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1. INLEIDING 

De initiatiefnemer, Delgromij B.V., heeft het voornemen om klasse 2-, 3- en 4-
baggerspecie afkomstig uit regionale en rijkswateren in Gelderland te storten 
in de (zandwinplas) Kaliwaal in de gemeente Druten. Het storten van bagger
specie vormt een onderdeel van het herinrichten van de Leeuwense en Weste
lijke Drutense Waard volgens het plan 'Waaier van Geulen'. 

Voor deze activiteit heeft de initiatiefnemer een milieu-effectrapport (MER) op
gesteld. Gelijktijdig met het MER zijn vergunningaanvragen op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in
gediend bij het coordinerend bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelder
land. 

Per brief van 27 november 1996 (zie bijlage 1) is de Commissie voor de milieu
effectrapportage (m.e.r.) door het coordinerend bevoegd gezag in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over de volledigheid en juistheid van het MER. Het 
MER heeft in de periode van 12 december 1996 tot en met 16 januari 1997 ter 
inzage gelegen (zie bijlage 2). Een openbare (hoor)zitting is gehouden op 9 
januari 1997 in Druten. 

Op 5 februari 1997 heeft een bespreking plaatsgehad over het MER. Tijdens die 
zitting is besloten tot een aanvulling op het MER. Bij brief van 10 februari 1997 
(zie bijlage 1 a) heeft bevoegd gezag de Commissie gevraagd het toetsingsadvies 
aan te houden tot na aanvulling van het MER. Van de aanvulling van het MER 
is op 21 mei 1997 kennisgegeven (zie bijlage 2a). De Aanvulling heeft van 22 
mei tot en met 5 juni 1997 ter visie gelegen. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., 
verder te noemen 'de Commissie' 1

). De Commissie heeft beoordeeld ofhet MER 
en de aanvulling daarop voldoende informatie bevat om het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de te nemen besluiten en daarbij op grand van 
artikel 7.26 van de Wm getoetst: 
• aan de richtlijnen voor het MER2

), zoals vastgesteld op 4 juli 1995; 
• op eventuele onjuistheden3

); 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER4
). 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en oprnerkingen5

). 

Met de inspraakreacties naar aanleiding van de Aanvulling heeft de Commissie 
eveneens rekening gehouden. 

l Zie bijlage 3 voor samenstelling van de werkgroep en verdere projectgegevens. 

2 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

3 Wm. artikel 7.23. lid 2. 

4 Wm, artikel 7.10. 

5 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

In hoofdstuk 2 van dit advies wordt het uiteindelijke hoofdoordeel over het 
MER en de aanvulling daarop gegeven. Hoofdstuk 3 bevat een aantal opmer
kingen en aanbevelingen voor de besluitvorming. 

HOOFDOORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP 

Algemeen 

Naar het oordeel van de Commissie bevatten het MER Baggerspecieberging in 
de Kaliwaal en de Aanvulling daarop tezamen voldoende informatie om het 
milieubelang in de besluitvorming een volwaardige plaats te geven. 

Bij de huidige stand van kennis zal uitvoering van de voorgenomen activiteit 
met een aantal onzekerheden gepaard gaan. Naar het oordeel van de Commis
sie resteerden in het MER nag een aantal essentiele onzekerheden die van 
belang zijn bij de afweging tussen de verschillende altematieven. Het betrof 
onzekerheden ten aanzien van: 
• het consolidatiegedrag van de gestorte baggerspecie; 
• verspreiding van verontreinigingen naar bodem en grondwater; 
• verspreiding van verontreinigingen naar het oppervlaktewater; 
• (rust) verstoring van avifauna en de ontwikkeling van natuurwaarden in 

verhouding tot de huidige (omithologische) betekenis van de Kaliwaal en di
recte omgeving. 

De aanvulling op het MER geeft voldoende inzicht in deze onzekerheden waar
door de afweging tussen de alternatieven wel verantwoord gemaakt kan war
den. In combinatie met de voorgenomen procesvoering, evaluerend storten met 
behulp van een gedegen monitoring- en evaiuatiepian, zijn de resterende risi
co's beheersbaar. 

Toelichting 

Voor een juiste vergelijking van de in het MER uitgewerkte altematieven is het 
van belang dat de onzekerheden bij de verschillende altematieven ongeveer 
even groat en vergelijkbaar zijn. Als dit niet het geval is, moet <lit expliciet war
den aangegeven, omdat <lit invloed kan hebben op de voorkeur voor een (uit
voerings)altematief dan wel op de te stellen vergunningvoorschriften. Deze ver
schillen in gevoeligheid voor de nauwkeurigheid van de voorspellingen en het 
evenwichtig omgaan met onzekerheden komen in het MER onvoldoende tot ui
ting. Inclusief de aanvulling op het MER beschikt het bevoegd gezag naar de 
mening van de Commissie wel over voldoende informatie over de onzekerheden. 

-2-



3. 

3.1 

Het MER op zich maakt overigens een goed verzorgde indruk, is duidelijk lees
baar en overzichtelijk van presentatie. De punten uit de vastgestelde richtlijnen 
warden in het MER aan de orde gesteld. Duidelijke pluspunten van dit MER 
zijn onder meer dat berekeningen van emissies naar het grondwater zijn uitge
voerd met niet-stationaire consolidatiefluxen. Tevens heeft de Commissie 
waarderingvoor het nader uitgewerkte monitoring- en evaluatieplan in de aan
vulling op het MER en de vergunningaanvragen. 

