eenheden aangegeven.
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Afbeelding 5. Uitsnede van de bodemkaart met in oranje het kabeltracé (bron: Archis3) (legenda:

Paleografische kaarten
De paleografische kaarten geven een goed beeld van hoe het gebied in en rondom het IJsselmeer
zich heeft ontwikkeld vanaf 9000 voor Chr. tot circa 1500 na Chr. Hier wordt duidelijk dat het
plangebied 9000 jaar voor Chr. grotendeels uit Holoceen dekzand bestaat en dat het water in de
jaren daarna een steeds grotere invloed krijgt binnen het plangebied. De delen die niet
gekarteerd lijken vanaf 3850 v. Chr. zijn de hoger gelegen stuwwallen, die op de eerste
afbeelding nog wel zichtbaar zijn weergegeven. Het veen ontwikkeld zich hier moeizamer
vanwege de hogere ligging.
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9000 v. Chr.
Oranje = door landijs gemodelleerd landschap (stuwwallen)
Geel = holoceen dekzandgebied

3850 v. Chr.
Bruin = veengebied
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2750 v. Chr.
Bruin = veengebied
Blauw = binnenwater

1500 v. Chr.
Bruin = veengebied
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Blauw = binnenwater

500 v. Chr.
Bruin = veengebied
Blauw = binnenwater

100 n. Chr.

Blad 13 van 36

Antea Group Archeologie 2018/131
Bureauonderzoek
projectnummer 180060
10 september 2018 revisie 00
Liander B.V.

Bruin = veengebied
Lichtgroen = getijdenzone
Donkergroen = kwelder
Blauw = buitenwater

800 n. Chr.
Bruin = veengebied
Lichtgroen = getijdenzone
Donkergroen = kwelder
Blauw = buitenwater
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1500 n. Chr.
Bruin = veengebied
Donkergroen = kwelder
Felgroen = ingedijkt gebied
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2.4.1

Historische situatie en mogelijke verstoringen
Bewoningsgeschiedenis
Het dekzandgebied vormt van oudsher een geliefde vestigingsplaats voor de mens. Het landschap
zal frequent bezocht zijn door groepen jager/verzamelaars. In de loop van het Holoceen raakte
het lager gelegen dekzandgebied echter snel overgroeid met veen en werd daardoor
onbewoonbaar. Vanaf de bronstijd is het gebied waarschijnlijk geheel met veen bedekt en tot ver
in de late middeleeuwen ongeschikt geweest voor permanente bewoning. Vanaf het einde van
de late middeleeuwen en de daarop volgende nieuwe tijd is het veengebied ontgonnen ten
behoeve van turfwinning.
Historisch kaartmateriaal IJsselmeer
De vaarroutes gedurende de Hanzetijd (13e-15e eeuw) waren voornamelijk georiënteerd op de
steden aan de oostwal van de Zuiderzee (Harderwijk, Kampen, Hindelopen en Workum). De
situatie in de 16e en 17e eeuw veranderde met de opbloei van handelscentra in Amsterdam,
Edam, Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.
Op de zeekaart van C. Sgrooten uit 1568 bevindt het plangebied zich ten oosten van de vaarroute
die destijds langs Stavoren en Harlingen door het Waddengebied naar de Oostzee liep. Ten
noorden, oosten en zuiden van het gebied bevinden zich grote zandbanken. Deze kaart staat
overigens te boek als erg figuratief.
Op de kaart van de Zuiderzee van Hulst van Keulen is te zien dat de waterdiepte in 1852 15 tot 17
Amsterdamse voet bedroeg bij Gemiddeld Laag Water (GLW). Dit komt overeen met -4,2 tot -4,8
m GLW. De huidige diepte bedraagt gemiddeld 0,47 m – NAP.
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Afbeelding 6. Kaart van C. Sgrooten uit 1568 met in rood de industriezandwinning van Smals en het
kabeltracé in het IJsseleer (bron: Van Lil en van Breda, 2010).
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Afbeelding 7. Het gebied van de industriezandwinning (gestippeld) en het kabeltracé (in rood) op de kaart
van Hulst van Keulen uit 1852 met waterdiepte weergegeven in Amsterdamse voeten ten opzichte van
gemiddeld laag water (bron: Van Lil en van Breda, 2010).

