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Voorwoord 
De procedure voor de mi1ieu-effekt rapport age baggerspeciedeponie 
Limburg is op 10 september 1991 gestart met de bekendmaking van de 
startnotitie. 
De richt1ijnen t.b.v. hyet op te ste11en MER zijn door 
Gedeputeerde Staten a1s qoBrdinerend bevoegd gezag , mede namens 
het Zuiveringsschap Limburg en het Ministerie van 
Vo1kshuisvesting, Ruimte1ijke Ordening en Mi1ieubeheer vastgeste1d 
op 11 februari 1992. 
Op 1 september 1992 is namens de initiatiefnemer een aanvu11ende 
startnotitie ter inzage ge1egd. 
Onderhavige aanvu11ende richt1ijnen dienen in samenhang' met de 
vastgeste1de richt1ijnen ge1ezen te worden. 
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1 •. Aanvullende richtlijnen 

1.1. Aanleiding 

Ter uitvoering van het Provinciaal Afvalstoffenplan II van de 
Provincie Limburg is op 18 september 1991 een aanvang gemaakt met 
de aanpak van de baggerspecieproblematiek. Op 11 februari 1992 
hebben Gedeputeerde Staten, mede namens het Zuiveringsschap 
Limburg en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer de richtlijnen vastgesteld voor de inhoud 
van de MER. 
Bij de vaststelling van die richtlijnen hebben Gedeputeerde Staten 
de opmerking van de Cie MER met betrekking tot het te gering 
aantal droge bergingslokaties voor een verantwoorde besluitvorming 
overgenomen. De initiatiefnemers (Gedeputeerde Staten en 
Rijkswaterstaat direktie Limburg) hebben dit advies opgevolgd en 
de selectiecriteria om te komen tot extra droge bergingslokaties 
nader ge~valueerd en de resultaten weergegeven in een aanvullende 
startnotitie. 
Uit de aanvullende startnotitie bleek dat de lokatie "DSM groeve 
Brunssum" eveneens als potenti~le droge bergingslokatie aangemerkt 
kan worden. 

Bij het opstellen van deze aanvullende richtlijnen heeft het 
College van Gedeputeerde Staten rekening gehouden met het advies 
van de Commissie voor de milieu-effekt rapport age alsmede met de 
ontvangen inspraakreakties. 
In bijlage A bij deze aanvullende richtlijnen is naar thema een 
samenvatting opgenomen van de ontvangen reakcties. Een overzicht 
van ontvangen reakties is opgenomen in bijlage B. Bijlage C bevat 
het advies van de commissie m.e.r •• 

1.2. Lokatiekeuze (par. 4.2) 

In het MER dient duidelijk te worden aangegeven welke 
selectiecriteria zijn geevalueerd en hoe de keuze van te evalueren 
criteria heeft plaats gevonden. Wanneer selectiecriteria worden 
versoepeld dient dit zorgvuldig gemotiveerd te worden. Hierbij 
dienen te worden gelet op een eenduidige benadering van de diverse 
lokaties. 

1.3. Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling van het 
milieu (h. 5.) 

Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling van het milieu 
dient voor de groeve DSM-Brunssum eveneens aandacht besteed te 
worden aan de mogelijkheden om mijnsteen elders in te zetten c.q. 
de hoeveelheid te reduceren. 
De effekten van aanwezige of konkreet voorgenomen aktiviteiten op 
de bodem en grondwater dienen te worden beschreven (bijv. wassen 
van mijnsteen). 
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1.4_ Te beschrijven milieugevolgen - algemeen (par. 6.1.) 

Voorlaatste alinea toevoegen: Dit betekent dat de beschrijving van 
milieu-effekten niet beperkt mag 
worden tot Nederlands grondgebied. 

1.5. Te beschrijven mili~ugevolgen - specifiek (par. 6.2.) 

In het MER zal, met name voor de lokatie DSM-groeve Brunssum, 
aandacht be steed moeten worden aan de mijnsteenproblematiek. Zo 
dient te worden ingegaan op: 
* de effecten van de invloed van bagger specie op de mijnsteen; 
* de effecten van de invloed van de mijnsteen op de baggerspecie; 
* de dikte van de kleilaag onder het baggerdepot en het 
mijnsteendepot. 

