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Vergadering op 13 december 2011 om 9.30 u
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
De verdieping is afgerond. Er werd in totaal ongeveer 7,7 miljoen m³ verdiepingsspecie
gebaggerd. Vanaf half maart 2011 is er enkel nog maar onderhoudsbaggerwerk.
Midden oktober 2011 werd de nieuwe gerichte campagne ter hoogte van de Plaat van
Walsoorden gestart, op 28/11/2011 de campagne beëindigd. Er werd ongeveer 800.000
m³ in situ gestort tot op een hoogte van -2m LAT. Tijdens de periode van het storten is
een deel van de specie geërodeerd. Vanaf december wordt er een tijdlang niet meer
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gestort bij de Plaat van Walsoorden. De ontwikkelingen worden opgevolgd, waarbij de
peilfrequentie conform het Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008-2018 is verhoogd.
De overige baggerspecie zal verspreid worden over de hoofdgeulen en nevengeulen
volgens de in het begin van het jaar vastgestelde verdeling en zoveel mogelijk gelijkmatig
verspreid worden over de verschillende stortvakken.
Specifiek voor de Rug van Baarland zal tegen het volgende Overleg flexibel storten bekeken worden of we het komende vergunningsjaar in deze zone storten, of we het storten
in deze zone een tijdlang pauzeren.
De monitoringsresultaten in het rapport “Monitoringprogramma flexibel storten - Tweemaandelijkse rapportage juli - augustus 2011” en de recente peilingen tonen ontwikkelingen en trends zoals die in voorgaande maanden te zien waren. Deze geven dus geen
reden de stortstrategie bij te sturen.
Ter hoogte van Hooge Platen West is de toename van de hoeveelheid specie binnen de
rekenpolygoon voor het criterium stabiliteit specie nog waarneembaar. Er werd slechts
een beperkte hoeveelheid havenspecie vanuit Breskens gestort. Verder lijkt het fijn slib
dat er werd gestort van de drempel van Borssele, dus nog enige tijd te blijven liggen.

Besluit
Voortzetting van de verspreiding van de onderhoudsspecie over de verschillende hoofden nevengeulstortgebieden volgens de verdeling zoals die in het begin van het jaar door
het overleg is vastgesteld.
Aan de Rug van Baarland blijven we storten met kleine schepen.
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Vanaf 15 oktober 2011 zal gedurende een aantal weken circa 700.000 m gesproeid
worden aan de plaatrand van Walsoorden.
De totale hoeveelheid reeds gestorte specie is voorlopig zoals voorzien.
De opgestelde beperkingen (v.b. stortzone dicht bij Saeftinge) worden nog steeds gerespecteerd.
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