Historisch kaartmateriaal gemeente De Fryske Marren
De oudste raadpleegbare kaart voor het kabeltracé op land is de kadastrale minuut uit 18111832. Het plangebied doorsnijdt hierbij verschillende kaartbladen (afbeelding 8 t/m10). Hierop
wordt duidelijk dat alle wegen waarlangs het kabeltracé loopt in deze periode al bestaan en dat
zelfs de namen overeenkomen. Langs de Murnserdyk, Smitsleane en Mientwei is sporadisch
bebouwing aanwezig, langs de overige straten/dijken niet.
Op afbeelding 11 is de situatie rond 1900 weergegeven. Ook hier wordt duidelijk dat de situatie
weinig tot niets veranderd is. Het tracé loopt daarbij voornamelijk door gras- en bouwlanden,
waarbij op sommige plaatsen bebouwing aanwezig is.
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Murnserdyk
Breelenswei

Murnserdyk

Afbeelding 8. Uitsnede van de kadastrale minuut 1811-1832 (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
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Smitsleane

Mientwei

Afbeelding 9. Uitsnede van de kadastrale minuut 1811-1832 (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
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Leise Leane

Afbeelding 10. Uitsnede van de kadastrale minuut 1811-1832 (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

Afbeelding 11. Uitsnede van de topografische kaart rond 1900 met in oranje het plangebied (bron: Archis
3/Historische Topografische Atlas).
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Mogelijke verstoringen IJsselmeer
Binnen het gebied van het kabeltracé in het IJsselmeer zijn geen activiteiten bekend die in het
verleden tot verstoring van de boden kunnen hebben geleid.
Mogelijke verstoringen gemeente De Fryske Marren
Aanleg van eerdere kabels en leidingen in de bermen van het kabeltracé kunnen voor verstoring
van de bodemlagen hebben gezorgd. De aanleg van de N359 in de oostelijke punt van het
plangebied heeft hier waarschijnlijk ook voor verstoring van de bodemlagen hebben gezorgd. Er
zijn hiervoor geen specifieke aanwijzingen.
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3

Bekende waarden

3.1

Archeologische waarden
Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 500 m rondom het
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen),
archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische
onderzoeken (zie kaart 180060–ARCHIS in de kaartenbijlage).
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
Op circa 550 m ten noordoosten van de Murnserdyk ligt het AMK-terrein 8210. Het gaat hier om
het terrein met de standplaats van het in 1849 vernielde steengraf bij Rijs. Bij een onderzoek in
1922 werden de kuilen waar de stenen hebben gestaan waargenomen. De conclusie was dat hier
een steenkist, afgedekt door een heuvel heeft gestaan. Op het terrein staat een markering die
herinnert aan het hunebed.
Op circa 400 m ten noorden van de Smits Leane ligt het AMK-terrein 8217. Het betreft een
terrein met sporen van bewoning uit de bronstijd. Onder een humeuze bovenlaag van circa 0,5 m
bevindt zich een intact podzolprofiel, waarin houtskool is aangetroffen. Op het terrein zijn
vuursteen een aardewerk uit de bronstijd aangetroffen.
AMKnr

