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1 INLEIDING EN MILIEUBEOORDELINGSPLICHT 

1.1 Aanleiding  

De provincie Zuid-Holland (hierna: PZH) is beheerder van een vaarwegnet met een lengte van 143 km.  

Het vaarwegnet is verdeeld over tien trajecten. PZH is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden 

van deze vaarwegen en de bijbehorende oevers. Zo blijft de oever veilig voor de vaarweggebruikers en 

aanwonenden. 

 

Een onderdeel van het vaarwegnet in beheer van PZH is het traject van de Heimanswetering (traject 6.2) 

Woudewetering (traject 6.3) en Oude Wetering (traject 6.5). Dit traject wordt aangeduid als “T6 Noord”. 

 

In de periode 2013-2014 heeft Dienst Beheer Infrastructuur drie verschillende trajectstudies uitgevoerd. In de 

eerste helft van 2017 zijn deze drie studies gecombineerd tot één integrale benadering van het vaarweg-

traject 6 Noord. De vaarweg is functioneel (op gebruik) en technisch (op onderhoudsstaat) getoetst. Mede uit 

deze toetsing is gebleken dat een groot deel van de oevers van de Heijmanswetering, Woudwetering en 

Oude Wetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn aan groot onderhoud toe zijn.  

 

Binnen het project wordt in totaal 2.362 m oeverconstructie vervangen en van 455 m oeverconstructie alleen 

de bovenbouw hersteld. De werkzaamheden vinden verspreid over drie trajecten plaats zoals weergegeven 

in figuur 1.1. Het project kenmerkt zich door een grote versnippering van de locaties waar de oevercon-

structies vervangen dan wel hersteld dienen te worden. 

 

 
Figuur 1.1: traject T6 Noord, deeltrajecten Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering 
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Voorliggende aanmeldnotitie is opgesteld ten behoeve van: 

• Projectplan Waterwet: Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging 

van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te 

stellen projectplan. 

 

1.2 M.e.r.-beoordelingsplicht 

1.2.1 Milieueffectenrapportage 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in samenhang met het Besluit milieu-

effectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.), dient bij initiatieven voor (het wijzigen van) bepaalde activiteiten te 

worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. In gevallen dat een besluit of 

plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r., dient bepaald te 

worden welke procedure doorlopen moet worden om mogelijke milieueffecten te beoordelen.  

 

De drempelwaarden van de C- en D-lijst zijn hierbij bepalend. In de bijlagen C en D van het Besluit m.e.r. is 

beschreven voor welke activiteiten een m.e.r. (bijlage C) of een m.e.r.-beoordeling (bijlage D) verplicht is. 

Daarnaast kan een m.e.r.-plicht ontstaan wanneer voor de vaststelling van een plan een passende beoor-

deling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden uitgevoerd. Dit is aan de orde wanneer op 

voorhand niet kan worden uitgesloten dat significant negatieve gevolgen optreden in Natura 2000-gebieden 

die liggen binnen de invloedssfeer van het plan. 
 

1.2.2 Besluit m.e.r.  

De voorgenomen ingrepen zijn beschreven in paragraaf 2.3. Deze activiteiten komen niet voor op de C-lijst 

van het Besluit m.e.r. Er is daarom geen sprake van een m.e.r. plicht. De activiteiten vallen wel onder 

onderdeel D 3.1 uit het Besluit m.e.r. Zie figuur 1.2 voor onderdeel D 3.1. uit de lijst van het Besluit m.e.r. 
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Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

  Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten 

D  
3.1 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
binnenvaartweg 

In gevallen waarin 
de activiteit betrek-
king heeft op een 
binnenvaartweg die: 
1 kan worden 
bevaren door 
schepen met een 
laadvermogen van 
900 ton of meer of 
2 een oppervlakte 
van 25 hectare of 
meer heeft. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet 
ruimtelijke ordening, 
en het plan, bedoeld 
in artikel 3.1, eerste 
lid, van die wet 

De vaststelling van het 
tracé op grond van de 
Tracéwet door de 
Minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat dan 
wel het projectplan, 
bedoeld in artikel 5.4, 
eerste lid, van de 
Waterwet, of, indien 
artikel 5.4, zesde lid, van 
die wet van toepassing 
is, het plan, bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
de Wet ruimtelijke 
ordening dan wel bij het 
ontbreken daarvan het 
plan, bedoeld in artikel 
3.1, eerste lid, van die 
wet, dan wel bij het 
ontbreken daarvan de 
besluiten waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en een of 
meer artikelen van 
afdeling 13.2 van de wet 
van toepassing zijn. 

