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SAMENVATTING

AanlegvanMaasvlakte2endedaarvoornoodzakelijke grootschaligezandwinning
kancommerciëlevisserijen opvissen,schaal-enschelpdieren indekustzoneeninde
Noordzeebeïnvloeden.Hetgaatdaarbij omeffecten opdeomvangen
bevissingsmogelijkheden vanvisbestanden,enomeffecten opdiverse
kwaliteitsaspectenvanbedrijfsuitoefening en visserijprodukten.
OpzetvoorstudieIndezedoorhetRIVO-DLOinopdrachtvandeProjectorganisatie Maasvlakte2
uitgevoerdevoorstudiewordendezeeffecten geïnventariseerd.Daarbij wordttevens
eenindicatiegegevenvaneenopzeten/ofberekeningswijze volgenswelke effecten
zoudenkunnenwordenvoorspeldenbeoordeeld,vandehiervoorbenodigdekennisen
gegevens,endebeschikbaarheid daarvan.Tenslottekomtdehaalbaarheid vaneen
nauwkeurigeschattingvandefinanciëlegevolgenvoordecommerciëlevisserij aande
orde.
Hetbelangrijkste effect vanaanlegvanMV2lijkthetpermanenteverliesvan
bevisbaaroppervlak.Daarnaastmoetentijdelijke belemmeringvandevisvangstinde
omgevingenverliesvanleefgebied, voedsel-ofvoortplantingsgebied voor
visbestanden inomliggendevisgrondenwordengenoemd.
EffectenMaasvlakte2D e effecten vangrootschaligezandwinningopdeNoordzeezijnmerendeels tijdelijk,
vooralalsvoorondiepewinningwordtgekozen:reductievanhetbevisbareoppervlak
terplaatse,verliesvanbodemdierenenaantastingvanleef-envoedselgebied,met
mogelijk uitstralendeeffecten opvisbestandenvanomringendevisgronden.Daarnaast
kunnenvisserijenmettechnischeproblementemakenkrijgen alsgevolgvande
veranderdebodem.Deeffecten vandeverdiepingvandeEuro-Maasgeuleninterne
winningopdevisserijzijnzeergeringofafwezig.
EffectenzandwinningHetbelangrijksteeffect vandezandwinninglijktdoordetroebelingveroorzaaktte
wordendiemetdereststroomverinnoordelijkerichtingkanuitwaaieren, enineen
grootgebiedsterftekanveroorzakenbijeierenenlarvenvanvissen,schaal-en
schelpdieren.Hetisbelangrijk voortechniekenmeteenminimale'plume'-vormingte
kiezen.
Kwaliteitseffecten^ e kwaliteitvanvisserijprodukten kannegatiefbeïnvloedwordendoor
verontreinigende stoffen diebij zandwinningvrijkunnenkomen,ofdieafkomstig zijn
vanindustriëleactiviteitenentransportprocessen openrondomMaasvlakte2.
Negatieveeffecten opdekwaliteitvandebedrijfsuitoefening vanvisserijen betreffen
metnamedeveiligheid inverbandmeteentoenemendaantal scheepvaartbewegingen
enveranderendestromingen.
PositieveeffectenBij deaanlegvanMaasvlakte2kunnenondiepegebiedenontstaanlangsdeoevers, of
indeomgevingalsgevolgvanveranderendestromings-ensedimentatiepatronen.Hier
kunnenzichwellichtschaal-ofschelpdierbestanden vestigen.Dezegebiedenkunnen
doorhunvoedselrijkdom, ofalskinderkamer-enpaaigebiedookeenpositief effect
hebbenopvisbestanden.
Bijeenjuistekeuzevandezandwinlocatiekanmogelijk eenbeteretoegangswegtot
devisserijhaven vanStellendamontstaan.
HaalbaarheidnauwkeurigeVoorhetvoorspellen enbeoordelenvandevisserij-effecten zaleenveelheidaan
voorspellingenbiologische,technische,economische,socialeenmilieuhygiënische informatie
noodzakelijk zijn..Eenkwantificering vandedooraanlegvanMaasvlakte2 gederfde
visserij-opbrengsten isopbasisvanbeschikbaregegevensalleenmeteengrotemate
vanonnauwkeurigheidmogelijk.Hetlijkteenteomvangrijkeinzetvanmiddelenen
eentegroottijdsbeslag tevergenomdezegegevensinhetkadervaneenMERte

verzamelen,temeerdaareengoedeschattingopeentijdreeksvanminimaal5jaar
gebaseerddienttezijn.
SchadevergoedingTegendezeachtergrondlijkthetnietzinvolomtoteengedetailleerdeschattingvan
visserij-effecten overtegaan.Aanbevolenwordtomnategaanofhetmogelijk isom
metvisserij-organisaties overeenstemmingtebereikenovereenschadevergoeding
voorgedupeerdebedrijven, opbasisvandegeschetsteeffecten, aangevuld meteen
schattingvandehuidigevisserij-opbrengsten inhetonderhavigegebiedmetbehulp
vaninditrapportgenoemdebronnen.Waaruitkoopvanindividuele visserij-bedrijven
noodzakelijk iskaneenuitkoop-bedragvan lOxdejaaropbrengstwordenvoorgesteld.