Waarde

Complex

8210 zeer hoge archeologische Megalietgraf
waarde

Begin
Neolithicum midden:
4200 - 2850 vC

Eind
Neolithicum midden:
4200 - 2850 vC

8217 zeer hoge archeologische Nederzetting,
Neolithicum laat: 2850 – Bronstijd vroeg: 2000 –
waarde
onbepaald
200- vC
1800 vC
Tabel 1. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
Op 450 ten noordoosten van het plangebied bevindt zich de waarneming met zaakid.
2930201100. Deze waarneming behoort bij het hierboven beschreven hunebed. Het gaat om een
scherp van diepsteekkeramiek. Ook de waarneming zaakid. 3138964100 behoort bij het
hunebed. Het gaat hier om een veldcontrole van de standsporen.
Op 130 m ten noorden van het hunebed is een vuursteenvindplaats aangetroffen (zaakid.
2930226100). Er zijn hierover geen verdere gegevens opgenomen.
Ter hoogte van de Murnserdyk 9 is een afgeschuind stuk tufsteen aangetroffen (zaakid.
2930178100). Deze is waarschijnlijk afkomstig van de hier gestane kerk. Het stuk werd gevonden
op het kerkhof bij het maken van een graf.
Zaakid. 3138980100 behoort bij het hierboven beschreven nederzettingsterrein (AMK-terrein
8217). Het gaat om een inspectie van het terrein waarbij grondsporen zijn aangetroffen.
Aan de Smitsleane 1 zijn fragmenten van steen aangetroffen (zaakid. 3138972100). Er was geen
structuur meer zichtbaar en eventuele funderingen zijn mogelijk nog onder de huidige boerderij
aanwezig. Er geen zijn verdere gegevens bekend.
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Op circa 200 m ten westen van de Mientwei is een vuurstenen afslag aangetroffen (zaakid.
3062612100). Het betreft een grote afslag met sterk verweerde/afgeronde ribben. Het stuk werd
aangetroffen tijdens een veldkartering.
Zaakid

begin

eind

complextype
megalietgraf

verwerving

2930201100 Midden Neolithicum
B

Midden Neolithicum
B

verwervingswijze niet te
bepalen

2930226100 Neolithicum

Neolithicum

3138964100 Midden Neolithicum

Midden Neolithicum

megalietgraf

archeologisch: inspectie

2930178100 Vroege
Middeleeuwen

Vroege
Middeleeuwen

Kerkhof

Niet archeologisch: graafwerk

3138980100 Neolithicum

Bronstijd

Bewoning

Archeologisch: inspectie

3138972100 Late Middeleeuwen

Late Middeleeuwen

Moated site

archeologisch

archeologisch

3062612100 Midden Paleolithicum Midden Paleolithicum Niet te
Archeologisch: veldkartering
bepalen
Tabel 2. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS)

Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
IJsselmeer
In 2010 heeft ADC Maritiem (onderdeel van ADC ArcheoProjecten) in samenwerking met Periplus
Archeomare een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het geplande
zandwinningseiland (zaakid. 2291452100). Hieruit kwam naar voren dat op drie niveaus in de
ondergrond vijf categorieën archeologische waarden verwacht konden worden. Het ging daarbij
om laatpaleolitische bewoningssporen, laatpaleolithische en mesolithische jachtkampen, vroege
en midden neolithische bewoningssporen, vondsten gerelateerd aan scheepvaart vanaf de 13 e
eeuw en resten van vliegtuigwrakken en explosieven uit WOII. Prospectief onderzoek naar eerste
drie categorieën werd niet haalbaar geacht. Voor de resten van scheepvaart en WOII werd een
onderzoek met behulp van hoge resolutie side scan sonar geadviseerd.3
Het aanbevolen vervolgonderzoek werd uitgevoerd in 2014 door PeriPlus ArcheoMare (zaakid.
2301917100/2430950100). Tijdens het onderzoek zijn in het plangebied en de bufferzone
rondom in totaal 25 side scan sonar contacten aangetroffen. Het merendeel van deze contacten
was klein en bestaat waarschijnlijk uit recent afval dat van passerende schepen afkomstig is, of
uit natuurlijke zwerfstenen. Drie van de contacten waren aanmerkelijk groter en werden
geïnterpreteerd als mogelijke resten van wrakken. Er werd geadviseerd de resten nader te
inspecteren door middel van een duikonderzoek.4
Het duikonderzoek werd ook uitgevoerd in 2014 (zaakid. 2435227100). Het onderzoek wees uit
dat zich op twee van de drie locaties archeologische resten van een vliegtuig bevonden. Het
betreft waarschijnlijk delen van het landingsgestel van een vliegtuig en verschillende onderdelen
van een vliegtuigmotor, een mitrailleur en een mogelijk explosief. Er werd geadviseerd de niet
gesprongen explosieven in kaart te brengen met een magnometer onderzoek. Indien werd
besloten tot het bergen van (onderdelen van) het vliegtuiwrak werd een archeologische
begeleiding geadviseerd.5