Figuur 1.2: categorie D3.1 uit het Besluit m.e.r.  
 

Om te bepalen of er bij deze activiteiten uit onderdeel D sprake kan zijn van belangrijke nadelige 

milieugevolgen is een m.e.r. beoordeling uitgevoerd.  

 

1.2.3 Beoordelingscriteria 

Op basis van de voorliggende aanmeldnotitie zal het bevoegd gezag bepalen of er belangrijke milieu-

gevolgen zijn al dan niet de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. In de m.e.r.-beoordeling is 

aangesloten bij bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten. 
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2 PLAATS VAN HET PROJECT EN KENMERKEN VAN DE 

ACTIVITEIT 

2.1 Plaats van het project 

De locatie van het project betreft de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering. Deze vaarwegen 

liggen tussen de Oude Rijn en het Braassemermeer (Woudwetering en Heimanswetering) en tussen het 

Braassemermeer en de Ringvaart (Oude Wetering), voor een overzicht van de vaarwegen en voorgenomen 

ingreeplocaties, zie figuren 2.1 t/m 2.4. Aanliggende woonkernen zijn Oude Wetering, Roelofarendsveen, 

Woubrugge en Alphen aan den Rijn. Deze woonkernen liggen in de gemeenten Alphen aan den Rijn en 

Kaag en Braassem.  

 

 

Figuur 2.1: Oude Wetering Figuur 2.2: Woudwetering Figuur 2.3: Heimanswetering 
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Vanuit een hoger perspectief ligt het projectgebied tussen Amsterdam, Leiden en Utrecht (zie figuur 2.4).  

 

 
Figuur 2.4: ligging projectgebied T6 Noord 

2.1.1 Kenmerken van het projectgebied 

Het plangebied kenmerkt zich door lintbebouwing langs de drie weteringen. Er bevinden zich zowel 

woningen, bedrijven, jachtwerven en steigers voor de aanleg van schepen lans het gehele traject. Dit 

betekent dat de activiteiten op en langs het water intensief zijn. Zowel voor recreatief als beroepsmatig 

scheepvaartverkeer. T6 Noord maakt ook deel uit van de Staande Mastroute. 

 

2.2 Ruimtelijke plannen 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied, waar het project wordt uitgevoerd, de 

volgende bestemmingsplannen en bestemmingen van toepassing (tabel 2.1): 
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damwand, al dan niet verankerd, aan de boven- en voorzijde afgewerkt met een betonnen hangschort. Dit 

hangschort reikt tot onder waterniveau om eventuele klotsgeluiden van golfslag te voorkomen. 

 

 
Figuur 2.5: oevertype 3 te Koudekerk aan den Rijn 

Bij een klein aantal, meer landelijk gelegen oeverlocaties wordt oevertype 4 toegepast. Dit type bestaat 

eveneens uit een stalen damwand, al dan niet verankerd, met aan de bovenzijde een afwerking van 

steenzetting op een steil talud.  

 

 
Figuur 2.6: oevertype 4 met uittreevoorziening 
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Verankering 

Om de lengte van de damwand te beperken en om een zo licht mogelijk damwandprofiel te kunnen 

toepassen is het uitgangspunt dat er een verankering wordt toegepast. Daar waar een verankering door 

nabijgelegen bebouwing niet mogelijk is, wordt een onverankerde damwand toegepast.  

 

2.4 Wijze van uitvoering 

De verwachting is dat het grootste deel van de werkzaamheden aan de oeverconstructies, zowel voor het 

volledig vervangen van de constructie als voor het alleen herstellen van de bovenbouw, plaatsvinden vanaf 

werkschepen of pontons op het water.  

 

De exacte wijze van uitvoeren wordt vastgesteld door de uitvoerende partij. In het op te stellen contract 

worden randvoorwaarden opgenomen waaraan de uitvoerende partij zal moeten voldoen. Hiermee wordt 

technische integriteit en beperking van omgevingsoverlast geminimaliseerd. Eisen vanuit betrokken 

gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland worden hier ook in meegenomen.  