1. INLEIDING

Hetproject Maasvlakte2iseengezamenlijk initiatiefvandeGemeenteRotterdamen
hetMinisterievanVerkeerenWaterstraat. Sindshetbeginvanfase IBvanhetproject
per 1januari 1996wordtdoordeinitiatiefnemers samengewerktinde
Projectorganisatie Maasvlakte2.Inapril 1996isdoorhetRijk eennationalenut-en
noodzaakdiscussie gestarttervoorbereidingvaneenkabinetsbeslissing op hoofdlijnen.
Tijdens fase IBwordendoordeProjectorganisatie Maasvlakte2deplannennader
uitgewerktenwordenreedsvoorbereidingen getroffen vooreenPKB+enm.e.r.procedure,dienaarverwachtingzalvolgenopeenpositievekabinetsbeslissingin
1997.
OpditmomentwordtgeïnventariseerdwelkeonderwerpenineenMERaandeorde
dienentekomenenwelkeinformatieverzameldmoetwordenvooreenadequate
voorspellingvaneffecten. Eenbelangrijkonderwerpwordtinditverbandgevormd
doordeteverwachten effecten vandeaanlegvanMaasvlakte2opdecommerciële
visserij.Hetgaathierbij zowelomdirecteeffecten vandeaanlegvanMaasvlakte2 in
deNoordzeekustzone enhiervoornoodzakelijke grootschaligezandwinninginde
dieperedelenvandeNoordzee,alsomindirecteeffecten viaveranderingin
morfologie,nutriëntenhuishouding,zoutgehalte,troebelingen endergelijke ineen
relevanteomgevingvanMaasvlakte2envandezandwinlocaties.
VanwegehetcommerciëlebelangvandeNederlandseKustzonevoordeNoordzeevisserij endecomplexiteitvandeingreep-effect relatiesvolgenswelkeMaasvlakte2
kanleidentoteffecten opdiversevisserijen,heeft deProjectorganisatie Maasvlakte2
hetRIVO-DLOverzocht eenvooronderzoek teverrichten,waarindebehoefteaan
kennisengegevensalsbasisvooreenadequatevoorspellingvandezeeffecten wordt
geïnventariseerd.

2. DOELSTELLING

Deuiteindelijke doelstellinginhetkadervaneenmilieu-effectenrapportage zalzijnde
effecten tevoorspellenwelkeaanlegvanMaasvlakte2endehiervoor noodzakelijke
grootschaligezandwinningkunnenhebbenopdecommerciëlevisserij,inclusiefdie
opschaal-enschelpdieren. Dehieruitvoortvloeiende doelstellingen vandevoorstudie
doorhetRIVO-DLOzijn:
1. eeninventarisatievanmogelijke directeenindirecteeffecten vanaanlegvan
Maasvlakte2endehiervoornoodzakelijke grootschaligezandwinningop
commerciëlevisserijen;
2.eenindicatievaneenopzeten/ofberekeningswijze volgenswelkedeze effecten
kunnenwordenvoorspeldenbeoordeeld;
3.eeninventarisatievandehiervoorbenodigdekennisengegevens,ende
beschikbaarheid daarvan.

3. BELEIDSVOORNEMEN MAASVLAKTE 2

3.1.HetplangebiedMaasvlakte2
HetplangebiedMaasvlakte2omvateenzeegebiedgelegen indegemeenten
WestvoomeenRotterdamtenzuidenvandeMaasgeul/Euromond,hetaanliggende
territorialezeegebied,alsmedededuinkustvanVoorne.
3.2.AfmetingenMaasvlakte2
Hetisthansnogonduidelijk ofMaasvlakte2directwordtaangelegdopdegewenste
grootte,teweten2000haindustrie-enhavencomplex enminimaal 750hanatuur-en
recreatiegebied,ofinfasentot500ha, 1000haen2000ha.Ookisonduidelijk
wanneerhetnatuur-enrecreatiegebied,bijgefaseerde aanlegvanMaasvlakte2,wordt
toegevoegdaanhetindustrie-enhavencomplex.
3.3.Vorm/positionering Maasvlakte2
Hetisthansnogonduidelijk waarpreciesMaasvlakte2binnenhetplangebiedtussen
zuidvandeEurogeulennoordelijk vande"demarcatielijn" zalkomenteliggen.Drie
ontwerpen,"Evenwijdigekustlijn", "Noordelijke Ontwikkeling"en "Zuidelijke
Ontwikkeling",beogeneenvolledigeaansluitingmetMaasvlakteI,terwijlhetplan
"Eiland"eenindustrie-eiland situeertopde-20mlijn,alsmedeeenkleineuitbreiding
ennatuurgebiedverbondenaanMaasvlakteI.
3.4.Zandwingebieden/zandwinning
Voordezandwinningt.b.v.Maasvlakte2wordendevolgende mogelijkheden
onderscheiden:
1.Grootschaligeondiepezandwinningvoorbij de20mdieptelijn opopenzee(over
ca. 15.000hectarewordtca.2meterzandweggebaggerd);
2.Diepezandwinningvoorbijde20mdieptelijn opopenzee(overca.3.000hectare
wordtca. 10meterzandweggebaggerd);
3.Diepezandwinningnabijofaangrenzendaandenieuweuitbreiding;
4.Internezandwinning(overca.1000hectarewordttotca.50meterdiepte
ontgraven).
Bijallegenoemdemethodenvanzandwiningzaleendeelvanhetzandworden
gewonnendoorverdiepingenverbredingvandeEuro-Maasgeul.