3

Van Lil en van Breda, 2010.
Van den Brenk en Muis, 2014.
5 Muis en van den Brenk, 2014.
4
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Zaakid

OM-nr
(oud)

type onderzoek

Uitvoerder

Advies

2291452100

41682 archeologisch: bureauonderzoek ADC
ArcheoProjecten

Vervolgonderzoek; side
scan sonar

2301917100

43028 archeologisch:
onderwaterarcheologie

Periplus
Archeomare

Vervolgonderzoek;
duikonderzoek

2430950100

59977 archeologisch: geofysisch
onderzoek

Periplus
Archeomare

Vervolgonderzoek;
duikonderzoek

2435227100

60526 Archeologisch:
Periplus
Berging vliegtuigwrak
onderwaterarcheologie
Archeomare
Tabel 3. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied in het IJsselmeer (bron: ARCHIS).

Gemeente De Fryske Marren
Ter hoogte van het eerder genoemde hunebed zijn een aantal archeologische onderzoek
uitgevoerd. De eerste betreft zaakid. 2078447100. Het gaat hier om de inspectie die is uitgevoerd
bij het hunebed, maar er zijn geen verdere gegevens beschikbaar.
Het tweede onderzoek betreft een archeologisch bureauonderzoek ten zuiden van het hunebed
(zaakid. 2386644100). Uit dit bureauonderzoek bleek dat voor een groot deel van het gebied een
lage trefkans op archeologische resten geldt. In het zuidoosten van het gebied lagen zones waar
voor de periode steentijd-ijzertijd een hogere verwachtingswaarde gold. Er werd geadviseerd een
vervolgonderzoek uit te voeren voor de zones met een hogere verwachting. 6 Dit
vervolgonderzoek werd uitgevoerd in 2014 (zaakid. 2443205100). In de delen waar een
podzolbodem werd aangetroffen, werd een karterend booronderzoek uitgevoerd. Veel van de
zeefresiduen bleken leeg. In sommige is natuursteen aanwezig, waaronder niet bewerkt
vuursteen. Er zijn drie stukken bewerkte, of mogelijk bewerkte, splinters vuursteen aangetroffen.
Omdat deze binnen 300-350 m van het voormalige hunebed van Rijs liggen is het goed mogelijk
dat er een vindplaats aanwezig is. Er zijn in deze zone nog een aantal extra karterende boringen
gezet. Uit deze boringen bleek uiteindelijk dat er geen sprake bleek van een archeologische
vindplaats. Het advies was om geen verder onderzoek uit te voeren. 7
Direct ten zuiden van de Freule van Swinderenlaan is door RAAP in 2006 een archeologisch
booronderzoek uitgevoerd (zaakid. 2125978100). Dit plangebied bevond zich in een state-terrein
waarop het Slot Rijs heeft gestaan. De boringen zijn gezet in 7 raaien, haaks op de voormalige
grachten en ter plaatse van de voormalige hofvijver. De bodem bestond uit een
bouwvoor/verstoor laag op dekzand op keileem. Van de oorspronkelijke, om het slotterrein
gelegen, rechthoekige buitengracht is het noordoostelijke en waarschijnlijk ook het
zuidwestelijke deel aangetroffen in de boringen. De 17e eeuwse dwarsgracht is ook aangetroffen.
Er werd aanbevolen een aantal extra boorraaien te zetten. 8
Aan het eind van het kabeltracé, vlak bij het trafohuisje, grenst een laatste onderzoeksgebied
(zaakid. 2391803100). Het betreft een archeologisch bureau- en booronderzoek, uitgevoerd in
2012 door Oranjewoud (nu Antea Group). Uit het bureaonderzoek bleek dat er binnen het
plangebied dekzandafzettingen aanwezig zijn, welke deels kunnen zijn verspoeld door
overstromingen door dijkdoorbraken. In de top van de dekzandafzettingen kunnen archeologisch
vindplaatsen worden verwacht vanaf het paleolithicum tot en met het neolithicum. Het
veldonderzoek wees uit dat het plangebied geheel verstoord is tot 0,3-0,6 m – mv in de C6