 

De provincie heeft met alle direct betrokken particulieren, waar de oeverconstructie vervangen gaat worden, 

een ROBO-overeenkomst afgesloten, die notarieel is vastgelegd. Werkafspraken die gemaakt zijn met deze 

bewoners worden meegenomen in het contract richting de aannemer. Op deze wijze zijn de belangen van 

de betrokken particulieren geborgd en is er geen weerstand te verwachten van direct betrokken 

particulieren. 

 

2.5 Cumulatie van projecten 

Ten tijde van het schrijven van deze notitie, februari 2022, is onderzocht of in de omgeving projecten in 

voorbereiding zijn die in dezelfde periode worden uitgevoerd. Hieruit is geen cumulatie van diverse projecten 

of autonome projecten gebleken.  
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3 PLAATS VAN HET PROJECT EN KENMERKEN VAN DE 

POTENTIËLE EFFECTEN 

3.1 Inleiding 

Een aantal relevante milieuaspecten die nadelig beïnvloed zouden kunnen worden door de te nemen 

maatregelen in dit project worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. De effecten op bodem, water, natuur, 

landschap & cultuurhistorie, archeologie, niet gesprongen explosieven komen aan bod. 

 

3.2 Bodem 

Historisch vooronderzoek 

Voorafgaand aan een verkennend milieu hygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (NL202015410.016-

R21-1163 & NL202015410.016-R21-1179) is een historisch bodem- en waterbodemonderzoek 

(NL202015410.016-R21-785) uitgevoerd (Zie bijlage 1). Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in al aanwezige 

gegevens omtrent de bodem- en waterbodemkwaliteit. Op basis van dit vooronderzoek is de opzet bepaald 

voor het milieu hygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (Zie bijlage 2 & 3). 

 

Milieu hygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

Bodem 

Op basis van veld- en laboratoriumonderzoek dat heeft plaatsgevonden is de samenstelling van de bodem 

vastgesteld. Op vrijwel iedere locatie is bijmenging aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van bodem-

verontreiniging, het betrof hier voornamelijk bijmenging met baksteen. 

 

Uit de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek kan worden gesteld dat nagenoeg alle oeverlocaties 

sterk tot licht verontreinigd zijn met zware metalen en PAK. Deze verontreiniging is te relateren aan het 

langdurige gebruik van de grond en de aangetroffen bijmenging met voornamelijk baksteen. De aangetroffen 

sterke verontreiniging is een belemmering voor de uitvoering van geplande werkzaamheden. Het is nood-

zakelijk dat een BUS-melding of een saneringsplan wordt ingediend bij het bevoegde gezag (afhankelijk van 

grootte, > 25 m3 is provincie bevoegd gezag, anders gemeente. Beide kunnen de omgevingsdienst 

mandateren) voordat gestart kan worden met de werkzaamheden. 

 

Waterbodem 

Op basis van veld- en laboratoriumonderzoek dat heeft plaatsgevonden is de samenstelling van de 

waterbodem vastgesteld. Over het algemeen bestaat de waterbodem uit matig fijn, zwak baksteen-, sporen 

grind-, sporen olie- en sporen slibhoudend zand. Er is direct voor de oeverlocaties geen slib aangetroffen. 

 

Uit de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek blijkt dat de waterbodem voor de oeverlocaties sterk 

tot licht verontreinigd is met zware metalen, PAK, PCB en/of minerale olie. Daardoor is de waterbodem nooit 

toepasbaar tot Klasse A. De interventiewaarde overschrijdingen betreffen voornamelijk lood, arseen en PAK. 

De baggerspecie op de locaties waar de interventiewaarde is overschreden komt niet in aanmerking voor 

hergebruik op/in de water en/of landbodem en moet bij uitvoering van baggerwerkzaamheden afgevoerd 

worden naar een erkend verwerker. 

 

Bij zowel toepassing (waar de interventiewaarde niet overschreden is) als bij afvoer van baggerspecie dient 

aanvullend onderzoek plaats te vinden op PFAS aangezien dit niet is meegenomen in het huidige 

onderzoek. 
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Uitvoering werkzaamheden 

Op circa de helft van de locaties waar werkzaamheden gepland zijn is er sprake van met zware metalen 

verontreinigde grond, werkzaamheden op deze locaties dienen onder saneringscondities uitgevoerd te 

worden. Voordat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is een (goedgekeurd) saneringsplan of 

BUS-melding vereist. 