4. VISSERIJ-RELEVANTE DOELVARIABELEN

Voorhetvoorspellenenbeoordelenvandirecteofindirecteeffecten vanaanlegvan
Maasvlakte2enhiervoornoodzakelijke grootschaligezandwinningopcommerciële
visserijen, zalineersteinstantieaandeordemoetenkomenwelkedoelvariabelenen
criteriainditverbandrelevantzijn.Opbasisvandewijzewaaropcommerciële
visserijen wordenbeïnvloedkunnendriedoelvariabelen worden geformuleerd:
1. deomvangvancommerciëlevisbestanden,
2.debevissingsmogelijkhedenvancommerciëlevisbestanden,en
3.kwaliteitsaspecten vanproduktenenbedrijfsuitoefening vanvisserijen.
Deeffecten opdezedoelvariabelenzullenuiteindelijk vertaaldmoetenwordenin
bedrijfseconomische richting.Devraagzouzichweleenskunnenconcentrerenrond:
voorhoeveelbedrijven betekentMaasvlakte2denoodzaaktotuitkoop.Dehuidige
onbevredigendebedrijfseconomische situatieindelenvandeNoordzeevisserij maakt
hetbeantwoorden vandergelijkevragenurgent.Ervanuitgaandedatindehuidige
situatieeenevenwichtzoubestaantussendraagkrachtencommerciëlevisserij,
betekentelkeaantastingvandezedraagkrachtautomatischhetbedrijfseconomisch
verdwijnen vanindividuelebedrijven.
Deeffecten zullenuiteindelijk moetenwordenuitgedrukt inbedragen,uittegevenaan
schadevergoedingvoorgederfde inkomsten,enaanuitkoopvanindividuelevisserijbedrijvendiegrotendeelsvanbevissingvanditgebiedafhankelijk zijn.Waaruitkoop
noodzakelijk iskaneenuitkoop-bedragvan lOxdejaaropbrengstworden voorgesteld.
4.1.Omvangcommerciëlevisbestanden
AanlegenaanwezigheidvanMaasvlakte2endehiervoornoodzakelijke grootschalige
zandwinningkunnenhetecosysteembeïnvloeden,hetgeeneffecten zalhebbenopde
omvangvancommerciëlevis-,schaaldier-enschelpdier-bestanden terplaatseeninde
omgeving.Hetgaathierombiologischeeffecten zoalsverminderdereproduktiedoor
hetverdwijnen vanvoedseldieren,ofhetontstaanvangebiedenwaarnieuwe
schelpdierpopulaties zichkunnenvestigen.Hetinditverbandbelangrijkecriteriumis
dealsgevolgvanveranderdevisbestandenteverwachtentoenameofafname vande
opbrengstenvancommerciëlevisserijen opdebouwlocatie,dezandwin-locatieenin
debeïnvloedeomgeving,uittedrukkeninvisgewichtenofbesommingen.
4.2.Bevissingsmogelijkheden commerciële visbestanden
AanlegenaanwezigheidvanMaasvlakte2endehiervoornoodzakelijke grootschalige
zandwinningkunnendebevissingsmogelijkheden vanvis-,schaaldier-enschelpdierbestandenbeïnvloeden.Hetgaathieromtechnischeaspectenzoalsreductievanhet
bevisbareoppervlaktijdensdewerkzaamhedenoflangerevaartijden doormoeilijker
bereikbaarheid vanvisserijhavens. Eeninditverbandbelangrijk criteriumisdeals
gevolgvanveranderdebevissingsmogelijkheden teverwachtentoenameof afname
vandeopbrengstenvancommerciëlevisserijen opdebouwlocatie,dezandwin-locatie
enindebeïnvloedeomgeving,uittedrukkeninvisgewichtenofbesommingen.
Daarnaastkunnenookanderecriteriavanbelangzijn,zoalsdekostenvaneen
verhoogdbrandstofverbruik ofvantechnischeaanpassingen aanvisserijvaartuigen.
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4.3.Kwaliteitvanbedrijfsuitoefening envisserijprodukten
AanlegenaanwezigheidvanMaasvlakte2endehiervoornoodzakelijke grootschalige
zandwinningkunnenaspectenvandekwaliteitvanvisserijprodukten envande
bedrijfsuitoefening beïnvloeden.Daarbijkangedachtwordenaanuiteenlopende
effecten zoalsonveiligheiddoormetMaasvlakte2samenhangende
scheepvaartbewegingen, ofkwaliteitsvermindering vanvisserijprodukten dooruithet
Maasvlakte2complexvrijkomende verontreinigende stoffen. Voorde afzonderlijke
kwaliteitsaspecten zullenrelevantecriteriaeneenhedenmoetenworden geformuleerd.
Voorkwaliteitsverminderingvanvisserijprodukten kandatdewaardevermindering
vandevangstzijn.Eencriteriumomhetaspect"veiligheid"meetbaartemakenzal
kunnenvoortvloeienuiteenrisicoberekeningtenaanzienvandeverschillende
hierondergenoemdeaspecten.
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5. INVENTARISATIE MOGELIJKE EFFECTEN