De aanwezige mijnsteen kan mogelijk worden beYnvloed wanneer 
consolidatiewater of uitloogvloeistof vanuit het speciedepot in 
contact komt met de mijnsteen. Afhankelijk van de samenstelling 
van de mijnsteen kunnen component en uit de mijnsteen worden 
gemobiliseerd. Zo bestaat de mogelijkheid dat er complexen worden 
gevormd tussen de in de baggerspecie aanwezige organische stof en 
Cu, Pb, PAK en PCB's. Ook de kans op 'facilitated transport' is 
aanwezig. Ko11oYdaie bestanddelen en zelfs deeltjes van iets 
grotere afmeting, zoals organische moleculen, kolloYdaal 
Fe203.naq. AI-solen en fijne kleideeltjes, kunnen als drager 
fungeren van contaminanten zoals metalen en organische 
microverontreinigingen. Hierdoor kan de transportsnelheid soms 
vertienvoudigd worden. 

De mijnsteen kan invloed hebben op de baggerspecie, wanner zure 
eluaten van mijnsteen ontstaan. Afhankelijk van het gehalte aan 
kalk en zwavel in de mijnsteen kunnen deze eluaten worden gevormd. 
Door contact van deze eluaten met de baggerspecie bestaat de kans 
op pH verlaging in het speciedepot. Zware metalen kunnen hierdoor 
worden gemobiliseerd. 

Luchtverontreiniging. 
- kwalificering van de luchtverontreinigende stoffen door 

transport op de aan- en afvoerroutes in de omtrek van het depot. 

Geluidhinder. 
- Naast kwantificering van de omvang van transport bewegingen voor 

aan- en afvoer dient ook kwalificering van de geluidhinder op de 
tranportroutes in de omtrek van de lokatie plaats te vinden. 
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Bijlage Al Samenvatting inspraakreacties. 

Verslag Inspraakreacties aanvullende startnotitie m.e.r. 
baggerspeciedeponie. 

Naar aanleiding van de aanvullende startnotitie m.e.r 
baggerspeciedeponie van Provincie Limburg d.d. augustus 1992 zijn 15 
inspraakreacties ontvangen. 
De diverse reacties zijn in analogie met de verwerking van de 
opmerkingen n.a.v. de inspraakreakties van de eerder gepubliceerde 
startnotitie verdeeld in een achttal categorieen. 

- uitgangspunten 
- lokatiekeuze 
- inrichting 
- transport 
- milieu-effecten 
- toekomst 
- resterende opmerkingen. 

De reacties worden achtereenvolgens per categorie behandeld. V~~r 
een overzicht per inspreker is aan het eind van dit verslag een 
matrix opgenomen. De inspreeknummers in deze matrix corresponderen 
met de nummers in de lijst van inspraakreacties. 
Achter de thema's is aangegeven in welke hoofdstukken van de 
richtlijnen het thema aan de orde komt. 

1. Uitgangspunten. 

Onvoldoende duidelijk is waarom weI het "capaciteits" criterium 
wordt verlaagd doch dat het vigerend ruimtelijk beleid (stedelijk 
gebied· + stadszone) niet restrictief is toegepast terwijl dit 
vol gens enkele inspreker weI beperkend geYnterpreteerd zou moe ten 
worden. 
Bovendien is het ruimtelijk rijksbeleid m.b.t. ruimtelijke 
verkenning lokaties afvalverwijdering niet toegepast. 

2. Lokatiekeuze. 

De belangen van de agrarische sector zijn onvoldoende betrokken. 

De voorgestane oplossing is geen oplossing doch een verdringing van 
de problematiek. 

Aandacht dient besteed te worden aan de specifieke problematiek die 
zich m.b.t. de groeve aandient. Ingegaan dient te worden op de 
konsekwenties voor de huidige bedrijfsvoering. 
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3. Inrichting. 

In het mer dient duidelijk ingegaan te worden op de noodzakelijke 
bdembeschermende voorzieningen. 

4. Transport. 

De negatieve gevolgen (schadelijke stoffen) van het aanvoerend 
transport dienen te worden aangegeven. 

5. Milieu-effekten. 

Diverse insprekers verzoeken om nadrukkelijk rekening te houden met 
de aanwezigheid van de grondwaterbeschermingsgebieden ~chinveld en 
Gangelt. 

Tevens dient ingegaan te worden op de mogelijke beinvloeding (ook 
door lawaai) van het natuurgebied Teverenheide en van de golfbaan. 

De mogelijke beinvloeding van de stapsteenverbinding tussen 
Nederlandse en Duitse natuurgebieden. 