Dit advies gaat in hoofdstuk 3 in de paragrafen 3.1 tot en met 3.5 eerst nader 
in op de bovengenoemde onzekerheden waarop in de Aanvulling op het MER 
is ingegaan. Vervolgens komen in de paragrafen 3.6 tot en met 3.9 onderwer
pen aan de orde die niet als dermate zwaarwegend zijn beoordeeld dat aan
vulling op het MER nodig was. De Commissie doet tevens een aantal aanbeve
lingen die in de besluitvorming kunnen warden betrokken. 

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING 

Onzekerheden consolidatiegedrag 

Opmerkingen over bet MER 
De besluitvorming over de baggerberging zal onder meer warden gebaseerd op 
de te verwachten natuur- en landschapsontwikkeling. De positieve waardering 
van de voorgenomen activiteit is vooral gebaseerd op het ontstaan van een zich
zelf instandhoudend patroon van geulen en platen. Of een dergelijk patroon 
daadwerkelijk ontstaat is echter afhankelijk van consolidatie, erosie en sedi
mentatie. Van deze drie factoren is de consolidatie het meest onzeker. In het 
MER is de consolidatie weliswaar conform de huidige inzichten bepaald (zie 
echter de kanttekeningen in bijlage 5.6 van het MER), maar deze leveren geen 
nauwkeurtge voorspelling op. Dit is vooral in het geval van de voorgenomen 
activiteit van belang, omdat de positleve waardering van dit alternatief in hoge 
mate afhankelijk is van het bereiken van de juiste eindhoogten. Bij een te lage 
ligging ontstaat een ondiepe plas en zijn de effecten vergelijkbaar met die van 
het afwerkingsalternatief, bij een te hoge ligging zal een min of meer vochtige 
tot droge uiterwaard ter plaatse van de Kaliwaal ontstaan met relatief minder 
natuurwaarden. Een onnauwkeurigheid in de voorspelling kan dus grate 
invloed hebben op de beoordeling en waardering van dit altematief. De 
waardering van de voorgenomen activiteit in het MER is gebaseerd op de meest 
gunstig mogelijke eindsituatie. 

Oordeel over MER + Aanvulling 
Inclusief de aanvulling op het MER kan op basis van de huidige stand van de 
kennis de onzekerheid in het consolidatiegedrag niet verder warden weggeno
men. Het zal in principe mogelijk zijn door beperkte onderhoudsmaatregelen 
en aan de hand van verkregen nadere inzichten ('evaluerend storten') de ge
wenste eindhoogte te bereiken en te handhaven. 
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3.2 

De argumentatie van beschikbare tijd en kosten (zie Aanvulling pag. 6) is 
overigens op zich niet valide om onderzoek teneinde onzekerheden te 
verkleinen niet uit te voeren6

). 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming de beoogde eindhoogte van de 
gestorte (en deels ingeklonken/geconsolideerde) baggerspecie vast te stellen, 
alsmede op welk tijdstip die situatie bereikt zou moeten warden. Dit om in de 
praktijk te kunnen toetsen of het beoogde patroon van geulen en platen en de 
daarmee samenhangende natuurwaarden afdoende warden bereikt op het ge
wenste tijdstip. 

Onzekerheden in verspreiding naar bodem en grondwater 

Opmerkingen over bet MER 7
] 

Verspreiding van verontreinigingen vindt plaats door advectief en diffusief 
transport. Beiden zijn afhankelijk van de verdelingscoefficient (Kd-waarde) van 
een stof: concentratie geadsorbeerd gedeeld door concentratie in oplossing. 

In het MER wordt er te eenvoudig van uitgegaan dat nieuwe, voorlopige inzich
ten in deze Kd-waarden, die er op neer komen dat de beschikbaarheid voor 
transport veel lager is dan voor enkele jaren gedacht, zonder meer mogen war
den toegepast op het aanwezige en te bergen specie in de Kaliwaal. 

Het bewijs van de hypothese dat de nieuwe Kd-waarden oak voor de Kaliwaal 
toepasbaar zijn, wordt in het MER niet afdoende geleverd. Er kunnen ook 
andere factoren zoals aanvangsconcentraties of afbraak een rol spelen voor het 
in tweede en derde instantie niet aantreffen van (de tracerstof) trichloorbenzeen 
(TCB) in peilbuismonsters. 

Het ha..Titeren van de oude Kd-Vv"aardcn bctckcnt niet direct ee11 'worst-case' 
situatie, ondanks de gevoeligheid van de resultaten voor deze Kd-waarde. Bij 
een 'worst case' zou tevens rekening moeten worden gehouden met variaties in 
grondwaterstroomsnelheden door heterogeniteit in de bodemopbouw (dispersie
coefficient) en met de lokaal lagere hydraulische weerstand van de aanwezige 
sliblaag in de plas8

). 