Indithoofdstuk wordendemogelijke directeenindirecteeffecten vanaanlegvanen
zandwinningvoorMaasvlakte2opcommerciëlevisserijen geïnventariseerd,meteen
kortetoelichtingmetbetrekkingtotmechanismenenmogelijke omvang.Hetgaatin
ditverbandomzowelnegatieftewaarderenalspositieftewaarderen effecten.
GegevendelocatievanMaasvlakte2magverwachtwordendatdeeffecten vande
aanlegdaarvanendehiervoornoodzakelijke grootschaligezandwinningopde
verschillendesoortenvancommerciëlevisserijen naarverhoudingsterkzullen
uiteenlopen.Zelfsbinnenééntypevanvisserij,deschelpdiervisserij ofde
boomkorvisserij,zijnpersoort(kokkels,spisuia's,danweitong,schol) aanzienlijke
verschillenteverwachten.
5.1.Effecten opomvangcommerciëlevisbestanden
5.7./.Effectenaanlegen aanwezigheidMaasvlakte2opvisbestanden
Debelangrijkste visserij-activiteit inhetMaasvlakte2gebiedbetreft de
garnalenvisserij. Hetgebiedstaattevensbekendalseengoedvangstgebiedvoor
kabeljauw enpaling.Daarnaastwordtschol,tong,griet,wijting,makreelen
horsmakreelgevangen.Tenslottewordteropkokkelsenopspisuia'sgevist.
Watdemogelijkeomvangvaneffecten betreft kaninhetalgemeengesteldwordendat
deeffecten vanhetontstaanvanMaasvlakte2,andersdanvandezandwinning,vaak
permanentzullenzijn.Anderzijds ishetoppervlakvanMaasvlakte2(maximaal4000
ha)veelkleinerdanvanhetzandwingebiedbuitendeoevergeul(maximaal 15.000ha
bijondiepewinning),zodatuitstralendeeffecten mindergrootzullenzijn.
Mogelijke effecten vanaanlegenaanwezigheidvanMaasvlakte2opvisbestanden
kunneningedeeldwordeninlokaleeffecten, randeffecten enuitstralende effecten:
Lokaleeffecten i#Afsterven enuitwijken. DooraanlegenaanwezigheidvanMaasvlakte
2zullenbestandenvanniet-mobieledierenafsterven.Hetgaatdaarbijom
schelp-enschaaldieren,bodemvissen,eneierenenlarven.Mobiele
dieren(vissen)zullenuitwijken naargeschikteregebieden.
Rand-effecten2.Aantastingleefomstandigheden. Langsderandenvanhetgebiedzullen
deleefomstandigheden vanvisbestandentijdelijk aangetastwordendoor
vertroebeling,bezinkenvangeresuspendeerdmateriaal,en
voedselgebrek.Doorsterfte vanvooralschelpdieren, eierenenlarven,
uitwijken vanmobieledieren,enverlaagdereproduktiezullendaardoor
debestandsgrootten rondomdeMaasvlakte2locatietijdelijk verlaagd
zijn.
3.Vestigingschaal-enschelpdieren.NagereedkomenvanMaasvlakte2zouden,
afhankelijk vantypeenhellingvandeoeververdediging,wellichtnieuweschaal-of
schelpdierbestanden zichkunnenvestigen.
Uitstralendeeffecten*'Inufligratie. Uitwijken vanvissenopenrondomdeMaasvlakte2locatiezaltot
tijdelijk groterebestandenopomliggendevisgronden leiden,mogelijk ooktot
voedselgebrek dooreengroterepopulatiedruk.
5.Lagerebestandenelders.Verkleiningenaantastingvanvoortplantings-en
voedselgebied vanlarvale,juvenieleenadultestadiavanvissen,schaal-en
schelpdierenopenrondomdeMaasvlakte2locatiezaldeaanwasvande
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verschillende visbestanden terplaatsedoen verminderen. Dit zal zich doorvertalen
naar afnemende visbestanden inde omgeving.
6.Nieuwevoedselriike gebieden. Ondiepe gebieden in dekustzone zijn zeer
voedselrijk, maar met toenemende diepteneemt devoedselbeschikbaarheid af. Op
plaatsen waar de aanlegvanMaasvlakte2totverondieping leidt, kunnen nieuwe
voedselrijke gebieden ontstaan, metpositieve effecten op visbestanden.
7.Nieuwevoortplantingsgebieden.Rond Maasvlakte 2kunnen mogelijkerwijs door
veranderde stromings-ensedimentatiepatronen ookblijvend nieuwe
kinderkamergebieden enpaaigronden ontstaan.
8.Ontstaan enverdwijnen van schelpdiervoorkomens. Voor schelpdieren isvan alle
hydrografische omstandigheden vooral hetstromingspatroon, zoutgehalte(fluctuaties)
en sedimentatiegedrag van belang. Schelpdieren kunnen zich alleen daar langdurig
staandehoudenwaar stroming, zoutgehalte(fluctuaties) ensedimentatie,ook in