 

Regels met betrekking tot afvoer of hergebruik van grond en baggerspecie dienen in acht genomen 

te worden om negatieve effecten op het milieu te voorkomen.  
Wij concluderen dat er voor het thema Bodem geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu die een MER zouden rechtvaardigen.  

 

3.3 Water 

Waterkwaliteit 

De oeververvanging heeft geen invloed op de waterkwaliteit. De werkzaamheden hebben geen vervuilend 

karakter en de chemische samenstelling van het water zal dan ook niet wijzigen door de werkzaamheden. 

 

Waterkwantiteit 

In principe wordt de nieuwe damwand zodanig gepositioneerd dat de voorkant van de nieuwe damwand 

gelijk is aan de voorkant van de bestaande damwand exclusief afwerkconstructie en/of wrijfgording. Indien 

dit leidt tot knelpunten, zoals bij bijvoorbeeld aanpalende bebouwing, kan hier onderbouwd van worden 

afgeweken.  

 

Het profiel van de Oude Wetering, Woudwetering of Heimanswetering wordt dan ook niet gewijzigd ten 

opzichte van de huidige situatie. Verder wordt er geen invloed uitgeoefend op de (gereguleerde) waterstand 

in de weteringen, deze blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. 
 

Wij concluderen dat er voor het thema Water geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu die een MER zouden rechtvaardigen.  

 

3.4 Ecologie 

Voor het Project Oeververvanging T6 Noord is een quickscan (NL202015410.020-R21-557) uitgevoerd in 

het kader van de Wet Natuurbescherming om na te gaan welke beschermde soorten er voorkomen/verwacht 

kunnen worden (Zie bijlage 4). 

 

Beschermde gebieden  

Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de grenzen van het NNN geldt een “Nee, tenzij-toets”. Deze toets wordt 

uitgevoerd om te bepalen of er significante aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden 

va het NNN, indien dit het geval is dan is de ontwikkeling niet toegestaan. Het projectgebied valt buiten de 

NNN, direct ten noorden van de Woudwetering is een onderdeel van de NNN gesitueerd (zie figuur 3.1). De 

voorgenomen ontwikkelingen binnen dit project veroorzaken geen permanente verandering in de 

ecologische functie van het projectgebied. Daarnaast zullen mogelijke effecten van de werkzaamheden op 

lokaal niveau tijdelijke verstoringen veroorzaken. Indien de werkzaamheden beperkt blijven tot het project-

gebied en mitigerende maatregelen in acht genomen worden, zullen er geen blijvende verstorende effecten 

optreden in de nabijgelegen NNN-gebieden. 
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Figuur 3.1: projectgebied en NNN-NNN-gebieden 

Het plangebied bevindt zich niet in een gebied dat is toegewezen tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Het uitvoeren van een “Nee, tenzij-toets” is niet noodzakelijk.  

 

De meest nabijgelegen N2000-gebieden zijn De Wilck en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, de gebieden 

liggen respectievelijk op circa 6 km en 7,5 km afstand van het projectgebied. Deze afstand is dermate groot 

dat negatieve effecten vanuit het project op deze gebieden niet worden voorzien. 

 

Beschermde diersoorten  

Binnen het plangebied zijn algemene grondgebonden zoogdieren aanwezig zoals: kleine marterachtigen, 

diverse soorten vleermuizen, boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ransuil, sperwer, 

diverse broedvogels en algemene amfibieënsoorten. 

 

Voor alle soorten, ongeacht bescherming via natuurwetgeving of niet, geldt te allen tijde de zorgplicht waarbij 

eenieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving. Voor soorten met een provinciale vrijstelling dienen voorzorgsmaatregelen te worden 

genomen om onnodig leed te voorkomen of te beperken. Maatregelen die hieraan invulling geven zijn: 

• Werken in één richting, zodat soorten de kans krijgen te vluchten naar een veilige omgeving. 

• Kort maaien van de aanwezige vegetatie (<10 cm) voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. 

Hierdoor wordt beschutting voor broedvogels, algemene amfibieën en algemene grondgebonden 

zoogdieren tijdelijk weggenomen. Voorafgaand aan het maaien dient gecontroleerd te worden op 

aanwezigheid van broedende vogels of andere soorten. Vrijkomend maaisel moet worden afgevoerd of 

geplaatst buiten het werkterrein. 

