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Vergadering op 28 augustus 2012 om 10.00 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.
e

Vanaf 12 februari 2012 loopt het 3 vergunningsjaar. Op 17 april en 8 mei 2012 werden
de kwaliteitsparameters voor flexibel storten getoetst. Deze toetsing is vastgelegd in het
toetsingsverslag van 2 jaar na de start van de verruiming.
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e

Aan het begin van het 3 vergunningsjaar is een update gemaakt voor de verspreiding
van de onderhoudsbaggerspecie. Voor de hoofd- en nevengeulstortzones wordt daarbij
nog steeds het principe gehanteerd dat er zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid wordt
over de verschillende stortvakken en doorheen de tijd.
e

Specifiek voor de Rug van Baarland werd eind 2011 besloten om in het 3 vergunningsjaar niet te storten in deze plaatrandzone, en één jaar de autonome evolutie op te volgen.
Eind 2012 zal het volgende Overleg flexibel storten beoordelen hoe deze stortzone in het
e
4 vergunningsjaar best benut wordt.
In het toetsverslag werd besloten de nevengeulen Middelgat (waarin niet gestort wordt)
en Schaar van Waarde (waarin wel gestort wordt) goed in de gaten te houden.
Tevens werd besloten een nieuwe stortcampagne ter hoogte van de Plaat van Walsoorden uit te voeren (kleppen in de zuidelijke vloedschaar). Deze campagne is intussen beeindigd. Voor de Hooge Platen werd een zone afgebakend ter hoogte van De westarm
van Hooge Platen Noord waar zandige specie naartoe gebracht wordt in 2012. Ter hoogte van Hooge Platen West wordt voorlopig niet gestort, aangezien het Overleg flexibel
storten in het toetsverslag de voorkeur heeft gegeven aan het storten bij Hooge Platen
Noord omwille van een grotere potentie om hier laagdynamisch areaal te kunnen creeren.
De monitoringsresultaten in het rapport “Monitoringprogramma flexibel storten - Tweemaandelijkse rapportage juni-juli 2012” 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.
Wel wordt verwacht dat er in dit vergunningsjaar meer onderhoudsspecie zal vrijkomen
dan er momenteel in voorzien in de tabel met de onderhoudsverdeling, wanneer we enkele rekening houden met de zones die nu gebruikt worden. Mogelijk zal later dit jaar
besloten moeten worden in bepaalde zones dit jaar iets meer te verspreiden dan voorzien.

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.
e

Aan de Rug van Baarland wordt in het 3 vergunningsjaar niet gestort.
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De plaatranden bij Walsoorden en Hooge Platen Noord worden momenteel benut. Hooge
Platen Noord heeft de voorkeur boven Hooge Platen West.
Op basis van deze bespreking heeft het Overleg flexibel storten geen wijzigingen beslist
ten opzichte van de vorige bespreking.
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