Roller, 2014.
Roller en Wieringa, 2014.
8 Hekman, 2006.
7
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horizont. Een langs de oost rand van het plangebied aanwezige geroerde kleilaag lijkt van elders
te zijn aangebracht, mogelijk afgeschoven van de ten oosten liggende grondmorene rug. Er werd
geen vindplaats meer verwacht en het plangebied werd vrijgegeven voor wat betreft
archeologie.9
Zaakid
2078447100

OM-nr
(oud)

type onderzoek

Advies

Uitvoerder

1813 verwervingswijze niet te Onbekend
bepalen

Onbekend

2125978100

18282 archeologisch: boring

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

Vervolgonderzoek; uitbreiding
boorraaien

2386644100

54267 archeologisch:
bureauonderzoek

MUG Ingenieursbureau
BV

Vervolgonderzoek; verkennend
booronderzoek

2443205100

61548 archeologisch: boring

MUG Ingenieursbureau
BV

Geen vervolg

2391803100
54955 Archeologisch: boring
Oranjewoud BV
Geen vervolg
Tabel 4. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied op land (bron: ARCHIS).

3.2

Ondergrondse bouwhistorische waarden
Er bevinden zich geen geregistreerde ondergrondse bouwhistorische waarden binnen het
plangebied.10

9

Kaptein, 2012.
www.atlasleefomgeving.nl

10
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4

Archeologische verwachting

4.1

Bestaande verwachtingskaarten
IKAW
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane archeologische
waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans is in een bepaald
gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de naam al aangeeft gaat het
hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe indicatie. Voor landbodems wordt de
kaart vaak niet meer geraadpleegd, omdat de gemeentelijke verwachtingskaarten een veel
gedetailleerder beeld geven. Omdat waterbodems vaak niet zijn meegenomen in deze kaarten, is
de IKAW voor waterbodems voor onderhavig plangebied wel geraadpleegd (afbeelding12).
Hieruit blijkt dat twee delen van het kabeltracé een hoge archeologische trefkans hebben. De
rest van het tracé loopt voornamelijk door zones met een middelhoge trefkans, met drie kleine
zones met een lage archeologische trefkans. De IKAW geeft geen toelichting op deze
verwachtingen.

Afbeelding 12. Uitsnede van de IKAW (waterbodems) met in rood het kabeltracé (bron:
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Archeologie-in-Nederland) (legenda: donkergroen = hoge
verwachting, groen = middelhoge verwachting, lichtgroen = lage verwachting).