extreme situaties (stormen, hogerivierafvoeren), binnen bepaalde grenzen blijven.
Afhankelijk van deinvloed van deaanwezigheid van Maasvlakte 2op
bovengenoemde factoren kunnenbestaandeschelpdierbestanden verdwijnen of elders
nieuwe schelpdierbestanden ontstaan.
5.1.2.Effecten zandwinning opvisbestanden
Indeomgeving waar grootschalige zandwinning buiten de oevergeul isgepland, vindt
commerciële visserij plaats opplatvissen, kabeljauw en wijting.
Watdemogelijke omvang van effecten vanzandwinning betreft, kan inhet algemeen
gesteldworden dat deeffecten tijdelijk zullen zijn bij ondiepewinning in een gebied
datvannature door stroming engolfwerking zeer dynamisch is.Een oppervlakkige
winning betekent echterwel eenrelatief groot winoppervlak.
Voorhetherstel vandebodemfauna, endaarmee eenbeperking van dereductie van
het voedselaanbod, isdewijze vanwinningzeerbelangrijk. Door dezandwinning van
zuidnaarnoord uittevoeren wordtvoorkomen dathet geëxploiteerde gebied bedekt
raakt metopgewerveld en door dereststroom meegevoerd slib.
Schadeclaims in verband met dezandwinning voor Maasvlakte 2 vanuit commerciële
visserijen ineen aanzienlijk deel van dezuidelijke Noordzee zullen zich vermoedelijk
insterkemate concentreren op deuitstralende effecten naarvisbestanden in
omliggende visgronden door vertroebeling.Indit verband zijn zandwin-technieken
metminimale opwerveling van fijn bodemsediment van belang.
Demogelijke effecten van zandwinningtenbehoeve van Maasvlakte 2op
visbestanden kunnen ingedeeld worden in lokaleeffecten enuitstralende effecten.
Lokale effecten 1.Opzuigen. Terplaatsevan dezandwin-activiteiten zullen bodemorganismen
verloren gaan door opzuigen. Datkunnen commerciële visbestanden zijn (platvissen),
ofvoedselorganismen voorcommerciële visbestanden.
2.Aantasting leefomstandigheden. Op enrondom dezandwin-activiteiten zullen de
leefomstandigheden van visbestanden aangetastworden door vertroebeling, bezinken
van geresuspendeerd materiaal envoedselgebrek. Door sterfte van vooral
schelpdieren, eieren en larven, enuitwijken van mobiele dieren zullen daardoor
bestandsgrootten rondom dezandwin-locatie tijdelijk verlaagd zijn.
3. Vrijkomen van zuurstofbindende ofeutrofiërende stoffen als gevolg van het
verstoren van hetbodemsediment. Dezestoffen kunnen deproduktiviteit van het
gebied beïnvloeden.
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4. Stratificatie. Bij diepezandwinning kan dekans op stratificatie toenemen met een
zuurstofloze bodem zonderbodemdieren alsgevolg.
Uitstralende effecten 5.Immigratie.Uitwijken vanvissen openrondom dezandwin-locatie zal tot tijdelijk
groterebestanden opomliggende visgronden leiden,mogelijk ook tot voedselgebrek
door eengrotere populatiedruk.
6.Lagerebestanden elders.Een tijdelijke verkleining en aantasting vanhet leefgebied
van vissen,schaal-en schelpdieren op enrondom dezandwin-locatie zal de aanwas
van deverschillende visbestanden terplaatsedoenverminderen. Dit zal zich
doorvertalen naarafnemende visbestanden inde omgeving.
7.Vertroebeling. Bij hetwinnen van zand wordt veel troebeling veroorzaakt door het
vrijkomen vanfijn slib afkomstig van dezandzuigers-overloop (outwash).Deze
"plume"kan zichmet dereststroom verinnoordelijke richting verplaatsen, en in een
groot gebied sterfte veroorzaken bij eieren enlarven van vissen, schaal- en
schelpdieren.
8.Optimalisering vanwaterbewegingen. Positieve effecten op het productievermogen
van derelevante omgeving zouden theoretisch hetgevolgkunnen zijn van
optimalisering van dewaterbewegingen indezuidelijke Noordzee. Tedenken ware
bijvoorbeeld aanhet verwijderen vandrempelswaardoor plaatselijk dekans ophet
voorkomen van stratificaties wordtverminderd. Hetziet ervoorshands niet naar uit
datdergelijke aspecten inhetvoorMaasvlakte 2relevante gebied spelen.