• Werken buiten de kwetsbare periode(n) van de beschermde soort(en). 

 

Bomen 

Binnen het plangebied zijn diverse bomen aanwezig die nabij de huidige oeverconstructie gesitueerd zijn. Er 

heeft een beoordeling plaatsgevonden van de kwaliteit van deze bomen op het gebied van ontwikkeling, 

ziektes, levensverwachting en staat van het onderhoud. Gekeken is naar de herplantbaarheid of gekapt 

moeten worden, voor sommige bomen kan worden gesteld dat eerst een Boom Effect Analyse (BEA) 
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opgesteld dient te worden voordat voorgenoemde conclusies getrokken kunnen worden. Met betreffende 

grondeigenaren wordt afgestemd welke acties ondernomen dienen te worden met betrekking tot de 

aanwezige bomen in het plangebied. 

 

Stikstof 

Op 1 juli 2021 trad de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de partiële vrijstelling voor de bouwsector. Deze houdt in dat voor activiteiten tijdens de 

aanlegfase bouwfase, niet langer een vergunning voor de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk is. 

Deze partiële vrijstelling geldt ook voor T6 Noord. 

 

Ten behoeve van deze m.e.r. aanmeldnotitie is er een Aeriusberekening uitgevoerd. Tijdens de aanlegfase 

zijn negatieve effecten, meer dan 0,00 mol/ha/jaar in nabije stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden te 

verwachten (Kennemerland-Zuid, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen 

en Botshol). De hoogste stikstofdepositiewaarden over deze gebieden is 0,04 mol/ha/jaar. Bij deze 

berekening is uitgegaan van een worst case scenario. Zoals eerder vermeld is dit project vrijgesteld van de 

Wnb vergunning. De rapportage is als bijlage 7 toegevoegd aan deze notitie. 

 

Indien door toekomstige wetswijzigingen de vrijstelling van de Wnb vergunning komt te vervallen is het 

mogelijk dat de nieuwe maximum norm van <0,005 mol/ha/jaar stikstofdepositie wordt toegepast. In dat 

geval liggen de nu berekende stikstofdepositiewaarden boven de wettelijke norm. Daarom dient de (nog aan 

te stellen) aannemer middels een Aeriusberekening aantoonbaar te maken dat hij tijdens de aanlegfase kan 

voldoen aan een eventuele nieuwe maximum norm, mocht de partiële vrijstelling komen te vervallen.  

 

Wij concluderen dat er voor het thema Ecologie geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu die een MER zouden rechtvaardigen. 

 

3.5 Landschap, Aardkundige waarden, Cultuurhistorie en Archeologie  

Ten behoeve van dit project is een archeologisch- en cultuurhistorisch bureauonderzoek (184) uitgevoerd, 

dit in het kader van de voorziene grondverstorende werkzaamheden die plaats zullen vinden. Het onderzoek 

heeft als doel om te bepalen of de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de 

ondergrond worden aangetast (Zie bijlage 5). 

 

Er zijn diverse historische elementen aanwezig nabij het plangebied, hier ligt een afstand tussen van enkele 

tientallen meters. De nog zichtbare cultuurhistorische waarden zullen niet worden aangetast door de 

geplande ingrepen. De aanwezige dubbelbestemming ter plaatse van de Heimanswetering (Agrarisch met 

Waarde- Landschap) betreft het aangelegen open weidelandschap, deze waarde zal niet aangetast worden 

door voorgenomen ingreep. Er zijn geen aardkundige waarden die verstoord worden door de geplande 

ingrepen. 

 

Binnen alle drie de plangebieden is sprake van mogelijke aanwezigheid van archeologische resten uit 

verschillende perioden, voor het merendeel worden deze resten verwacht vanaf 4 m onder maaiveld. 

Uitsluitend resten uit de Late Middeleeuwen / Nieuwe Tijd worden verwacht bij toekomstige ingrepen die 

reiken tot circa 1 m onder maaiveld. Enkel in het uiterste zuiden van het plangebied kunnen eventueel resten 

uit de Romeinse Tijd / Vroege Middeleeuwen worden aangetroffen, deze zullen nauwelijks zichtbaar worden 

door de beperkte ingreep zoals deze is voorzien. 