De aanname in het MER van een bepaalde TCB-concentratie in de bestaande 
sliblaag (met onder meer een "klasse 4 laag")9

) en in de uiterwaarden heeft tot 
gevolg dat ten opzichte van de autonome ontwikkeling nagenoeg geen extra 
effecten op de grondwaterkwaliteit van de voorgenomen activiteit worden 
voorspeld. Indien echter was uitgegaan van gemeten gehalten van een tracer 
in zowel het bestaande sediment, de bodem in de uiterwaarden, alsmede in het 
nieuw te bergen slib, had mogelijk een beter beeld van mogelijke verschillen in 

6 Zie ook inspraakreactie nr. 22 (bijlage 4) . 

7 Zie ook reacties 1. 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11.12, 13, 14, 15, 16, 18.19 (bijlage 4) . 

8 Zie ook !nspraakreactie nr. 23 (bljlage 4) . 

9 Z!e ook reacties 7, 10 (bijlage 4). 
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verspreiding tussen de autonome ontwikkeling en de voorgenomen activiteit 
kunnen ontstaan. 

Uit het MER wordt ook niet duidelijk op welke wijze het grensvlak tussen 
baggerspecie en watervoerend pakket in model is gebracht. Dit is van belang 
omdat diffusie een niet te verwaarlozen transportmechanisme kan zijn. 

In het MER ontbreekt een beeld van de grondwaterstromingspatronen. Iso
hypsenkaarten ontbreken bijvoorbeeld. Ook is het onduidelijk van welke ont
trekkingsdebieten bij de berekeningen is uitgegaan, met name van de drink
waterwinning Druten (bij Puiflijk). Ook blijft in het MER onduidelijk welke 
gevolgen een (vergunde) onttrekking van 6.25 tniljoen m 3 per jaar kan hebben 
op de stromingsrichting en snelheid van het grondwater en daarmee op de 
verspreiding van verontreinigingen uit de Kaliwaal. 

Volgens het MER (bijlage 5.9) kan na het feitelijk constateren van ontoelaatbare 
emissies een geohydrologisch interceptiesysteem met een debiet van 1.0 mil
joen m 3 per jaar warden overwogen als beheersmaatregel. De negatieve milieu
gevolgen van een dergelijk grate onttrekking (zoals verdroging, versnelde 
uitloging, zettingen ter plaatse van dijken) blijven in het MER echter buiten 
beschouwing, zodat de realiteitswaarde van deze maatregel niet kan warden 
beoordeeld. 

Geohydrologische isolatie is mogelijk een efficiente maatregel waarmee de 
onzekerheden in de verspreiding naar bodem en grondwater kunnen warden 
beheerst. In het MER wordt berekend, dat daarvoor een (pomp) debiet van 500 
m 3 per uur benodigd zou zijn. Zander nadere onderbouwing acht de Commissie 
dit een sterke overschatting. 

Uit bijlage 5.1 van het MER blijkt dat de huidige waterbodem in de Kaliwaal 
maximaal klasse 4 kwaliteit is. De aangetroffen bepalende parameters zijn 
enkele zware metalen en arseen. Bij de concentraties van de tracer TCB gaat 
het om een schatting (klasse 4). 
Volgens de vastgestelde richtlijnen (pag. 10) dient ook een variant zonder het 
storten van klasse 4 (dus alleen klasse 2 en 3) in de beschouwingen te warden 
betrokken10

). In het specie(klasse)altematiefwordt in plaats van klasse 2, 3 en 
4 alleen baggerspecie klasse 2 en 3 gestort. 
Met betrekking tot verspreiding naar het grondwater ondersteunt de Commissie 
de stelling in het MER (zie § 7.5.6 en zie onder meer pag. 5.19 en 7.34, 7.35) 
dat het storten van slib met lagere concentraties (zoals in het specie-altematief) 
ten gevolge van de aanwezigheid van de reeds verontreinigde waterbodem over 
de beschouwde periode van 1000 jaar geen positieve bijdrage levert aan het 
verminderen van de emissie naar het grondwater. 

Oordeel over MER + Aa.nvulling 
In de aanvulling op het MER wordt op al de bovenstaande opmerkingen met 
betrekking tot onzekerheden en vragen afdoende ingegaan. Naar de mening van 

10 Zie ook reacties 7, 10, 12, 13, 14, e.a. (bijlage 4). 
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3.3 

de Commissie blijken de diverse uitvoeringsaltematieven wat betreft de 
verspreiding naar borl.em en grondwater niet of nauwelijks te verschillen en 
blijkt mede uit de aanvulling op het MER dat deze effecten oak in absolute zin 
vrij gering zijn. Er zal nag wel een toetsing aan de richtlijnen uit het Beleids
standpunt Verwijdering baggerspecie 1993 (§ 3.1) moeten plaatsvinden door 
bevoegd gezag. 

De benodigde onttrekkingsdebieten voor een eventueel geohydrologisch 
beheerssysteem zullen te zijner tijd afgestemd moeten warden op de aanwezige 
fluctuaties in stroomsnelheid en stroomrichting in het watervoerend pakket, 
alsmede op het al dan niet voorkomen van de Formatie van Tegelen ter 
plaatse11

). 

In de inspraak12
) wordt gevreesd voor een verandering in de kwelsituatie door 

de aanleg en het gebruik van een baggerspeciedepot in de Kaliwaal. Op basis 
van het MER ondersteunt de Commissie de verwachting <lat de be'invloeding 
van de kwelintensiteit en kwelkwaliteit binnendijks door de aanleg van het 
depot en van de tweede nevengeul ten opzichte van de nulsituatie niet 
significant is. Dit laat onverlet het feit dat binnendijks wateroverlast kan 
optreden. 