5.2.Effecten op bevissingsmogelijkheden
5.2.1.Effecten aanleg enaanwezigheid Maasvlakte 2op bevissingsmogelijkheden
Aanlegen aanwezigheid van Maasvlakte 2kunnen devolgende effecten hebben opde
bevissingsmogelijkheden van decommerciële visserijen:
1.Tijdelijke reductie vanhetbevisbare oppervlak doorwerkzaamheden tijdens de
aanlegvanMaasvlakte 2,afhankelijk van dewijze van aanlegendemate waarin
scheepvaart envisserij rond debouwlocatie gestremd zal zijn.
2.Permanente reductievanhetbevisbare oppervlak alsgevolgvan de aanwezigheid
van Maasvlakte 2, eventuele restconstructies rond debouwlocatie, en het ontstaan van
onbevisbare locaties rond Maasvlakte 2,zoals droogvallende platen, verzandende
oppervlakken en vaargeulen.
3. Verliesvan effectieve vistijd als gevolgvan tijdelijke ofblijvend langere vaartijden
naarresterendevisgronden, eenmoeilijker bereikbaarheid van dehaven van
Stellendam en een langere tijd indehaven ofongunstigerbinnenlopen inverband met
het getij
4. Tijdelijk verminderde opbrengsten op nieuwevisgrondenvan met name de
kustvisserij (garnalen) dooronbekendheid metnieuwe situaties.
5.2.2.Effecten zandwinning op bevissingsmogelijkheden
Grootschalige zandwinningten behoeve vanMaasvlakte2 kan devolgende effecten
hebben op debevissingsmogelijkheden van decommerciële visserijen:
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1.Tijdelijke reductievanhetbevisbareoppervlakdoorwerkzaamheden tijdensde
zandwinning.
2.Technischeproblemenmetdevisdieptevankleinerevisserijvaartuigen inverband
metbeperkingen indewinchesendelengtevandezuigbuizenvanschelpdiervissende
vaartuigen.Dezeproblemenzijnalleenteverwachtenbijdiepezandwinning, waarbij
permanentekuilenontstaan.
3.Gebiedenkunnentijdelijk ongeschiktwordenvoorvisserijmetbodemvistuigen
indienkuilenontstaanofgebiedenmeteenonregelmatigbodempatroon ofmeteen
tijdelijk losserepakkingvanhetsedimentwaardoorvistuigenvastkunnenlopen.
Herstelvandeoorspronkelijke bodemtopografiekanlangduren.
4.Beteretoegangswegentotdevisseriihavenvan Stellendamzoudenmogelijk kunnen
ontstaanbijeenjuistekeuzevandezandwin-locatie.
Bijondiepezandwinningzijneffecten opdebedrijfsuitoefening vandecommerciële
visserijbeperkttoteentijdelijke reductievanhetbevisbareoppervlak ingebiedenmet
zandwin-activiteiten. Deomvangvanditeffect hangtafvandewijzevanzandwinning
endematewaarinscheepvaartenvisserijrondhetzandwingebied gestremdzullen
zijn.
Diepezandwinningkantotomvangrijker effecten opdebedrijfsuitoefening leiden
omdatdaarbij ookpermanenteeffecten kunnenoptreden.
5.3.Effecten opkwaliteitvanbedrijfsuitoefening envisserijprodukten
5.3.1. Kwaliteits-effecten inverbandmetaanlegen aanwezigheidMaasvlakte2
AanlegenaanwezigheidvanMaasvlakte2kunnendevolgendeeffecten hebbenopde
kwaliteitvanbedrijfsuitoefening en visserijprodukten:
1.Mogelijk negatievekwaliteitsbeinvloeding vanvisserijprodukten doorhet
vrijkomen vanverontreinigendestoffen vanuithetMaasvlakte2complex,inclusiefde
metditcomplex samenhangendescheepvaartenanderetransportprocessen.
2.Aantastingvanhetimagovanvisserijprodukten alsveiligengezond,alsgevolgvan
dewetenschapdatdezeproduktenvaneenindustriële,mogelijk verontreinigde
omgevingafkomstig kunnenzijn.
3.Verminderdeveiligheidvandeverschillendecommerciëlevisserijen. Daarbijkan
gedachtwordenaanmetMaasvlakte2samenhangende scheepvaartbewegingen,
veranderdebereikbaarhedenvanveiligeplaatsenondernormaleomstandigheden enin
noodgevallen,danweleventuelerisico'salsgevolgvandeverander(en)de
stromingspatronen opde"harde"kustverdedigingvanMaasvlakte2terechttekomen.
4.Ongunstigervermarktingvandevangstendoorhetopdemarktverschijnen ten
opzichtevanconcurrentenopcommercieelongunstigetijdtippen.
Metbetrekkingtotmogelijke verontreinigingen lijktheteropdathetfeitelijke effect
hiervanwaarschijnlijk geenenkelepraktischerolzalspelen.Desondanksishet risico
vanaantastingvanhetimagovanvisserijprodukten reëel.Daarbijkansprakezijnvan
eenuitstralingseffect vanMaasvlakte2overdegeheleNederlandseaanvoervan
visserijprodukten.
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5.3.2. Kwaliteits-effecten inverbandmetzandwinning
GrootschaligezandwinningtenbehoevevanMaasvlakte2kandevolgende effecten
hebbenopdekwaliteitvanbedrijfsuitoefening en visserijprodukten:
1. Mogelijk negatievekwaliteitsbeinvloedingvanvisserijprodukten doorhet
vrijkomen vanverontreinigendestoffen, inclusiefnatuurlijke radioactievestoffen, met
risico'svoordevolksgezondheid.