Het kumulatieve effekt van de grondwatertoestand door een groot 
aantal ingrepen in de omgeving (afgravingen op nederlands en duits 
grondgebied. 

6. Toekomst. 

De w~Jze waarop de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling wordt 
beinvloed door de voorgenomen aktiviteit in de DSM groeve. 

7. Resterende opmerkingen. 

Insprekers wijzen op de volgende aspekten waara an aandacht besteed 
dient te worden: 
- Civielrechterlijke complicaties en eigendomsverhoudingen. 
- Kostenaspekt. 
- Geen structurele oplossing doch dweilen met de kraan open. 

Daarnaast geven enkele inspekties aan aIle procedurele mogelijkheden 
te gaan benutten. 
Tenslotte kan nog meegedeeld worden dat enkele insprekers geen 
opmerkingen hebben gemaakt doch instemmend hebben gereageerd. 
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Samenvatting inspraakreakties Aanv. Baggerspecie. 

uitgangs- 10k. inrich- transport milieu- toe- rest. 
punten keuze ting scenarios effecten komst opm. 

1 x x 

2 x x 

3 x x x x 

4 x x x 'x 

5 x x 

6 x 

7 x 

8 zie 5 x x 

9 x x 

10 zie 2 x x 

11 x x x x 

12 x 

13 x x x 

14 x 

15 zie 8,5 x x 
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Bij1age B 

Baggerspeciedeponie Limburg 
Binnegekomen reakties n.a.v. aanvu11ende startnotitie. 

nr. datum 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

04-09-92 
12-09-92 

16-09-92 
06-10-92 
21-09-92 
29-09-92 

24-09-92 
29-09-92 

05-10-92 
29-09-92 
09-09-92 

13-09-92 

30-09-92 
30-09-92 
07-10-92 

22-09-92 

01-10-92 

persoon/i~stantie 

Landbouwschap 
Natuurhistorisch 
Genootschap Limburg 
DSM Limburg B.V. 
DSM Limburg B.V. 
ire J. Hermes 
STAWA 

dhr. Abrahams 
Waterschap Roer 
en Overmaas 

idem 
Kreis Heinsberg 
Mi1ieugroep 
Regionaa1 Stort WM 
Werkgroep Behoud 
Schinve1dse Bossen en 
Brunssummer Heide v/h 
Natuurhistorisch Ge
nootschap in Limburg 
gem. Brunssum 
RWS-Limburg 
Water1eiding Maat
schappij Limburg 
Rijksdienst voor Oud
heidkundig Bodem
onderzoek 
Verbandswasserwerk 
Gange1t 

p1aats 

Roermond 

Heer1en 
Ge1een 
Ge1een 
Brunssum 
Aken 

Maasbracht 

Sittard 
Sittard 
Heinsberg 

Schinnen 
Heer1en 

Brunssum 
Maastricht 

Maastricht 

Amersfoort 

Gange1t 

datum ontvangst 

07-09-92 

15-09-92 
17-09-92 
12-10-92 
23-09-92 
30-09-92 (FAX) 
05-10-92 
25-09-92 

30-09-92 
06-10-92 
01-10-92 

29-09-92 
15-09-92 

01-10-92 
02-10-92 

08-10-92 

22-09-92 

01-10-92 
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Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

\ 

ons kenmerk uwkenmerk 
Bu52957 25 augustus 1992 U 1561-92/Cl/yh/382-51 

onderwerp 
aanvuUend advies voor richtlijnen 
m.e.r. baggerspecieberging 

Geacht College. 

Utrecht, 
13 november 1992 

Met bovengenoemde brief verzocht U de Commissie voor de milieu-effectrapport3ge om 
advies uit te brengen over het geven van aanvullende richtlijnen voor de inhoud van 
het op te stellen mllieu-effectrapport (MER) baggerspecieberging met betrekking tot 
een toegevoegde droge locatle. te weten de DSM-groeve te Brunssum. 