• De Commissie beveelt aan de aannamen in het MER en de aanvulling daarop 
over de geohydrologische situatie nader te verifieren, deels voorafgaande aan de 
aanleg van het depot (nulsituatie-onderzoek) en deels in het kader van de 
monitoring en evaluatie. Na uitvoering van het nulsituatie-onderzoek 13

] is door 
middel van herziene, meer gedetailleerde grondwaterverspreidingsberekeningen 
de onzekerheid over de te verwachten verspreiding van verontreinigingen uit de 
baggerspecie naar de omgeving verder beperkt. Hierbij kan gebruik warden 
gemaakt van de werkelijke bodemkwaliteit en de nieuwste inzichten in transportpa
rameters 14

). Door monitoring en evaluatie kan het opgestelde model vervolgens 
no\/~lirioorri \AU'\rrtan ::;,-·-...... -..., ..... ··-·----··· 

Onzekerheden in verspreiding naar het oppeIVlaktewater 

Opmerkingen over bet MER15
] 

In het MER wordt de voorkeur uitgesproken voor het in de eerste vulfase toe
passen van mechanisch storten met onderlossende schepen. Er ontbreekt een 
onderbouwing van de mate van de te verwachten vertroebeling en verspreiding 
van verontreinigingen bij dit mechanisch storten, zodat niet kan warden be
oordeeld of aan reeel te stellen randvoorwaarden, mede ten opzichte van de 
huidige achtergrondgehalten in de Waal, zal kunnen warden voldaan. 

11 Zie ook inspraakreactie nr. 23 (bijlage 4). 

12 Zie ook reacties l, 2, 3. 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 19. 24, 29, 31 e .a (bijlage 4) . 

13 Zie ook inspraakreacties nr. 22, 23, 32, 33 (bijlage 4). 

14 Zie ook inspra akreactie nr. 33 (bijlage 4). 

15 Zie ook reacties 1, 2, 3, 4, 6 , 9, 11, 12, 14, 18 e .a (bijlage 4). 
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De voorkeur voor mechanisch storten ten opzichte van hydraulisch storten 
(verspuiten van het slib via een pijpleiding, zoals bij het vulaltematief) wordt 
gemotiveerd door een sneller uitzakken naar de bodem van de plas en een snel
lere consolidatie van het gestorte slib. In het MER wordt aangegeven, dat bij in 
bakken aangevoerde specie aanzienlijke hoeveelheden water moeten worden 
bijgemengd om deze te verspuiten. De Commissie tekent hierbij het volgende 
aan. De invloed die dit bijmengen heeft op het consolidatiegedrag is sterk 
afhankelijk van het zandgehalte van de specie. Bij slibrijke specie heeft dit bij
mengen een negatieve invloed op de consolidatiesnelheid, bij zandige specie is 
deze invloed veel geringer. In het MER is voor de berekeningen uitgegaan van 
Slufterspecie. Deze is slibrijker dan de specie die in het depot Kaliwaal wordt 
verwacht. Het is dan ook aannemelijk, dat de verschillen in te bergen volume 
en consolidatiesnelheid tussen de voorgenomen activiteit en het 'vulalternatief 
kleiner zullen zijn dan in het MER is aangegeven. 

Bij hoog water (circa 10% van de tijd) bestaat een zeker risico op het uitslepen 
(erosie) van in de put gestort slib en daarmee op verspreiding stroomafwaarts. 
Dit risico kan worden beperkt door tijdens periodes van hoog water een stort
pauze in te lassen. Dit risico zal met name aanwezig zijn tegen het eind van de 
eerste vulfase, voordat de invaaropening wordt gesloten. In het MER wordt dit 
risico niet nader belicht. Door monitoring en met het milieuzorgsysteem wordt 
dit risico beheersbaar geacht. Ook worden een aantal maatregelen voorgesteld 
zoals een stroomscheidende kade, een ringkade en een westelijke overlaat 
waarover het gebied van de plas bij hoge waterstanden vrij geleidelijk zal 
instromen. 

Tenslotte is er kans op verspreiding van verontreiniging via de invaaropening16
] 

bij storten dichtbij die opening, onder meer door dichtheidsstromen. Dit zal 
met name spelen in de eindfase van de eerste vulfase. Hiermee zal bij het 
stortplan en de monitoring rekening moeten worden gehouden. 

Oordeel over MER + Aanvulling17
) 

In de aanvulling op het MER wordt op deze opmerkingen afdoende nader inge
gaan. De Commissie doet nog de volgende aanbevelingen voor de besluitvor
ming: 

• De Commissie beveelt aan voor het geval een nog vast te stellen randvoorwaarde 
voor zwevend stof wordt overschreden de toepassing van een valpijp ook bij het 
storten van klasse 3 baggerspecie te overwegen. 

• De Commissie beveelt aan in het geval een nog te bepalen waterstand op een 
nog te bepalen plaats stroomopwaarts wordt overschreden het storten van 
baggerspecie in de Kaliwaal niet toe te staan. 

• De Commissie beveelt aan aan de hand van monitoringresultaten te beoordelen 
of de invaaropening eerder gesloten zou moeten worden. 

