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Gedefinieerde gebieden in de territoriale zee en de EEZ
•
•
•

Wet ruimtelijke ordening
Wet natuurbescherming
Omgevingswet

•
•

Nationaal Waterplan 2016-2021
Structuurvisie infrastructuur en
ruimte
Natura 2000 Voordelta 2015-2021;
Beheerplan

•

Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

•
•

Toelichting

De PKB heeft op grond van de invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de status van structuurvisie gekregen.

Een aantal deelprojecten van de Structuurvisie is gelegen in de territoriale zee.
Het zoekgebied voor zandwinning strekt
zich uit tot de EEZ.

Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Scheepvaart; natuur en ecologie; landaanwinning

Essentie:
Uitgangspunt van de Structuurvisie is de dubbele doelstelling voor het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (PMR):
• Versterking van de mainport Rotterdam door oplossing van het ruimtetekort; en
• Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond
De Structuurvisie geeft invulling aan deze dubbele doelstelling door het ruimtelijk mogelijk maken van
drie deelprojecten:
• Bestaand Rotterdams Gebied;
• Landaanwinning van maximaal 1000 hectare netto haven- en industrieterrein (de bruto oppervlakte
van de landaanwinning beslaat ongeveer 2500 hectare) en een bijbehorend natuurcompensatiepakket; en
• 750 hectare natuur- en recreatiegebied.
Met name het deelproject Landaanwinning heeft betrekking op de kust en de zee. De landaanwinning
is voorzien in een gebied, de Voordelta (zie figuur 3.1 bij de Structuurvisie), dat is aangewezen als
Speciale Beschermingszone (SBZ) op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Voordelta maakt deel
uit van Natura 2000, het Europese ecologische netwerk van SBZs als bedoeld in de Vogel- en
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Habitatrichtlijn. De landaanwinning zal tevens effecten hebben op de in de nabijheid gelegen duinen
met hoge natuurwaarden op Voornes Duin, Duinen van Goeree/Kwade Hoek. Deze gebieden maken
eveneens deel uit van Natura 2000.
Ingeval een plan of project mogelijk significant negatieve effecten heeft op prioritaire soorten en/of habitats in een SBZ, kan het plan niettemin worden gerealiseerd indien sprake is van dwingende redenen
van groot openbaar belang, er voor het plan geen alternatieven zijn en tijdig alle nodige compenserende
maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard
blijft. De landaanwinning zal dergelijke significante gevolgen hebben.
De Structuurvisie geeft aan dat het kabinet van oordeel is dat er dwingende redenen van groot openbaar
belang zijn om het Rotterdamse haven- en industrieterrein te kunnen uitbreiden tot maximaal netto 1000
hectare haventerrein op een landaanwinning. In de Structuurvisie zijn randvoorwaarden opgenomen om
de schade aan beschermde natuur als gevolg van de landaanwinning zo klein mogelijk te maken (mitigatie). Voor de schade aan beschermde natuur die bij uitvoering van het project desondanks overblijft,
is een ruimtelijke reservering voor een natuurcompensatiepakket vastgesteld.
Voor de landaanwinning en het bouwrijp maken van het nieuwe haven- en industrieterrein zijn grote
hoeveelheden zand nodig. In Figuur 3.2 bij de Structuurvisie is het gebied aangegeven waar het voor
de landaanwinning benodigde ophoogzand zal worden gewonnen. De zeewaartse begrenzing van het
gebied voor zandwinning wordt gevormd door een straal van 30 km vanuit het midden van de zuidrand
van de referentieontwerpen voor de landaanwinning. De landwaartse begrenzing wordt gevormd door
de 2 km lijn zeewaarts van de doorgaande -20 m NAP dieptelijn. Eventuele aantasting van in het zoekgebied voorkomende beschermde habitats en/of beschermde soorten en/of Natura 2000 gebieden
wordt maximaal voorkomen. Resterende aantasting wordt gecompenseerd.
Voor grootschalige zandwinning (>10 miljoen m3) is geen maximale ontgrondingsdiepte vastgesteld.
Ten behoeve van de vergunningverlening wordt een milieueffectrapport opgesteld, waarbij aandacht
wordt besteed aan de mogelijkheid van combinatie met de winning van grof zand ten behoeve van de
bereiding van beton- en metselzand. De ontgrondingsdiepte, de winlocaties en de uitvoeringstechniek
voor de grootschalige zandwinning worden vastgesteld in de ontgrondingsvergunning.
De volgende mitigerende maatregelen zijn voorzien in het zeegebied:
• Mitigatie van de afname van de lengte kustzee door aanleg van minimaal overeenkomstige lengte
zachte zeewering aan de landaanwinning;
• Mitigatie van de mogelijke afname van de invloed van de zeedynamiek op de duinen bij Voorne en
Goeree; en
• Mitigatie van de eventuele negatieve effecten van de zandwinning (onder meer vertroebeling).
Het Rijk zal een monitorings- en evaluatieprogramma uitvoeren gericht op de compensatieplicht. Als uit
het programma blijkt, dat er sprake is van afwijkende effecten ten opzichte van de huidige inzichten,
dan zullen gedurende de aanleg van de landaanwinning de mitigatie- en compensatiemaatregelen worden bijgesteld.
Het Beheerplan Voordelta dat in juli 2008 is vastgesteld bevat maatregelen die dienen voor het compenseren van het verlies aan beschermde natuur in de Voordelta als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2. De compensatiemaatregelen bestonden uit een bodembeschermingsgebied waar beperkingen
gelden voor bodemberoerende visserij en vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels waar beperkingen gelden voor visserij en recreatie. Deze compensatie is tussentijds geëvalueerd ten tijde van de
evaluatie van het Natura 2000 Beheerplan Voordelta 2008-2014. De activiteiten en maatregelen van
het huidige beheerplan Natura 2000 Voordelta 2015-2021 nemen deze evaluatie in aanmerking.
De Structuurvisie PMR is in 2006 aangenomen als de Planologische Kernbeslissing PMR. Deze heeft
op grond van de invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de status van structuurvisie gekregen. De Structuurvisie PMR is thans uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
De beleidsuitspraken uit de Structuurvisie worden juridisch geborgd door het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro of Besluit Ruimte), dat 22 augustus 2011 is vastgesteld en 30 december
2011 grotendeels in werking is getreden.
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