Op 20 november 1991 heeft de Commissie voor de m.e.r. U al geadviseerd inzake het 
opstellen van richtlijnen voor de inhoud van het MER baggerspecieberging. Aan de 
startnotltle die voor dit project is opgesteld is een locatlestudie voorafgegaan. 
In deze studie worden twee selectlefasen onderscheiden. waarin het aantal in het 
MER nader te onderzoeken locatles wordt teruggebracht van 74 naar 8. In--haar richt
lijnenadvtes geeft de Comm1ss1e aan dat naar haar men1ng de eerste selectle van 
nnatte" locatles over het algemeen kwalitatlef goed is uitgevoerd. Met betrekking 
tot de selectle van "droge" locatles meent zij dat in een vroeg stadium ten onrech
te een aantal locatles is afgevallen. Twee "drogen locatles resteren als potentl~le 
bergingslocatle. Naar de men1ng van de Commissie is dit te weinJg voor een verant
woorde verdere besluitvOrmfng. De CommJssie wyst erop dat het aantal droge loca
tles kan worden uitgebreid door de selectlecriteria "natuurlijk bassin (groeve). 
capaciteit (minJmaal 1 miljoen m'). geen situertng in stedelijke gebleden. bedrij
venterreinen en stadsrandzones" te herzien. 
Uit de aanvullende startnotltle blijkt dat de RiJkswaterstaat directle Limburg 
het advies van de Commissie heeft opgevoIgd. Er heeft cen evaluatle pIaatsgevonden 
van de locatlestudie waarbij de bovenstaande criteria opnieuw ziJn beschouwd. Uit 
deze beschouwing is de DSM-groeve te Brunssum als potentl~le locatle naar voren ge
komen. De Commissie onderschriJft de wiJze waarop de evaluatle heeft plaatsgevon
den. 

Secretariaat: Mariaplaats 31,3511 LH Utrecht, Telefoon 030 - 331443 
Correspondentieadres: Postbus 2345, 3500 GH Utrecht, Telefax 030 - 331295 
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Bij de opstelling van het richtlijnenadvies uit november 1991 is de Commissie uit
gegaan van de door U voorgestelde fasering. waarbij in een eerste fase een aantal 
geschikte locatles wordt geselecteerd. welke in een tweede fase meer gedetai1Ieerd 
kunnen worden uitgewerkt. In de aanbiedingsbrief bij dat advies heeft de COmmissie 
aangegeven dat het advies mgaat ,op de informatle die zowel in de eerste als in de 
tweede fase zal moeten worden geleverd. Zij tekent daarbij aan dat het richtliJ
nenadvies ten aanzien van de tweede fase echter voorlopig is. 

Gezien het feit dat met het opnemen van deze extra locatle in de m.e.r. gehoor 
wordt gegeven aan het advies van de Commissie en dat in het advies van de Cprnmlssie 
aan beide fasen aandacht wordt besteed. beperkt de Commissie zich in haar advise
ring naar aanleidmg van de aanvullende startnotltle tot veIWiJzing naar het door 
haar uitgebrachte advies inzake dit project (382-40). 

WeI wil zij wijzen op het volgende: 

1. Uit de aanvullende startnotltle blijkt dat op de locatle in de gemeente 
Brunssum 70 ha bedraagt waar klei zal worden gewonnen tot een diepte van 20 
m. Met de winning is reeds een aanvang gemaakt. Op de locatle is een miJn
steenberg met een totaalvolume van circa 32 miljoen m J. gelegen boven het 
maaiveld op de kleilaag. aanwezig. Op dit moment vindt onderzoek en overleg 
plaats naar mogeliJkheden om deze miJnsteen elders in te zetten. Als alter
natlef wordt genoemd het terugstorten van de mijnsteen nadat de klei gewon
nen is. In het MER zal. in het geval dat de mijnsteen met integraal kan 
worden toegepast. aandacht moeten worden besteed aan: 
• de tussentljdse opslag: op welke wijze en waar zal deze plaatsvinden: 

welke invloeden gaan hielVan uft? 
• de effecten van het wassen van de miJnsteen op bodem en (grond)water: 
• de effecten van de invloed van de baggerspecie op de miJnsteen: 
• de effecten van de invloed van de miJnsteen op de baggerspecie: 
• de dikte van de kleilaag onder zowel het baggerdepot als het miJnsteende-

pot. 
De aanwezige miJnsteen kan mogeliJk worden beinvloed wanneer cOnSOlidatlewa
ter of uitloogvloeistof vanuit het speciedepot in contact kan komt met de 
miJnsteen. Afhankelijk van de samenstelling van de miJnsteen kunnen compo
nenten uit de mijnsteen worden gemobiliseerd. Zo bestaat de mogelijkheld dat 
er complexen worden gevormd tussen de in de baggerspecie aanwez1ge organi
sche stof en Cu. Pb. PAK en PCB·s. Oak de kans op "facilitated transport" is 
aanwezig. Kolloidale bestanddelen en zelfs deeltJes van lets grotere afme
ling. zoals organische moleculen. kolloidaal Fe 20 J .n aq. AI-solen en fijne 
kleideeltJes. kunnen als drager fungeren van contaminanten zoals metalen en 
organtsche microverontreinigingen. Hierdoor kan de transportsnelheld soms 
vertlenvoudigd worden. 
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De mijnsteen kan invloed hebben op de baggerspecie. wanneer zure eluaten van 
mijnsteen ontstaan. Afhankelijk van het gehalte aan kalk en zwavel in de 
mijnsteen kunnen deze eluaten worden gevoffild. Door contact van deze eluaten 
met de baggerspecie bestaat de kans op pH-verlaging in het speciedepot. 
Zware metalen kunnen daardoor worden gemobiliseerd ']. 