16 Zie ook reactie 4 (bijlage 4). 

17 Zie ook inspraakreacties nr. 23. 30. 32 (bijlage 4) . 
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3.4 Onzekerheden in rustverstoring van avifauna en ontwikkeling van 
de natuurwaarden 

Opmerkingen over het MER 
De Kaliwaal is momenteel van (internationale) betekenis als onder meer rustge
bied voor vogels, met name overwinteraars18

). Er zal bij de voorgenomen acti
viteit (voorkeursalternatief) tijdens de stortfase (met name in de eerste vulfase: 
van 1997 - ca. 2004) verstoring van vogels door het in- en uitvaren van stort
schepen plaatsvinden, alsmede door de aanvoer van baggerspecie met vracht
wagens. In het MER wordt een zekere gewenning door de vogels aan de rust
verstoring door de vaarbewegingen verondersteld. Oak wordt gesteld, dat be
treffende vogelsoorten elders successievelijk wel rustgebieden zullen vinden als 
de plas is opgevuld met baggerspecie. Met name de laatstgenoemde verwach
ting verdient een betere onderbouwing, bijvoorbeeld met de ervaringen bij 
soortgelijke plassen elders. 

In het MER ontbreekt een duidelijke analyse van de voornaamste stoorbronnen 
(zoals het klappen bij het storten, grondverzet, aan- en afVoer met vrachtwa
gens: 30 maal per dag) en de positionering daarvan. De mate van verstoring 
van diverse vogelsoorten zal ook afhankelijk zijn van de periode over de dag en 
van het seizoen. Omdat de feitelijke mate van verstoring en gewenning die zal 
gaan optreden19

] onzeker blijft bij gebrek aan bruikbare "dosis-effect"relaties 
over de structurele verstoring van vogels door geluid en beweging, is het echter 
doelmatiger te bezien welke mitigerende maatregelen aan de bran kunnen wor
den getroffen. 

Oordeel over MER + Aanvulling 
In de aanvulling kondigt de initiatiefnemer het treffen van concrete maatregelen 
gericht op verkleining van de kans op verstoring van avifauna aan20

]. De 
Commissie constateert, dat de Aanvulling voldoende informatie bevat om bij de 
besluitvurmiug (uinnen rivierkundige randvoorwaarden) maatregelen ter 
beperking van de verstoring vast te stellen. Alleen de mogelijkheid om de 
toevoerweg achterlangs kade aan te leggen en niet over de kade vraagt nog enig 
nader onderzoek (zie Aanvulling pag. 52). 

Verdergaande maatregelen, zoals afstemming uitvoering met aanwezigheid 
wintcrgasten en versnelde aanleg compenserende rustgebieden warden afhan
kelijk gesteld van de resultaten van monitoring. De Commissie acht dit begrij
pelijk en verdedigbaar. Wei adviseert de Commissie bij de besluitvorming de 
criteria vast te leggen voor het besluit om over te gaan tot het treffen van 

18 Het MER stelt op pag. 6.15: 'Op basis van de overschrijding van de 1% norm voor een 9-tal watervogels en 
ganzen heeft het riviertraject "Waal van Nijmegen tot Gorinchem" het predikaat "wetland van Internationale 
betekenis" (staatscourant, 1985, Rooth, 1989) gekregen, waarbij de Kaliwaal een van de waardebepalende 
gebiedsdelen is; dit specifieke predikaat is echter nog niet verankerd in nationale of Internationale wetgeving. 
Op basis van de rijksnota "rulmte voor ganzen" (1991) en in het verlengde van de EG-habitat-richtlijn (Osieck, 
1995) is de functie van Kaliwaal als specifiek wetland voor overwinterende ganzen en eenden (herbivore 
wintergasten) en voor specifieke graslandbroeders evident.' 

19 Zie ook reacties 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e.a. (bijlage 4). 

20 Zie ook inspraakreactie nr. 25 (bijlage 4). 
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3.5 

3.6 

dergelijke verdergaande maatregelen. Op deze wijze wordt meer inzicht 
verschaft in het beoogde bescheIT!lingsniveau van de avifauna voorafgaande 
aan de aanvang van de activiteiten. 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming criteria vast te leggen voor het 
treffen van verdergaande mitigerende en compenserende maatregelen. 

• De Commissie beveelt aan de mogelijkheid na te gaan zo spoedig mogelijk de 
(tweede) nevengeul aan te leggen21

). 

Onderlinge vergelijking van de alternatieven 

Opmerkingen over bet MER 
In het MER ontbreekt een duidelijk overzicht van de vergelijking van de voor
genomen activiteit met de andere altematieven (zoals het vulalternatief en het 
afwerkingsaltematief), waarbij volwaardig warden betrokken de omvang en 
aard van de onzekerheden per altematief en mogelijke maatregelen om deze 
onzekerheden te vermijden dan wel verder te beperken. 

Oordeel over MER + Aanvulling 
Volgens de Commissie wordt met de Aanvulling een onderlinge vergelijking van 
de alternatieven mogelijk. De vergelijking komt evenwel nog niet helder uit de 
slotbeschouwing naar voren22

]. 