17

6. VOORSPELLING ENBEOORDELING

Metdekeuzevanvisserij-relevante doelvariabelen endeinventarisatievanmogelijke
effecten doetzichdevraagvoorvolgenswelkeopzeten/ofberekeningswijze een
voorspellingenbeoordelingvanmogelijke directeenindirecteeffecten van
Maasvlakte2opdezedoelvariabelenkanwordenverkregen enwelkekennisen
gegevensdaarvoornoodzakelijk zijn.Voordeoverzichtelijkheid zaldezevraagper
doelvariabelewordenbeantwoord.Inallegevallenzaldaarbijeenonderscheid
gemaaktmoetenwordenintijdelijke enlangetermijn effecten.
6.1.Schattingeffecten opomvangvancommerciële visbestanden
Opzetvoorspellingln5.1.zijn demogelijkeeffecten genoemdvanzandwinning,aanlegen
enbeoordelingaanwezigheidvanMaasvlakte2opcommerciëlevisbestandeninverschillende
gebiedenopenrondomdeMaasvlakte2-enzandwin-locatie.Dematewaarindeze
effecten deomvangvancommerciëlevisbestanden,endaarmeeevenredigde
opbrengsten vandecommerciëlevisserijen inpositieveofnegatievezinbeïnvloeden
kaninprincipevoorspeldenbeoordeeldwordenuitdevolgendegegevens:
-deafmetingen vandegenoemdegebieden,
-deopbrengstenperoppervlakteeenheidvandeterplaatsebevistesoorten,
-deverwachteveranderingvandeomvangvande bestanden,
-detijdsduurnodigvoorherstelresp.deperiodewaarin eeneffect speelt.
Afmetingen^ e n a ' v e n e t oppervlakvanMaasvlakte2enzandwingebiedmoetenookde afmetingen
bekendzijnvangebiedenwaarinzichrandeffecten enuitstralendeeffecten voordoen.
Dezezijntendelebekend,tendelezullenerschattingen gedaanmoetenworden.Met
namevoordegebiedenwaarpaaigronden,kinderkamergebieden, voedselrijke
gebieden,schelpdier-enschaaldiervoorkomens kunnenontstaanofverdwijnen zijn
daarbij goedevoorspellingenvereistvoordeteverwachten stromings-en
sedimentatiepatronen enzoutgehalte(fluctuaties).
OpbrengstenGedetailleerdegegevensdienenbeschikbaartezijn overdeopbrengsten inminimaal
delaatste5jaar indegenoemdegebiedenofopvergelijkbare locaties.
StatistiekenvansamenstellingenomvangvandevangstenzijnvoorhandenperICES
kwadrant(30bij30zeemijl,oftewel 3087km2).Voorvissenzougebruikgemaakt
kunnenwordenvanICESstatistiekenvoordegehelezuidelijkeNoordzee,ofeen
onderdeel daarvan.
GegevensoverdeopbrengstenperICESkwadrantvandediversecommerciële
visserijen inderelevanteomgevingvanMaasvlakte2kunneninbelangrijkemate
ontleendwordenaanbestaandedatabestandenterzake(VIRIS).Uitdeposities
opgegeventijdens hetvissenzijn wellichtlokalevangstgegevenstetraceren.Voor
vangstgegevensvaneenaantalgeselecteerdekottersbuitende 12mijlszoneisereen
bestandwaardezeschepenexactvisten(MacKotterproject).
OokdoorRIVO-DLOverzameldetijdreeksen vanbiologischegegevensvoor
visserijstatistiekenvisbestandsonderzoek kunnenvanbelangzijn.
Commerciëlevisserijen opschaal-enschelpdieren concentrerenzichinhoofdzaak op
dedirecteNederlandsekustzone,inclusiefWaddenzeeenSchelde-estuaria.
Voorspellingen overdeopbrengstenvandezevisserijen zoudendaaromgebaseerd
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kunnenzijn opvangstenperstrekkendekilometerkustzone.Daarbij zourekening
gehoudenmoetenwordenmetdeextrawaardevanhetgebiedtenzuidenvande
huidigeMaasvlaktevoordegarnalenvisserij,endebelangrijke commerciële
kokkelvoorkomens inhetkustgebiedtussendeHinderbank endekustvanVoorne.
OmvangbestandenCommerciëlevisbestandenkunnentoe-ofafnemen doornatuurlijke variatiesin
milieufactoren (bijv.klimatologischeomstandigheden)danweidoorvariatiesals
gevolgvanmenselijke beïnvloeding (overbevissing,gehaltenaan voedingsstoffen,
aanlegMaasvlakte2,etc).Effecten kunnenzichweerspiegelen indereproduktie,
sterfte, voedingofmigratievandebetreffende vissoorten.Bijhetvoorspellenen
beoordelenvandezeeffecten kanteruggevallenwordenopeenopzetzoalsinde70-er
jarenistoegepast,waarbij dewaardevandeWaddenzeec.q.deNoordzee-kustzone
voordecommerciëlevisserij isberekend.Dezeberekeningswijze houdtookrekening
meteffecten viabiotoopverandering endeinteractiemetkinderkamerfuncties en
paaigebieden.
TijdsduurVooralzandwinningbrengteenaantalnegatieveeffecten opvisbestandenmetzich
meedievantijdelijke aardzijn,zoalsdeafwezigheid vanvoedseldieren indebodem
ofhetontstaanvaneenuitgebreidgebiedmetverhoogdetroebeling.Schattingvande
tijdsduur vandezeeffecten vereistkennisvandewijzevanzandwinningenvande
bodemfauna terplaatse.
RelevantievanBerekeningvanbestandsgrootte-effecten isnietaltijdzinvol.
e
JJectenBestandsafhames inrandgebiedenhoevenalleenberekendtewordenindiener,
ondanksdebouwactiviteiten,daadwerkelijk bevissinginditgebiedteverwachtenis.
Deeffecten vanuitwijken zijnmisschienverwaarloosbaaromdatdeactieradiusvande
wegtrekkendevissengrootis,enerbovendiengeenaanwijzingen zijnvoor
voedselgebrek inhetvestigingsgebied. Ookdematewaarinomliggendevisgronden
voorvoedingenvoortplantingvanhetMaasvlakte2gebiedofhetzandwingebied
afhankelijk zijn lijktzeerbeperkt.

6.2.Schattingeffecten opbevissingsmogelijkneden
In5.2.zijndemogelijkeeffecten genoemdvanzandwinning,aanlegenaanwezigheid
vanMaasvlakte2opbevissingsmogelijkheden openrondomdeMaasvlakte2- en
zandwin-locatie.Hieronderwordtingegaanopdewijzewaaropvoorspelden
beoordeeldkanworden inwelkematewaarindezeeffecten deopbrengstenvande
commerciëlevisserijen inpositieveofnegatievezinbeïnvloeden.
VerliesbevisbaaroppervlakDek o s t e n v a n verminderingvanbevisbaaroppervlakkunnengeschatwordendoor
vermenigvuldigingvanditoppervlakmetdegemiddeldevisopbrengstper
oppervlakteeenheiddanwelperkustlengteeenheidvoorderelevantegebieden.
Daarbijwordtervanuitgegaandatereenevenwichtbestaattussendraagvermogen
enbevissingvanbestaandevisgronden.Verliesvanbevisbaaroppervlakkandan
alleengecompenseerdwordendoorhetontstaanvannieuwevisgrondenalsgevolg
vandeaanlegvanMaasvlakte2,eenpostdiealsbestandsgrootte-effect isgenoemd.
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Dewijze waaropvisopbrengstenkunnenwordengeschatisreedsin5.1.aandeorde
geweest.
HetoppervlakdatdoordeaanwezigheidvanMaasvlakte2blijvend verlorengaatbij
alofnietgefaseerde aanlegisbekend.Daarkunnennoggebiedenbijkomendiedoor
restconstructies,verzandingofnieuwevaargeulenverlorengaanvoordevisserij.
Voorhetschattenvanhetoppervlakdattijdenszandwinningenaanlegvan
Maasvlakte2tijdelijk nietbevistkanworden,endetijdsduurwaarinbevissing
onmogelijk is,isinformatie nodigmetbetrekkingtotdewijzevanaanlegen
zandwinningendematewaarinscheepvaartenvisserij daardoorzullenworden
gestremd.

"

J

Dekostenvanlangerevaartijden enlangerverblijf inhavenszijnteberekenenuithet
verliesaaneffectieve vistijd endaardoorveroorzaaktevangstvermindering. Daarbij
dienenandereextrakosten(brandstof,havengelden)opgeteldteworden.