2. Het is mogeUjk dat de realisertng van een baggerspeciebergmg ter plaatse 
van de DSM-groeve grensoverschrijdende effecten tot gevolg heeft. Utt de 
inspraak komt naar voren dat hiervoor wordt gevreesd. 2]. De COmmissie 
attendeert U erop dat de beschrijv1ng van de effecten (op de grondwater
stand) met beperkt mag bUjven tot Nederlands grondgebied. Dit geldt overi
gens ook voor de in eerder stadium geselecteerde potentl~le baggerbergmgs
locatles. 

Zij verwijst hierbij naar de Europese Richtlijn. artlkel 7 J]. waarin 
wordt aangegeven op welke wijze infoffilatle-overdracht moet plaatsvinden in 
het geval dat een Lldstaat constateert dat een project aanzienlijke effecten 
kan hebben op het milieu in een andere Lldstaat. of wanneer een Lldstaat die 
aanzienlijke effecten zou kunnen ondervinden hierom verzoekt. Daarnaast 
brengt de Commlssie het ECE-verdrag 4

] en de uitwerking van dit verdrag in 
de ontwerp-wijz1ging van de regeling milieu-effectrapportage in de Wet alge
mene bepalingen mUieuhyglene. art. 41ala tot en met 41alg']. onder Uw 
aandacht. In deze stukken ziJn regels. opgenomen met betrekklng tot consulta
tie en infoffilatle indien een m.e.r.-plichtlge actMteit wordt ondernomen 
die belangriJke nadeUge grensoverschriJdende mUieugevolgen kan hebben. 

BijIage: • Brief met verzoek om advies; 
Openbare bekendmaking; 
ProJ ectgegevens; 

Hoogachtend, 
ir.J. van Dixhoorn 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
baggerspeciedepome Limburg. 

• LlJst van inspraakreacties en adviezen. 

1 Zle ook 1nspraakreactle 3. bljlage 4. 
2 Zle 1nspraakreactles 7. 10 en 15. b1jlage 4. 
3 Richtl1jn van de Raad van 27 Jum 1985 betreifende de mllieu-eifectbeoordeUng van bepaalde openbare 

en particul1ere proJecten. Publ1catleblad van de Europese Gemeenschappen. nr. L175/40 
4 Verdrag Inzake milleu-eifectrapportage in grensoverschrlJdend verband. Publ1cat1eblad van de Europese 

Gemeenschappen. 24 april 1992. Nr. C 104/7 
5 Wfjzfgtng van de regeUng van de mllieu-eifectrapportage in de Wet algemene bepal1ngen milleuhygf~e, 

1'weede Kamer. vergadeIjaar 1991-1992. 22608, nr.3 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 25 augustus 1992, waarln de Commlssle 
in de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen 
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Hoofdgroep: 
V.W.M./M.B. 

Onderwerp: 

'1'oestel Dr.: 
7495 

Aan 

ProvincIe 
Umburg 

de Commissie voor de 
milieu-effektrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Gedeputeerde 
Staten 

Maastricht: 25 augustus 1992 

NUIII1Iler : 
Bu 52957 

Bijlagen: 
1 

Aanvullende startnotitie m.e.r. baggerspecieberging. 

In het kader van de procedure voor de milieu-effektrapportage hebben 
wij op 11 februari 1992 de richtlijnen voor de inhoud van het op te 
stellen milieu-effektrapport vastgesteld. 
In het kader van de m.e.r. dient te blijken of berging op droge
danwel natte lokaties dient plaats te vinden. In verband hie.rmee 
is in de richtlijnen aangegeven dat gelet op bet benodigde 
bergingsvolume en het aantal beschikbare droge bergingslokaties 
onderzocht dient te worden of het aantal droge lokaties uitgebreid 
kan worden. 