Op basis van de cultuurhistorische analyse is een aantal locaties aangewezen waarvoor een hoog risico 

geldt op het aantreffen van cultuurhistorische relicten. Deze relicten dienen als archeologische resten te 

worden onderzocht. 
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Om negatieve effecten te voorkomen dient in het gehele plangebied extensieve archeologische begeleiding 

plaats te vinden bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden, hierbij krijgt de uitvoerende partij de 

verantwoordelijkheid om de aanwezigheid van archeologische vondsten en sporen op te merken. 

Voor de locaties waarvoor een hoog risico geldt op het aantreffen van cultuurhistorische relicten dient 

archeologische begeleiding plaats te vinden onder protocol opgraven. 

 

Indien tijdens de uitvoering van het grondwerk archeologische (toevals)vondsten worden gedaan, geldt nog 

steeds de wettelijke plicht om deze te melden bij de bevoegde overheid, zoals staat aangegeven in de 

Erfgoedwet (Art. 5.10). 

 

Voorgestelde maatregelen, zoals vermeld in het uitgevoerde onderzoek, dienen in acht genomen te worden 

om eventuele negatieve effecten te voorkomen en/of tot een uiterste te beperken. 

 
Wij concluderen dat er voor het thema Landschap, Aardkundige waarden, Cultuurhistorie en 

Archeologie geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER 

zouden rechtvaardigen.  

 

3.6 Niet gesprongen explosieven 

Om veiligheidsrisico’s te beperken bij uitvoering van de werkzaamheden is er een onderzoek uitgevoerd 

naar Ontplofbare Oorlogsresten (NL202015410-B21-520, zie bijlage 6). Dit aangezien door heel Nederland 

resten van munitie en explosieven zijn achtergebleven na de tweede wereldoorlog.  

Het onderzoek dat is uitgevoerd betreft een historisch bureauonderzoek, in het kader van het onderzoek zijn 

diverse bronnen geraadpleegd. Uit het geraadpleegde bronmateriaal is gebleken dat alle projectlocaties 

onverdacht zijn op de aanwezigheid van conventionele explosieven. 

 

De geplande werkzaamheden in onverdacht gebied kunnen worden uitgevoerd zonder aanvullende OOO-

maatregelen. Ondanks diepgravend onderzoek kan de mogelijke aanwezigheid van OOO echter nooit 

geheel worden uitgesloten. Daarom geldt in onverdachte gebieden het protocol toevalsvondst CE. Indien de 

aannemer iets aantreft tijdens haar werkzaamheden, geeft dit protocol aan hoe de aannemer hiermee om 

dient te gaan. 

 

Voorgenoemde maatregelen dienen in acht genomen te worden om eventuele negatieve effecten te 

voorkomen en/of tot een uiterste te beperken. 

 

Wij concluderen dat er voor het thema Niet gesprongen explosieven geen sprake is van belangrijke 

nadelige milieugevolgen die een MER zouden rechtvaardigen. 

 

3.7 Geluid, Hinder, Licht en Luchtkwaliteit 

Geluid 

De voorgenomen ingreep heeft als doel het in stand houden van de al bestaande vaarweg, een toename 

van scheepvaartverkeer of de beladingsgraad daarvan is dan ook niet voorzien. Daarom kan gesteld worden 

dat de werkzaamheden geen invloed hebben op het aspect geluid. 

Ten tijde van de uitvoerende werkzaamheden zullen wettelijke kaders zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 

2012 in acht genomen worden. Eventuele geluidsoverlast zal slechts van korte duur zijn aangezien de 

doorlooptijd van de werkzaamheden per locatie naar verwachting 1 tot maximaal 2 weken zal duren. Hoge 

tonen of andere hinderlijke geluiden worden niet verwacht. 
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Hinder 

De voorgenomen ingrepen zijn verspreid over een uitgestrekt tracé. Om hinder van verkeersbewegingen te 

minimaliseren en obstructie van wegen en fiets- en voetpaden te beperken tot een minimum wordt gewerkt 

met werkschepen. Zowel vaarwegbeheer van de provincie Zuid-Holland als de BLN Schuttevaer zijn 

betrokken bij het opstellen van het contract om zodoende de veiligheid en hinder op de vaarweg te 

beperken. De vaarweg is over het algemeen voldoende breed om ongehinderd te kunnen werken met 

werkschepen. 

