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Vergadering op 28 september 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
Op 16 september werd opnieuw gestart met verdiepingswerken. De Overloop van
Hansweert werd verder verdiept. De verdiepingsspecie werd naar het sproeiponton
gebracht dat ter hoogte van de Hooge Platen Noord (oostarm) ligt.
In totaal werd reeds 5.770.000 m³ in situ verdiepingsspecie gebaggerd.

In de voorbije periode werd eveneens onderhoud uitgevoerd op de drempel van
Borssele, Pas van Terneuzen, Drempel van Valkenisse en Drempel van Bath. In totaal
werd reeds 2.960.000 m³ in situ onderhoudsspecie gebaggerd.
In de nota “Voortgang verdiepingsbaggerwerken” van 28/08/2010 is een voorstel
opgenomen voor de verdeling van de onderhoudsspecie de komende jaren. Dit voorstel
is gebaseerd op de hoeveelheden opgenomen in de vergunning, verdeeld op basis van
historische gegevens.
Het Overleg flexibel storten constateert op basis van deze nota dat de stortcapaciteit in
de macrocellen 5 tot en met 7, en in macrocel 3, ontoereikend is. Er is niet voldoende
stortcapaciteit voor de vergunningsperiode. Overwogen werd of het beter is nu eerst de
volledige stortcapaciteit binnen deze cellen te benutten en pas daarna op te schuiven
naar de meer afwaartse cellen, of dat het beter om nu reeds te besluiten gelijkmatig te
verdelen over de macrocellen zelf, en de meer afwaartse cel.
Het Overleg flexibel storten is van mening dat het vanuit morfologisch oogpunt niet
wenselijk is in de eerste jaren de capaciteit van macrocellen volledig te benutten, en de
laatste jaren al het onderhoud in de afwaartse macrocel te storten. Ook vanuit ecologisch
oogpunt is het min of meer gelijkmatig spreiden van de onderhoudsspecie in stortvakken
beter. Gezien de kleinere hoeveelheid specie die tot nog toe ter hoogte van de Rug van
Baarland kon geborgen worden, is het Overleg van mening dat het wenselijk is in deze
zone ook onderhoudsspecie van de opwaarts gelegen macrocel te storten, zij het
beperkt. De nevengeul Middelgat zullen we voorlopig nog steeds niet gebruiken.
Voor wat betreft de hoofdgeulstortzone ter hoogte van Ossenisse, wordt voorlopig
aangeraden enkel het meest zuidelijke deel te gebruiken om geen risico te lopen dat de
Platen van Ossenisse extra ophogen.
Tegen de volgende vergadering van het Overleg flexibel storten zal nog juridisch
nagekeken worden of het Overleg volgens de vergunningen het mandaat heeft om nu
reeds de richtlijn te geven dat in een afwaarts gelegen macrocel gestort mag worden.
De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de
stortstrategie bij te sturen.

Besluit
De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de
planning van plaatrandstortingen bij te sturen.
De Rug van Baarland mag met onderhoudsspecie van opwaartse cellen aangevuld
worden.
Voor de verspreiding van de onderhoudsspecie de komende jaren, constateert het
Overleg flexibel storten dat de stortcapaciteit in de macrocellen 5 tot en met 7, en in
macrocel 3, ontoereikend is. Voor het systeem van de Westerschelde is het wenselijk de
onderhoudsspecie min of meer gelijkmatig spreiden van in stortvakken (met name de

nevengeul en hoofdgeul stortvakken). Daarom wenst het Overleg flexibel storten reeds
nu richtlijnen te geven om:
- voor onderhoudsspecie uit macrocellen 5 t/m 7 ook de afwaarts gelegen
macrocel 4 te benutten;
- voor onderhoudsspecie uit macrocel 3 ook macrocel 1 te benutten.
Onderhoudsspecie uit macrocellen 4 en 1 kan naar verwachting steeds in de eigen
macrocel geborgen worden, ook wanneer bovenstaande richtlijnen worden gegeven.
Deze richtlijnen hebben niet tot gevolg dat op termijn naar “Tabel 2” van de vergunningen
moet overgestapt worden.
Het Overleg flexibel storten gaat nog of zij op dit ogenblik bovengenoemde richtlijnen
volgens de vergunningen kan geven.

