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"Kleinbaggerdepot in
hetoostenvanhet
HollandsenDiep"
Dem.e.r.-procedure rondhetbaggerspeciedeporinhetHollandsenDiepbevindtzich ineenbeslissendstadium.Destuurgroep,diedeprocedurebegeleidt,heeftdevoorkeuruitgesproken voorhet
combinatie-alternatie/'Oost';eenkleinomdtjkt depotinhetoostelijkdeelvanhetHollandsenDiep,
incombinatiemetde(bestaande)putvanCromsmjen,enineenvolgendeJoseeenkleineputinhet
middendeelvanhetHollandschDiep.Deberrokkengcmecntclijkeenprovinciale bestuursorganen
behandelen hetadviesindekomendeweken.Eind meiwordthetdefinitieve voorkeursalteruaticj
vastgesteld.
Rijkswaterstaat endeprovinciesZuidHolland enNoord-Brabant begonnen in
1990meteenm.e.r.-procedure omeen
baggerspeciedepot meteen opslagcapaciteit
van30miljoen kubieke meter slib in het
Hollandsch Diep terealiseren.Indit depot
zou bagger uit regionale wateren inZuidHolland enNoord-Brabant gestort worden.
UitdezeprocedurekwamAtol-westals
voorkeursalternaticfnaar voren,eengroot
omdijkt depot ter hoogtevan Willemstad.
DeRaadvanStatekeurdedit alternatief
echter af. VolgensdeRaadwerd niet
voldoendeonderbouwd waarom Atol-west
devoorkeur kreegbovenandere alternatieven.Bovendien zouerteveel aandacht
besteed zijn aan milieuveiligheid en te
weinigaan hetaspect 'visuele verstoring'.
Denoodzaakvooreendepot in het
Hollandsch Diepbleefbestaan,en daarom
werdeen nieuwe m.e.r.-procedure gestart.
Demensen uit deomgeving,die tegenstander waren vaneenbaggerdepot in hun
buurt, werden directer betrokken bijde
plannen.
Naeenbeperkingvanhetzoekgebied
bleefeenzestal locatiesover:Haringvlictoost,-midden,-west,Voorland,Oostende
put vanComstrijen. Doorprioriteit tegeven
aaneenoptimale benutting van bestaande
depotruimte (put vanComstrijen), het
beperken vandeoverlastende nabijheid
vaneventuele vcrwerkingsmogelijkheden
ophet industrieterrein Moerdijk bleven drie
locatiesover:deput vanComstrijen, ende
locatiesHaringvlict-oosten -midden.
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Omdekeuzeverder roetespitsen, zijn
nogdrierandvoorwaarden opgelegd:
• Deaanlegvandebenodigde depotruimregebeurt in fasen. In fase1
(2001-2004)wordt 20 miljoen kubieke
meter depotruimte gecreëerd.Alsgeen
verwerkingsalternatieven beschikbaar
zijn, wordt in 2008fase 2gestart, waarbij
nogeens10miljoen kubieke meter
opslaggeraliseerd wordr;
• Om het landschapsbeeld zomin mogelijk aan tetasten hebben (bestaande)
putten devoorkeur boven omdijkte
depots;
• Omdat niet alleverontreinigde baggerspeciegegarandeerd veiligkan worden
opgeborgen iseen klein omdijkt depot
(tomiljoen kubieke meter) noodzakelijk.
Uiteindelijk zijn tweecombinatiealternatievcnontwikkeld: alternatiefMidden,
een kleinomdijkt depot in het midden van
het Haringvlicr,incombinatie metde put

vanComstrijen ten noorden ervan,en in
fase 2een kleineput inhet midden net ten
westen hiervan;enalternatiefOost,een
kleinomdijkt depot in het oostelijk deelvan
het Haringvliet, incombinatie met de put
vanComstrijen en indetweedefaseeen
kleineput in het midden vanhet Haringvliet.
Voordezebeideoptiesgeldt dat wordt
gekeken ofeencapaciteitsvergroting vande
put vanComstrijen eenalternatiefkan zijn
voordekleineput in het midden van het
Haringvliet.
Naeenafweging vandevoor-ennadelenvandebeidelocatiesgeeft de stuurgroep
devoorkeur aan delocatieOost.Debelangrijkste reden daarvoor isdat het woon-en
leefmilieu, het landschapen derecreatie
minder last hebben vandeaanlegvaneen
omdijkt depot in het oostelijk deelvan het
Hollandsch Diepdan eenzelfde depot meer
naar het westen.Bovendien kan het open
'waterlandschap' inhet combinatie-alternatiefOost beter instandgehouden worden.
Destuurgroep kenr hiermeeeengroter
gewicht toeaan het woon-en leefmilieu,
recreatieenbehoud vanhet huidige landschapdan aanflexibiliteitqua inrichting en
uitbreidingsmogelijkheden, devoordelen
van het combinatiealternaticf'Midden'.
Bijhet beoordelen vande alternatieven
isrekeninggehouden met internationale
regelgeving,zoalsdeVogelrichtlijn ende
Wetlandsconventie.Gestreefd wordt naar
'win-win-situaties'.Zokan het omdijkte
depot opOostworden ingericht alswetland,
waardoor debcsraandcnatuurwaarde wordt
versterkt.Bovendien kunnen, door het
beschikbaar komen van depotruimte,
verontreinigde oeversen waterbodems
worden aangepakt, waardoor daar mogelijkheden ontstaan voorduurzame natuurontwikkeling, f