Daarnaast zal de uitvoerende partij één of meer werkterreinen inrichten voor de bevoorrading van de 

werkschepen en plaatsing van overige benodigde voorzieningen. Met deze werkwijze wordt de hinder voor 

verkeersdeelnemers tot een minimum beperkt, daarnaast zijn de verkeersstromen van en naar het 

werkgebied beperkt tot de aangelegde werkterrein(en). 

 

Licht 

Gedurende de uitvoeringsperiode is er de mogelijkheid dat er hinder is door werkterrein- en/of werk 

(tuig)verlichting, deze hinder zal van tijdelijke aard zijn. Deze hinder zal tot een minimum beperkt worden 

door de gebruikelijke werktijden (gedurende daglicht) en controle op de juiste afstelling van gebruikte 

verlichting / lichtbronnen. De werktijden zijn nog niet bekend. Aangenomen wordt dat dit tussen circa 7 uur 

en 18 uur zal zijn. Ook de korte doorlooptijd per locatie beperkt de hinder qua licht.  

 

Luchtkwaliteit 

Maatgevende luchtverontreinigende stoffen zijn stikstofdioxide en fijnstof, voor deze stoffen geldt dat de 

achtergrondconcentraties in Nederland vaak tegen de grenswaarden aan kunnen liggen. Zoals gesteld bij 

het aspect geluid wordt geen toename voorzien in de hoeveelheid en beladingsgraad van het scheep-

vaartverkeer, daarom worden geen invloeden verwacht van het project op de luchtkwaliteit. 

Gedurende de uitvoeringsperiode van het project zal er een toename zijn van werkverkeer. Dit is tijdelijk van 

aard en heeft geen significante invloed op de luchtkwaliteit. Daarnaast bevinden de werkzaamheden zich in 

de open lucht. Ophoping van uitlaatdampen wordt dan ook niet verwacht.  

 

Voorgenoemde maatregelen dienen in acht genomen te worden om eventuele negatieve effecten te 

voorkomen en/of tot een uiterste te beperken. 

 

Wij concluderen dat er voor het thema’s Geluid, Hinder, Licht en Luchtkwaliteit geen sprake is van 

belangrijke nadelige milieugevolgen die een MER zouden rechtvaardigen. 

 

3.8 Gebruik natuurlijke hulpbronnen 

De voorziene ontwikkelingen leggen geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Na oplevering van het project-

resultaat wordt geen enkel gebruik voorzien van natuurlijke hulpbronnen. 

 

De uitvoerende partij zal rekening houden met de duurzaamheid van het project en de uitvoering daarvan, 

onderdeel van zijn werkzaamheden zijn een Co2 reductie van minimaal 25% op het hele project. 

 

Wij concluderen dat er voor het thema Gebruik natuurlijke hulpbronnen geen sprake is van belangrijke 

nadelige milieugevolgen die een MER zouden rechtvaardigen. 
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3.9 Risico van ongevallen 

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden is het risico op ongevallen aanwezig. Van de uitvoerende partij  

wordt verlangd dat zij conform de geldende veiligheidsnormen hun werk uitvoeren. Eisen die worden gesteld 

hebben betrekking op (o.a.) VCA-certificering en een intern BLVC-plan dat wordt toegepast. 

 

Om de veiligheid van de waterkering te waarborgen gedurende de uitvoering worden uitvoeringsmaatregelen 

getroffen, deze is het gebruik van een tijdelijke waterkering in de vorm van een damwandkuip. Gedurende 

het vervangen van de oeverconstructie zal deze damwandkuip de functie van waterkering overnemen. Na 

plaatsing van de nieuwe constructie wordt de damwandkuip verwijderd. 

 

Wij concluderen dat er voor het thema Risico van ongevallen geen sprake is van belangrijke nadelige 

milieugevolgen die een MER zouden rechtvaardigen. 
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1. Historisch (water) bodemonderzoek 
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2. Milieukundig bodemonderzoek 

  



 

rps.nl 

3. Milieukundig waterbodemonderzoek 
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4. Quickscan flora & fauna T6 
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5. Archeologisch onderzoek 
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6. Onderzoek Opsporing Onontplofte Oorlogsresten 