TechnischeeiserPe kostenvoorhetintechnischezinaanpassenvanvisserijvaartuigenaan
onregelmatigebodemprofielen enonbereikbaarwordendedieptenzijn teberekenen
uithetbetreffende aantalvisserijvaartuigenendevooraanpassingpervaartuig
benodigdekosten.Voordezeberekeningdienengegevensbeschikbaartezijn overde
teverwachtenbodemsamenstelling,bodemtopografieenzeestromen,metnameinhet
zandwingebied.Voortsdientbekendtezijnhoeveelvisserijvaartuigen tottechnische
aanpassingen gedwongenworden.
OnbekendheidmetHetzalenigetijd durenalvorensdekennisenervaringisverworvenomopnieuwe
nieuwevisgrondenvisgronden totminofmeerdeoorspronkelijkevangstentekomen.Ditverlieskan
berekendwordendoortijdelijk eencorrectiefactor intevoerenvoordegeschatte
opbrengstenvannieuwevisgronden.

6.3.Schattingeffecten opkwaliteitvanbedrijfsuitoefening envisserijprodukten
In5.3.zijnmogelijke effecten genoemdvanzandwinning,aanlegenaanwezigheid
vanMaasvlakte2opdekwaliteitvanbedrijfsuitoefening envisserijprodukten. De
wijzewaaropdezeeffecten voorspeld enbeoordeeldkunnenwordenzijnslechts
globaalaantegeven.
VerontreinigingNegatievekwaliteitsbeinvloedingvanvisserijprodukten doorheteventueel vrijkomen
visserijproduktenvanverontreinigende stoffen zijntevoorspellen opbasisvaninteschattenemissie-en
immissie-gegevens.Deverwachtingisdatdezeeffecten teverwaarlozenzullen zijn.
VoorhetMaasvlakte2complexkunnenrealistischescenario'swordenopgesteld
waaruit "worstcase"gevallenzijnteberekenen.
Derelevantievanhetvrijkomen vanverontreinigende ennatuurlijkeradioactieve
stoffen bijzandwinningisopbasisvanbekendegegevenstebeoordelen.
VeiligheidUetbeoordelen vanhetaspectveiligheid lijktvoorshandsgeeneenvoudigezaakdie
wellichtbeterdoormeernautischgeoriënteerdeinstellingenuitgewerktzoukunnen
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worden.Vooreeninschattingvanveranderenddeaanvaringsrisico's zullengegevens
overaantallenvisserijscheepvaartbewegingen envisurenperscheepstype(garnalen,
boomkorkotter, eurokotter)bekendmoetenzijn.
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7. BESCHIKBAARHEID GEGEVENS

Voorhetvoorspellenenbeoordelenvandezeeffecten zaleenveelheidaan
biologische,technische,economische,socialeenmilieuhygiënische informatie
noodzakelijk zijn dienietinallegevallenbeschikbaar is,enjarenvanveldonderzoek
kanvergen.Gezienhettijdsbestekwaarbinneneenenanderbetreffende Maasvlakte2
geregeldmoetzijn ishetlatenuitvoerenvanonderzoekweinigzinvolen onmogelijk.
Elkevraagnietgedektdoorgegevensdiebetrekkinghebbenopdatabestanden
verzameld inhetplangebiedofaangrenzendegebieden,zalbeantwoordmoeten
wordenmetgegevenstetracerenindebestaandeliteratuur.
Leemtesaankennishebbentendelebetrekkingophetontbrekenvanstatistiekenvoor
devisserij-opbrengsten indespecifiekeomgevingvanMaasvlakte2.Daardoorzullen
effecten alleenglobaalgeschatkunnenworden.Bovendien isspecifiekekennisover
watMaasvlakte2betekentindezinvanveranderingenvanpaaigebiedenen
kinderkamersvoorcommerciëlevissoortenisnietofnauwelijk beschikbaar. Hetzelfde
geldtvoordesamenstellingvandebodemfauna indeonderhavigeomgeving.
Voorspellen enbeoordelenvandemogelijkheden daterpaaigronden,
kinderkamergebieden,voedselrijkegebieden,schelp-en schaaldiervoorkomens
kunnenontstaanofverdwijnen ismoeilijkenvereistgedetailleerdevoorspellingen
voordeteverwachtenstromings-ensedimentatiepatronen en zoutgehalte(fluctuaties).
8. CONCLUSIE

Erisvoldoendeinformatie aanwezigomdepositieve ennegatieveeffecten van
Maasvlakte2opdevisserijglobaalinteschatten.Echter,nauwkeurigeschattingen
vaneffecten opdehuidigevisserijenopdefinanciële opbrengstzijnopbasisvande
beschikbaregegevensniettegeven.Hetlijkt eenteomvangrijke inzetvanmiddelen
eneentegroottijdsbeslag tevergenomdezegegevensinhetkadervaneenMERte
verzamelen,temeerdaareengoedeschattingopeentijdreeksvanminimaal5jaar
gebaseerddienttezijn.Kwantificering vandedooraanlegvanMaasvlakte2 gederfde
visserij opbrengsten isdanookalleenmeteengrotematevanonnauwkeurigheid
mogelijk.
Tegendezeachtergrondlijkthetnietzinvolomtoteengedetailleerdeschattingvan
visserij-effecten overtegaan.Aanbevolenwordtomnategaanofhetmogelijk isom
metvisserij-organisaties overeenstemmingtebereikenovereenschadevergoeding
voorgedupeerdebedrijven, opbasisvandegeschetsteeffecten, aangevuldmeteen
schattingvandehuidigevisserij-opbrengsteninhetonderhavigegebiedmetbehulp
vandein6.1genoemdebronnen.
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