Locatiekeuze 

In het kader van het verlies van bestaande natuurwaarden waarvoor nieuwe 
andere natuurwaarden in de plaats komen, ontbreekt in het MER een nadere 
motivering van de plaats van de Kaliwaal23

] ten opzichte van andere potentiele 
Gelderse baggerstortlocaties in het bijzonder langs de Waal (zoals de plas 
IJzerdoom en de Oosterhoutsche Waarden). De motivering in § 3.4 in het 
hoofdrapport gaat daar in het geheel niet op in. Het ontzien van gebieden met 
kwetsbare functies is een van de ruimtelijke criteria voor stortplaatsen uit het 
(landelijke) Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (pag. 26). Bij de be
sluitvorming zal door bevoegd gezag nader moeten warden gemotiveerd in hoe
verre de locatie Kaliwaal aan de ruimtelijke en milieuhygienische criteria uit 
het BeleidsstandpuntVerwijdering baggerspecie 1993 voldoet. Dit temeer daar 
de locatiekeuze niet toereikend kan warden gemotiveerd door alleen te verwij
zen naar het MER24

]. 

21 Zie ook reacties 15, 17 (bijlage 4). 

22 Zie ook inspraakreactie nr. 30 (bijlage 4). 

23 Zie ook reacties 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 33 (bijlage 4). 

24 Zk ook uitspraak Raad van State van 19 decemher l 996 met hetrekking tot locatiekeuze baggerstort 
Hollandsch Diep 
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3.7 

Daarbij dient rekening te warden gehouden met het feit dat de kwaliteit van de 
nieuwe natuurwaarden die ter plaatse tot ontwikkeling komen, sterk zal af
hangen van het te voeren beheer in de eindsituatie. Dit beheer zal dan oak een 
duidelijk onderdeel van het nader uit te werken milieuzorgsysteem moeten 
vormen. Bij de besluitvorming zouden daarvoor reeds de uitgangspunten 
moeten warden vastgesteld. 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming nader te motiveren in hoeverre 
de locatie Ka\iwaal aan ruimtelijke en milieuhygienische criteria voldoet en 
inpasbaar is in het provincia\e be\eid, zoals opgesteld mede op basis van het MER 
Baggerspecieberging Ge\derland. 

Acceptatie 

In het MER. en in het bijzonder in de vergunningaanvragen, wordt een dui
delijke (administratieve) acceptatieprocedure beschreven. Minder duidelijk is 
uit het MER af te leiden welke randvoorwaarden (acceptatiecriteria) er zullen 
warden gesteld aan voor storten te accepteren baggerspeciepartijen. 

Het is van belang dat in de praktijk de aannamen in het MER ten aanzien van 
de te storten baggerspecie warden geverifieerd. Oak zouden grenzen in de vorm 
van acceptatiecriteria ten aanzien van de aard van de te storten baggerspecie 
in verband met het vrijkomen van verontreinigingen naar het oppervlaktewater 
uit het deels open depot25) kunnen warden gesteld en tevens aan bijvoorbeeld 
het zandgehalte26). Dit laatste om te voorkomen dat het beleid wordt doorkruist 
om zand terug te winnen uit zandrijke baggerspecie dat daama nuttig 
toegepast kan warden. 

In de komende jaren zullen naar verwachting reinigingstechnieken27) van bag
gerspecie meer operationeel gaa..T'"! ~ .. ,rorden {Prcjectbureau Hergcbruil~ Baggcr
specie en Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems). Bij de 
formulering van het acceptatiebeleid, dat mogelijk periodiek wordt herzien, zou 
ruimte open moeten warden gehouden om deze ontwikkelingen te kunnen ver
werken28]. 

• De Commissie beveelt aan bij de vergunningverlening criteria vast te stellen voor 
de aard en de eigenschappen (zoa\s het zandgehalte} van de te storten 
baggerspecie uit het oogpunt van doelmatigheid. 

25 Zle oak RIZA Nata nr. 96.073 "Overal zindert bagger. storten van klasse III/N specie in diepe putten" van 20 
november 1996. 

26 Zie oak reacties 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 32 e.a. (bijlage 4). 

27 Zle oak reacties 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 e.a. (bijlage 4). 

28 Zie oak inspraakreactie nr. 32 (bljlage 4) . 
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3.8 

3.9 

Geluidhinder 

De Commissie heeft enkele kanttekeningen bij de beoordeling van de geluid
en trillinghinder voor de mens. 

De akoestische modelvorming is nietgeheel inzichtelijk. Of de gekozen locatie(s) 
van de geluidbronnen de meest ongunstig voorkomende (bedrijfs)situatie 
beschrijft, is niet geheel duidelijk. Tevens wordt in het MER op een aantal 
plaatsen aangegeven dat bij de berekeningen een correctie is toegepast inclusief 
aftrek volgens artikel 103 van de Wet Geluidhinder. Dit is uitsluitend 
toegestaan bij het berekenen van hogere grenswaarden dan wel bij het 
dimensioneren van afschermingen. In het onderhavige kader is deze correctie 
dan ook niet op zijn plaats. 