In bet kader van het opstellen van bet MER is voornoemd aspekt 
inmiddels uitgewerkt. Gebleken is dat een lokatie, de DSH-groeve te 
Brunssum, als potenti~le baggerbergingslokatie toegevoegd kan 
worden. Voornoemde resultaten zijn weergegeven in een aanvullende 
startnotitie (bijlage 1) welke van 1 september tim 1 oktober 1992 
ter visie worden gelegd op de in bijlage 2 genoemde plaatsen. 

Overeenkomstig het gestelde in artikel 41n, eerste lid, van de WABM 
verzoeken wij U ons Qinnen de wettelijke termijn te adviseren over 
het geven van aanvullende richtlijnen, met name gericht op de 
toegevoegde droge lokatie, inzake de inhoud van bet 
milieu-effektrapport. 

Gedeputeerde Staten van Limburg, 

-f'ooIbus 5700 
6202 lolA Maastricht 
tel 043 899999 
_043 619099 
_56180 
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Openbare bekendmaklng In het Limburgs Dagblad d.d. 31 augustus 1992 
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BEKENDMAKING 

Milieu-effektrapportage 
Baggerspeciedeponie Limburg 

Ter uitvoering van het provinciaal Afvalstoffenplan II van de 
Provincie Limburg voor het onderdeel baggerspecieberging hebben 
Gedeputeerde Staten, mede namens Rijkswaterstaat directie 
Limburg, op 18 september 1991 de procedure voor het opstellen van 
een milieu-effektrapportage gestart door het ter visie leggen van 
de startnotitie "m.e.r. Baggerspeciedeponie". In deze 
startnotitie hebben Gedeputeerde Staten aangegeven &en of 
meerdere natte en/of droge lokaties te willen selecteren voor het 
storten van baggerspecie, die vrijkomt bij het onderhoud van 
vaarwegen en de sanering van waterbodems. In de startnotitie zijn 
daarvoor 6 natte en 2 droge lokaties genoemd. De hoeveelheid 
verontreinigde baggerspecie is geschat op ca. 3 miljoen m3. 
De locatiekeuze is tevens onderdeel van de uitwerking van de 
streekplannen Noord- en Midden-Limburg en/of Zuid-Limburg. 

Mede naar aanleiding van de binnengekomen adviezen hebben 
Gedeputeerde Staten op 11 februari 1992 Richtlijnen voor de 
inhoud van de op te stellen miIieu-effekt rapportage vastgesteld. 
In de richtlijnen hebben Gedeputeerde Staten bepaald dat, vanwege 
het benodigde bergingsvolume en de uit de mileu-effektrapportage 
te blijken voorkeur voor droge danwel natte bergingslokaties, in 
het kader van het op te steIIen milieu-effektrapport onderzocht 
dient te worden of extra droge berginglokaties beschikbaar zijn 
teneinde tijdens de besluitvormingsfase voldoende alternatieven 
te kunnen beschouwen. 

In'een aanvullende startnotitie geven Gedeputeerde Staten en 
Rijkswaterstaat aan welke droge lokaties toegevoegd kunnen worden 
als potenti~le baggerspeciebergingsiokaties. 
De aanvullende startnotitie met informatie over het projekt ligt 
van 1 september tim 1 oktober 1992 ter 1nzage. Daarnaast l1ggen 
ter 1nformatie eveneens de oorspronkel1jke startnotit1e, de 
daaraan ten grondslag I1ggende Iokatiestudie alsmede de door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde r1chtl1jnen ter inzage. 

Eenieder kan tot 1 oktober 1992 opmerkingenmaken over de' 
aanvullende startnotitie voor het geven van aanvullende 
r1chtlijnen, met name in verband .at de toegevoegde lokatie, ten 
behoeve van de milieu-effektrapportage. 
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De aanvullende startnotitie met bijbehorende stukken worden 
terinzage gelegd bij: 

- Gemeente Maasbracht, Nieuwe Markt 1, Linne, van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00-16.00 uur. 

- Sporthal Maasbracht, Europaplein 7, Maasbracht op 
donderdagavond van 18.00-21.00 uur. 

- Stadhuis van de gemeente Roermond aan de balie van de afdeling 
voorlichting, ingang hoek Markt/Swalmerstraat Roermond, van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 uur en op 
donderdagavond van 18.00-21.00 uur op de bodekamer van het 
stadhuis. 

- Gemeentehuis van Swalmen, Markt 1, Swalmen, afdeling ROM van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur. 