Provinciale verwachtingskaart
De gemeente De Fryske Marren maakt gebruik van de provinciale verwachtingskaart FAMKE.
FAMKE staat voor Friese Archeologische Monumentenkaart Extra. De FAMKE bestaat uit twee
advieskaarten, één voor de periode steentijd – bronstijd (300.000 – 800 v. Chr.) en één voor de
periode ijzertijd – middeleeuwen (800 v. Chr. – 1500 n. Chr.).
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Steentijd – bronstijd
Oranje = archeologische resten uit de steentijd kunnen zich vlak onder het oppervlak
bevinden, afdekt door een dun veen- of kleidek. Advies is om bij ingrepen van meer dan
500 m2 een karterend (boor)onderzoek uit te voeren van minimaal 12 boringen.
Lichtpaars = er wordt vermoed dat eventueel aanwezige archeologische resten al ernstig
verstoord zijn, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Er wordt aanbevolen om bij
ingrepen van meer dan 5000 m2 een quickscan te verrichten. Een quickscan is daarbij
een extensief booronderzoek waarmee duidelijk wordt gemaakt of het steentijd
bodemarchief intact is.
Roze stip = Betreft reeds bekende vuursteenvindplaatsen, waarvan een gedeelte
mogelijk al verstoord is. Bij ingrepen van meer dan 50 m2 dienen deze vindplaatsen door
middel van een waarderend onderzoek onderzocht te worden.
IJzertijd – middeleeuwen
Lichtoranje = In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevinden uit de
ijzertijd tot de middeleeuwen. Het gaat hier dan met name om vroeg en volmiddeleeuwse veenontginningen. Daarbij bestaat de kans dat er zich huisterpjes uit
deze tijd in het plangebied bevinden. Er wordt aanbevolen om bij ingrepen van meer
dan 5000 m2 een historisch en karterend onderzoek te verrichten.

Afbeelding 13. Uitsnede van FAMKE (steentijd – bronstijd) met in rood het kabeltracé (bron:
https://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=7f58d2eebb92489ead7d1513fee64
ad6&extent=120990,533762,221778,617075,28992).
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Afbeelding 14. Uitsnede van FAMKE (ijzertijd – middeleeuwen) met in rood het kabeltracé (bron:
https://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=3e86d25ba86448fc811143a269949
4cb&extent=120990,533762,221778,617075,28992).

Scheepswrakken
Op de scheepswrakkenkaart (afbeelding 15) zijn geen wrakken aangegeven binnen of in de
directe nabijheid van het kabeltracé.
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Afbeelding 15. Uitsnede van de wrakkenkaart (bron: mass.maritime-heritage.com)