De indirecte hinder vanwege het geluid van vrachtwagens op de openbare weg 
ter hoogte van woningen langs de Noord-Zuidweg had in dit kader het best 
beschreven kunnen worden volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in de 
circulaire "indirecte hinder" van het ministerie van VROM van 29 februari 
1996. Vanwege de relatiefkorte afstand van woningen langs de Noord-Zuidweg 
tot de wegas is mogelijk trillinghinder een vorm van indirecte hinder welke nog 
aandacht behoeft. 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming nader aandacht te besteden aan 
de indirecte hinder van deze woningen. 

Monitoring en evaluatie achteraf (bijsturing) 

Bij de schatting in het MER van de toekomstige natuurwaarden is vooral een 
kwalitatieve benadering op basis van 'expert judgement' gevolgd. De beschreven 
verwachtingen zijn niet onrealistisch, maar wel naar de aard der zaak onzeker. 
Om te kunnen verifieren of bij uitvoering van de voorgenomen activiteit de be
oogde natuurdoelen daadwerkelijk bereikt worden, danwel maatregelen ter bij
sturing moeten worden overwogen, zal monitoring nodig zijn. Het opzetten van 
een systeem voor kwantificering van de oppervlakten en waarden van de diver
se ecotopen (met behulp van een GIS systeem) kan daartoe een hulpmiddel 
zijn. 

Bij het voorliggende project blijft een aantal, hiervoor (zie 3.1 tot en met 3.4) 
reeds aangegeven, onzekerheden bestaan over de milieugevolgen die feitelijk op 
gaan treden. Na de aanvulling op het MER kunnen volgens de Commissie deze 
onzekerheden op korte termijn verder niet substantieel worden weggenomen. 
Oat is voor de besluitvorming ook niet noodzakelijk. 

Er zullen wel nadere randvoorwaarden (vergunningsvoorschriften) moeten 
worden gesteld waaraan tijdens de uitvoering dient te worden voldaan. Voor het 
geval dergelijke randvoorwaarden blijken te worden overschreden, zou al van 
te voren moeten worden vastgelegd welke (andere) werkwijzen en maatregelen 
dan kunnen en moeten worden getroffen, zodat achteraf geen discussie ont
staat over de noodzaak van het treffen van deze maatrcgclcn. 
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In <lit verband neemt de Commissie aan <lat de inhoud van hoofdstuk 7 van de 
Aanvulling op het MER (Uitgangspunten monitoring) als een aanvullend onder
deel van de vergunningaanvraag moet warden beschouwd, waaraan de initia
tiefnemer zich gebonden acht. 

Samen met het in de aanvragen voor milieuvergunningen aangegeven milieu
zorgsysteem en het bijbehorende monitoringplan29

) zullen aldus naar de me
ning van de Commissie voldoende bijsturingsinstrumenten beschikbaar komen 
voor de uitvoering en het beheer van de baggerstort om te waarborgen dat door 
'evaluerend storten en beheren' de resterende, onzekere effecten blijvend goed 
warden beheerst en de beoogde doelen daadwerkelijk warden bereikt. Dit 
'evaluerend storten en beheren' biedt ook de mogelijkheid gebruik te maken 
van voortschrijdende inzichten, die in de komende jaren zijn te verwachten ten 
aanzien van het consolidatiegedrag van baggerspecie en de mate van ver
spreiding naar het grondwater van verontreinigingen, alsmede ten aanzien van 
de vertroebeling, uitsleep- en erosie-risico's. 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming duidelijke randvoorwaarden te 
stellen aan de mogelijk optredende nadelige milieugevolgen van de activiteit en 
waar nodig aanvullende maatregelen van te voren voor te schrijven indien be
paalde (alarm)waarden warden overschreden. 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming nog duidelijker de beoogde 
natuurdoelen (na te streven patroon- en proceskenmerken) te formuleren, dit mede 
ten behoeve van de monitoring en de evaluatie achteraf. 

29 Zie bij de aanvragen voor mil!euvergunningen de bijlage 2 : Beschrijving milieuzorgsysteem en de bijlage 6 : 
Monitoringplan. 
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BIJIAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport 

Baggerspecieberging in de Kaliwaal, gemeente 
druten en de aanvulling daarop 

(bijlagen 1 t/m 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 november 1996 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

-G-ed-ep-u-te_e~-de_S_ta-te_n ____ '~-1~f<~ ~LD'ERLAND 
Bezoekadres 

M.ttrld ll 

Amh<m 

Posl•dre:s 

Poslbus 9090 

6BCXJGX Arnhem 

Conunissie voor de Milieu
ef fectrapportage 

,-.C~•ii<rVoor de 

:=~~~~~s((,~7::;J;-:Or!3g0 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

- 27 november 1996 
~. 

I . ·~ ': 

I; n···· .... 4 - I ' 

kopia naar 

- MW94. 74765-6093051 

~Milieueffectrapportage en aanvraag om ver
gunningen ingevolge de Wet milieubeheer en 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Hierbij ontvangt u in vijfvoud de kennisgeving met betrekking tot het 
milieueffectrapport en de vergunningaanvragen ingevolge de wet milieube
heer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Delgromij B.V. met 
betrekking tot de baggerspecieberging in de Kaliwaal te Druten. 

Tevens 2enden wij u in vijfvoud een afschrift van ons ver2oek d.d. 
3 september 1996 om aanvullende informatie, alsmede de aanvullende infor
matie met betrekking tot zandscheiding, landbouw, risicoanalyse ontvangen 
op 1 oktober 1996, aanvulling met betrekking tot geluid ontvangen op 
11 oktober 1996 en aanvulling procedure calamiteiten ontvangen op 
29 oktober 1996. 