- Politiebureau van Swalmen, Molenstraat 6, Swalmen, op zaterdag 
van 09.00-12.00 uur. 

- Gemeentehuis van Kessel, Markt 1, Kessel van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00-16.00 uur alsmede op donderdag van 
18.00-21.00 uur na telefonische afspraak. 

- Gemeentehuis van Beek, Raadhuisstraat 9, Beek van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00-16.00 uur alsmede op maandag van 
18.00-20.00 uur. 

- Gemeentehuis van Echt, Nieuwe Markt 5, Echt, van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00-16.00 uur. 

- In de openbare bibliotheek, Houtstraat 28, Echt, op woensdag 
van 17.00-20.00 uur. 

- Gemeentehuis van Beesel, Raadhuisstraat 1, Reuver van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur. 

- Openbare Bibliotheek, Gouverneur van HOvellaan, Beese1 op 
vrijdag van 17.00-20.00 uur. 

- Gemeentehuis Brunssum, Lindeplein 1, Brunssum. 
- Openbare bibliotheek, Lindeplein 3, Brunssum op dinsdag en 

donderdag van 14.00-20.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00· 
uur. 

Opmerkingen kunnen worden gericht aan: 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
t.a.v. Bureau Milieubeleid 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht. 

Voor informatie kunt U bellen met de heer P. Raeven 043-897495 oe
de heer R. Cimmermans 043-897567. 

Bijmge2.b~.U 



BIJLAGE3 

Projectgegevens 

Inltlatlefnemer: Provincie Limburg en de Directie Limburg. Rijkswaterstaat 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 

Beslult: Uftwerking van het Provinciaal Afvalstoffenplan n voor het onderdeel bagger
specleverwerking. alsmede onderdeel van de uitwerking van de Streekplannen Noord- en 
Midden-Limburg en/of Zuid-Limburg. 

Actlvitelt: Locatle- en inrichtlngskeuze voor het storten van baggerspecie die in de 
komende 10 jaar vrijkomt bij het onderhoud van waterlopen en de sanertng van waterbo-

3 
dems. Het gaat naar schattlng om ca. 3 miljoen m baggerspecle. waaronder mogelijk bag-
gerspecie die onder de WCA valt. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is op 18 september van start gegaan. Ten behoeve 
van het opstellen van de startnotltle hebben de' initlatlefnemers een locatlestudie la
ten opstellen. waarin het aantal nader in het MER te onderzoeken locatles teruggebracht. 
wordt van 74 naar 8. In de startnotltle staat aangegeven. dat men van plan is de m.e.r. 
en de besluitvorming gefaseerd uit te voeren: een zgn. "combi-m.e.r". Dat wil zeggen. 
dat er sprake is van een m.e.r.-procedure die in twee delen wordt opgesplitst met een 
fonneel tussenbesluit aan het eind van de eerste fase. In deel 1 wordt een locatle
m.e.r. opgesteld. Op basis hiervan vindt besluitvorming plaats over aantal. aard en si
tuertng van nieuwe locatle(s) voor een baggerspeciedeponie. Dee! 2 betreft de opstel
ling van een inrichtlngs-m.e.r.. waarin inrichtlngsvarianten worden bekeken. Op 20 no
vember 1991 heeft de Commissie haar richtlijnenadvies uitgebracht. Hlerin brengt ztj 
onder andere naar voren. dat de voorgestelde fasertng naar haar mentng niet strtkt ge
hanteerd kan worden. omdat de te beschriJven milieugevolgen ten behoeve van de locaUe
keuze ten dele sterk zullen afhangen van de inrichtlngskeuzen op een .bepaalde locatie. 
De Comrofssie steltdaarom voor een fasertng te hanteren. waarbij in beide fases loca
tle- en inrichtlngsaspecten aan de orde komen. maar waarbiJ men ztch in de eerste fase 
richt op de infonnatle die nodlg is voor het maken van een onderscheld tussen locatle
alternatieven. In de tweede fase richt men ztch op de absolute Omvang en zwaarte van de 
milieugevolgen. 
Bij brief van 25 augustus 1992 heeft de provincie LImburg de Commfsste voor de m.e.r. 
verzocht om advies voor het opstellen van aanvullende richtliJnen. Een aanvullende 
startnotltle is op 1 september 1992 voor 1 maand ter inzage gelegd. In deze aanvullende 
startnotltle wordt een nieuwe "droge" locatle voorgesteld voorgesteld om mede te worden 
beschouwd in de MER voor de locatle-afwegtng. In een brief d.d. 13 november 1992 ver
wijst de Commissie naar haar advies voor richtlijnen d.d. 20 november 199t. In deze 
brief vraagt ztj de Provincie tevens om aandacht te besteden aan het op de nieuwe loca
tle aanwezige mijnsteendepot en de mogelijke gevolgen hleIVaIl op een baggerspecieber
gtngsdepot. en aan de mogeliJkheld van het optreden van grensoverschriJdende milieuge
volgen. 