4.2

Gespecificeerde archeologische verwachting
Omdat het hier zowel een waterbodem als een landbodem betreft zijn er twee verschillende
gespecificeerde archeologische verwachtingsmodellen opgesteld.
IJsselmeer
Datering
In het gebied van het kabeltracé kunnen prehistorische bewoningsresten worden verwacht op de
hogere pleistocene oppervlakken. Dit dekzandlandschap bevindt zich onder een dek van marien
zand dat in het gebied is afgezet. Als de top van dit dekzand intact is moet rekening worden
gehouden met de aanwezigheid van laat-paleolithische en mesolithische jachtkampjes en
neolithische bewoningsresten.
Op een dieper niveau, in de top van de laag van Wijchen, kunnen laat-paleolithische artefacten
voorkomen. Bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
worden niet verwacht in het gebied. Laatmiddeleeuwse vondsten kunnen als verspoeld materiaal
worden aangetroffen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van
scheepswrakken en scheepvaart gerelateerde vondsten vanaf de tweede helft van de 13 eeuw
tot en met de nieuwe tijd.
Complextype
Uit het paleolithicum en mesolithicum worden resten worden verwacht die samenhangen met
een mobiele leefwijze, zoals kampjes en resten van de productie van vuurstenen werktuigen.
Uit de tweede helft van de 13e eeuw tot en met de nieuwe tijd worden (resten van)
scheepswrakken en andere vondsten gerelateerd aan scheepvaart verwacht.
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Omvang
Bij resten uit het paleolithicum en mesolithicum zal het gaan om vindplaatsen tot enkele
tientallen vierkante meters. Ook kunnen puntvondsten voorkomen.
Scheepsresten kunnen een veel groter oppervlak beslaan, maar ook hier kan het gaan om
puntvondsten.
Diepteligging
Pleistocene dekzandlandschap: op grond van boringen nabij en rondom het kabeltracé
mag worden aangenomen dat de top van dit dekzand aangetroffen kan worden tussen 5 en -8 m NAP.
Laag van Wijchen: deze laag is in de nabijheid van het kabeltracé aangetroffen op -7,3
tot -7,8 m NAP. De Laag van Wijchen is afgedekt geraakt door het hierboven genoemde
dekzand.
Scheepswrakken: vondsten gerelateerd aan de scheepvaart kunnen worden
aangetroffen in het Laagpakket van Walcheren. Dit is marien zand dat de eigenlijke
waterbodem vormt. De waterbodem ligt op -4,55 tot -4,85 m NAP.
Locatie
Eventueel aanwezige resten kunnen binnen het gehele kabeltracé aanwezig zijn.
Uiterlijke kenmerken
Paleolithicum-mesolithicum: vuursteenvindplaatsen bestaan uit een strooiing van vuurstenen
werktuigen en restanten van productie van deze werktuigen (afval, kernen). Daarnaast kunnen
haardkuilen met daarin verbrand afval worden aangetroffen (bot, hazelnootdoppen, vuursteen).
Resten van scheepswrakken: houten planken en objecten, scheepslading etc.
Mogelijke verstoringen
Binnen het gebied van het kabeltracé in het IJsselmeer zijn geen activiteiten bekend die in het
verleden tot verstoring van de boden kunnen hebben geleid. Erosie heeft mogelijk wel tot
verstoring van (de top van) het dekzand gezorgd.
Gemeente De Fryske Marren
Datering
De hoogste verwachting geldt op het aantreffen van resten vanaf het paleolithicum tot en met de
bronstijd. In het dekzandlandschap zijn vooral de hoogste dekzandkoppen kansrijk voor het
aantreffen van indicatoren. Hoe hoger een zandkop, hoe langer deze bruikbaar (niet verdronken)
was en hoe groter de kans dat deze ook daadwerkelijk is bezocht. In het gebied kunnen zich
daarnaast resten bevinden uit de periode ijzertijd – nieuwe tijd. Het gaat hier dan met name om
vroeg en vol-middeleeuwse veenontginningen. Daarbij bestaat de kans dat er zich huisterpjes uit
deze tijd in het plangebied bevinden.
Complextype
Uit het paleolithicum tot en met het neolithicum worden resten worden verwacht die
samenhangen met een mobiele leefwijze, zoals kampjes en resten van de productie van
vuurstenen werktuigen.
Vanaf het neolithicum tot en met de nieuwe tijd kunnen complextypen worden verwacht die
samenhangen met sedentaire bewoning, begraving en agrarische activiteiten (zoals ploegen).
Daarnaast kunnen sporen met betrekking tot veenontginningen worden aangetroffen. Dit geldt
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echter niet voor het gehele kabeltracé, want volgens de bodemkaarten en paleografische kaarten
zijn delen van het gebied niet bereikt door het veen.
Omvang
Bij resten uit het paleolithicum tot en met het neolithicum zal het gaan om vindplaatsen tot
enkele tientallen vierkante meters. Ook kunnen puntvondsten voorkomen. Nederzettingen
kunnen een omvang hebben van enkele honderden vierkante meters.
Diepteligging
Archeologische resten worden direct vanaf het maaiveld tot in de (onverstoorde) top van de Chorizont verwacht. Op afzettingen van het Laagpakket van Wierden (pleistoceen dekzand)
kunnen de archeologische resten uit het paleolithicum tot en met het neolithicum voorkomen.
De top van het pleistocene dekzand wordt verwacht op een diepte van 0 tot circa -2 m NAP.
Locatie
Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen langs het gehele kabeltracé voorkomen,
aangezien de exacte bodemopbouw grotendeels onbekend is.
Uiterlijke kenmerken
Paleolithicum-neolithicum: vuursteenvindplaatsen bestaan uit een strooiing van vuurstenen
werktuigen en restanten van productie van deze werktuigen (afval, kernen). Daarnaast kunnen
haardkuilen met daarin verbrand afval worden aangetroffen (bot, hazelnootdoppen, vuursteen).
Neolithicum – nieuwe tijd: resten en structuren die wijzen op een sedentair, agrarisch bestaan.
Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen en schuren), greppels, waterputten en
afvalkuilen.
Middeleeuwen – nieuwe tijd: ontginningssporen en resten van agrarische landinrichting.
Mogelijke verstoringen
Aanleg van eerdere kabels en leidingen in de bermen van het kabeltracé kunnen voor verstoring
van de bodemlagen hebben gezorgd. De aanleg van de N359 in de oostelijke punt van het
plangebied heeft hier waarschijnlijk ook voor verstoring van de bodemlagen hebben gezorgd. Er
zijn hiervoor geen specifieke aanwijzingen.
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5

