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Geacht college,

Naar aanleiding van het verzoek d.d. 6 september 2021 van WSP Nederland B.V.,
Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht namens uw organisatie om een advies
op het projectplan Waterwet (versie 6) ’Zettingsvloeiing V3T’, bericht ik u het
volgende.

Bijlage(n)
-

Aanleiding
WSHD is voornemens om bestortingen uit te voeren, op trajecten die afgekeurd zijn
op het mechanisme zettingsvloeiing in de 3e verlengde toetsronde.
Hiervoor is op basis van artikel 5.4 van de Waterwet, een projectplan Waterwet
(versie 6) ’Zettingsvloeiing V3T’ opgesteld voor de volgende trajecten:
• Dijkring 17: Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet;
• Dijkring 20: Oude Maas ter hoogte van Spijkenisse;
• Dijkring 20: Hartelkanaal;
• Dijkring 25: Haringvliet ter hoogte van Middelharnis;
• Dijkring 25: Grevelingen ter hoogte van Ouddorp.
Het projectplan Waterwet (versie 6) ’Zettingsvloeiing V3T’ is getoetst aan de
doelstellingen van de Waterwet:
- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en
- de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Rijkswaterstaat Zee en Delta geeft een positief advies af voor het projectplan
Waterwet (versie 6) ’Zettingsvloeiing V3T’, voor het volgende traject:
• Dijkring 25: Grevelingen ter hoogte van Ouddorp.
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Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 De uitvoerende werkzaamheden dienen te worden getoetst aan de eisen
Kaderrichtlijn Water (KRW).
 De werken met o.a. de taludhelling dienen op toekomstige peilveranderingen
gedimensioneerd dienen te zijn.
 Ten minste tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen dient de datum en het tijdstip van het begin van de
werkzaamheden onder vermelding van Dijkring 25 en zaaknummer
RWSZ2021-00018901, per email gericht te worden aan:
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martin.leijnse@rws.nl
handhavingzeeland@rws.nl
Mededelingen



Naast de accordering voor het projectplan dient er contact op te worden
genomen met het Rijksvastgoedbedrijf:
Postbus.rvb.divcentraal@rijksoverheid.nl, voor nadere afstemming en/of
privaatrechtelijke toestemming voor het gebruik van staatsgrond- en water.



Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voor het storten van materialen in een oppervlaktewaterlichaam dient een Bbkmelding gedaan te worden, via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.



Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
Voor het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam dient een
melding Blbi-melding gedaan te worden, via het Omgevingsloket Online
(www.omgevingsloket.nl).



Nautische markering mag alleen worden verlegd of aangebracht in overleg met
de vaarwegbeheerder. Contactpersoon hiervoor is erik.de.ruyter@rws.nl.
Een offerte kan worden opgevraagd bij de Markeerdienst, door een mail te
sturen naar: zd-fbopdrachtmarkeren@rws.nl.

Overige



Rijkswaterstaat Zee & Delta ziet op dit moment nog geen concrete
koppelkansen met andere projecten zoals Tiny Sea Forest of Getij Grevelingen,
maar vindt het wel belangrijk dat u van deze projecten op de hoogte bent
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Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ)
Voor de volgende trajecten:
• Dijkring 17: Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet;
• Dijkring 20: Oude Maas ter hoogte van Spijkenisse;
• Dijkring 20: Hartelkanaal;
• Dijkring 25: Haringvliet ter hoogte van Middelharnis,

Rijkswaterstaat Zee en
Delta
Datum
7 oktober 2021
Ons kenmerk
RWS-2021/35489

zal een separaat schrijven door Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ) aan u
worden verzonden.
Mocht u nog vragen hebben, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met
de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer
RWSZ2021-00018901.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

de heer M.P. Ardon MSc MCPm
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