Sanienste1ling van de werkgroep: 
fr. J. van Dixhoom (voorzltter) 
dr. AJ. de Groot (aanvullende rtchtlijnen) 
drs. RH.J. MOOI"Cn (rtchtlijnen) 
fr. P .AB.M. Stortelder 
fr. J.C. Stans 

Secretarls van de werkgroep: drs. RAA Verheem (rtchtlijnen). fr. M.P.T.M. de Cleen 
(aanvullende rtchtlijnen). 
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BIJLAGE 4 

Lljst van lnspraakreacties en adviezen 

Dr. datum- persoon of lnstantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

I. 19920921 Rljksdienst voor het Oudheidkundfg 
Bodemonderzoek ROB Amersfoort 

., 

19920930 

2. 19920913 Werkgroep Behoud Schinveldse 
Bossen en Brunssummer Heide van 
het Natuurhistortsch Genootschap 
in Limburg Heerlen 19920930 

3. 19920916 DSM Limburg b.v. Geleen 19920930 

4. 19920904 Landbouwschap gewestelyk raad 
voor Limburg Roennond 19920930 

5. 19920928 Milieugroep Regionaal Stort 
Westelijke Mijnstreek Schinnen 19921009 

6. 19920921 Jr. J.M. Hermes Brunssum 19921009 

7. 19920929 Staatliches amt fUr wasser-und 
Abfallwirtschaft Aachen Aachen 19921009 

-

8. 19920924 Abrahams Maasbracht 19921009 

9. 19920929 Waterschap Roer en Overmaas Slttard 19921009 

10. 19920929 Kreis Heinsberg Heinsberg 19921009 

II. 19921006 DSM Limburg b.v. Geleen 19921009 

12. 19920825 Gemeente Brunssum Brunssum 19921009 

13. 19920930 D1rectoraat -Generaal Rljkswater-
staat Maastricht 19921009 

14. 19921007 N.V. Waterlelding Maatschappy 
Limburg Maastricht 19921009 

15. 19921001 VerbandswasselWerk Gangelt Gangelt 19921009 



commissie voor de milieu-effectrapportage 

uwkenmerk 
BU 52957 

onderwe..p 
erratumbfJ aanvullend advies voor 
rtchtliJnen m.e.r. baggerspecfeberging 

Geacht College. 

.Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

uw brief 
25 augustus 1992 

doorkiesnr. 
030 - 347627 

ons kenmerk 
U 1665-92/CI!yh/382-53 

Utrecht, 
18 november 1992 

Met bovengenoemde brief verzocht U de Commissie v~~r de milieu-effectrapportage om 
advies uit te brengen over het geven van aanvullende richtlijnen voor de inhoud van 
het op te stellen milieu-effectrapport (MER) baggerspecieberging met betrekking tot 
een toegevoegde droge Iocatie. te weten de DSM -groeve te Brunssum. 

B~ brief van 13 november 1992 heeft de Commissie v~~r de milieu-effectrapportage 
gereageerd op dit verzoek. 

In deze brief geeft de Commissie in het tweede bIok. tweede alinea. aan dat de 
Rijkswaterstaat directie Limburg het advies van de Commissie heeft opgevolgd. Omdat 
met alleen de Rijkswaterstaat. dlrectie Limburg maar ook de provincie Limburg op
treedt als initiatiefnemer in deze m.e.r.-procedure. had hier moeten staan: Uit de 
aanvullende startnotitie bI~kt: dat de provincie Limburg en de Rijkswaterstaat. 
directle Limburg het advies van de Commissie hebben opgevoIgd. 

Hoogachtend. 

::r~~ 
~oom. 

voorziUer Commissie m.e.r. 
baggerspecieberging 

Secretariaat: Mariaplaats 31,3511 LH Utrecht, Telefoon 030 - 331443 
Correspondentieadres: Postbus 2345, 3500 GH Utrecht, Telefax 030 - 331295 