Conclusies en advies

5.1

Conclusies
Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan het volgende worden
geconcludeerd;
Voor het IJsselmeer geldt een verwachting op het aantreffen van prehistorische resten
in de top van het pleistocene dekzand. Daarnaast kunnen resten worden aangetroffen
vanaf de tweede helft van de 13e eeuw tot aan de nieuwe tijd, in de vorm van (resten
van) scheepswrakken en bijbehorende ladingen.
Voor de landbodem geldt de hoogste verwachting op het aantreffen van resten vanaf
het paleolithicum tot en met de bronstijd. Daarnaast kunnen resten worden
aangetroffen uit de periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd, voornamelijk in de vorm
van ontginningen en huisterpjes.
Prehistorische resten in het IJsselmeer bevinden zich in de top van het pleistocene dekzand, of
zelfs nog dieper. De top van het dekzand bevindt zich op circa -5 tot -8 m NAP. De waterbodem
ligt op circa -4,5 m NAP. De diepte waarop de kabel wordt aangelegd is circa 1 tot 1,5 m minus de
waterbodem.
Archeologische resten binnen het kabeltracé op het land kunnen direct onder het maaiveld
worden aangetroffen. Het is echter goed mogelijk dat de aanleg van eerdere kabels en leidingen
in de bermen gezorgd hebben voor bodemverstoring.

5.2

(Selectie)advies
IJsselmeer
Prospectief onderzoek naar prehistorische bewoningsresten binnen het kabeltracé wordt door
Antea Group niet haalbaar geacht. Daarnaast is de daadwerkelijke verstoring door het inspuiten
van de kabel klein en wordt vaak de diepte van de top van het dekzand niet gehaald. Antea
Group adviseert dan ook voor het kabeltracé in het IJsselmeer geen nader archeologisch
onderzoek uit te voeren.
Gemeente De Fryske Marren
Op een aantal delen van het tracé worden gestuurde boringen gebruikt, maar het grootste
gedeelte zal gerealiseerd worden door middel van open ontgravingen op een diepte van circa 0,9
m – mv. Omdat archeologische resten hier al vanaf het maaiveld aangetroffen kunnen worden, is
het advies van Antea Group om langs het tracé een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm
van boringen uit te voeren. Op locaties waar aanwijzingen zijn voor een mogelijke vindplaats
worden extra boringen gezet, waarbij bodemlagen worden gezeefd. Bij in- en uittredepunten van
de gestuurde boringen worden ook boringen gezet.
Dit betreft een selectieadvies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan het
bevoegd gezag, in deze de gemeente De Fryske Marren.
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
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telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan
ook.
Antea Group
Oosterhout, september 2018
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Over Antea Group
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Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
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