Indien u advies over het MER wilt uitbrengen, verzoeken wij u dat voor 
13 februari 1997 te doen. 

Wilt u bij correspondentie over deze procedure altijd h~ .daarbijbehorende 
MW-registratienummer vermelden? 

Gede~erde Staten 

//:_ __ 
voorzitter 

bijlagen 

coll. 
code: PR/0_61426 

van 

_ _qt:.i ff i e:e 

lnO,l<h'9enblj dhr. G.A.F.V.M. Penders 

....... """" 0 3 0 EC. 1996 

··-·------ -----

doorkiesm. 359 07 09 

Posrb•nk IJ89762 

ABN•AMRO .Amhetr! 53 50 26 46:1 

BNG !s·Gra~age 28 5D 10 824 





BIJLAGE IA 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 februari 1997 waarin de Commissie 
wordt gevraagd het toetsingsadvies aan te houden 

-G-ed_e_p-ul-ee-rd_e_S_ta-le_n ___ _ _ GELDCERLAN D 

De Commissie voor de 
milieu-ef fectrapportage 
T.a.v. de heer R.I. Seijffers 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

dalum 

~(026)359 91 ,, 

lf1iex45669pbgld 

', -leJela~3$fi.ft~-

- ' • . 1 --·-. 
-·- - · · ··-- · - ~ 2.FEB . . 1997. ______ ! 

::__: ___ ::c J!J.Q..:::.1}:.__ • 
,, : 6}8--101 -~ 

- 10 februari 1997 -MW94.74765-6o !iiiiiC:' __ : ___ 51_j~~----· 
<Mderwerp 

- MER baggerspecieberging l\aliwaal, Druten 

Geachte heer Seijffers, 

Op 5 februari 1997 heeft bij de commissie te Utrecht een bespreking 
plaatsgehad met initiatief nemer Delgromij en de bevoegde overheidsorganen 
over het milieueffectrapport (MER) baggerspecieberging in de l\aliwaal. 

Tijdens die zitting is besloten tot een aanvulling op het MER door 
initiatiefnemer. 

Bij brief van 27 november 1996 verzochten wij u voor 13 februari 1997 ons 
advies uit te brengen over het MER. 

Omdat nu eerst een aanvulling op het: MER zal worden gemaakt , vr agen wij 
u het toetsings advi es aan te houden to t na a anvulling van het MER. 
Wanneer wi.j a l l e aa nvullende stukken hebbe n ont vangen en .beoordeeld, 
zu.llen ·Wij de ze openbaar 111a~.en en opnieuw een datum st:el l e n voor het 
uitbrengen van uw advies. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten ~an Gelderland 

---... 
voor;iu~r· ./ 

c:::::::-=-~: 

coll . -/mw 
code: DM/BW/0_00064 

ln1icl1lingenhij dhr. Penders 

ve1zo1\Ckn 

-~:~ 
'E~ftj,ef-~'> · 

... ----·-··- ---- - -

doo•l<lesm. 359 87 09 

Poslbanli &69762 

ABN•AMROAmhem 5:150 26 463 

fWG 's-Gra~Jage28SO 10821f 





BIJLAGE lB 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 mei 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over 

de Aanvulling op het MER 

-G-ed-ep-u-/e_e~-de_S_/_at-er-1 ----- G'ELDERLAND 

Commissie voor de milieu-effectrapportage. 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

BezoehdrO'S 

Marlo.Ill 

Arnhem 

l~oon{026}359 91 II 

lek• 45 ~9 p#.lgkl 

telefax (020} 3$9 94 00 

lt:l[ ....... j ,· ' .. ' . . 

~, , 

Pos.l~dtt!S 

Pat/bus 9090 

6600 GX Arnhem 

dalum 1n .. mme1 i--:::-:-·: 
-MW94.74765-tg~+'---:--.'-o:--r---.-~~~-)(4 - 2 mei 1997 

ondetwerp ! i.;.,)~}:e ~;·::i-i 

- Aanvulling milieueffectrapportage 

Hierbij ontvangt u in vijfvoud de aanvulling op het milieueffectrapport 
(MER) van Delgromij B.V. met betrekking tot de baggerspecieberging in de 
Kaliwaal te Druten. 
Wij verzoeken u deze aanvulling bij de u eerder toegezonden exemplaren van 
het MER te voegen. 

Wij leggen de aanvulling op het MER samen met het MER ter inzage van 
22 mei tot en met 5 juni 1997. Een exemplaar van de kennisgeving hierom
trent treft u bijgaand aan. 

Wij verzoeken u hierbij v66r 12 juni 1997 een definitief toetsingsadvies 
aan ans uit te brengen met betrekking tot het MER (inclusief aanvull i ng) . 

Wilt u bij correspondentie over deze procedure altijd het daarbijbehorende 
MW-registratienummer vermelden? 

bijlagen 

coll. -/el 
code: PR/BW/0_00476/B 

lnlichlingenbii dhr. G. Penders 

Vefzonden 

domkie>n• 359 87 09 

Postbank 869762 

ABN•MfRO Amhe1n 53 50 26 463 

BNG ~-G1 .. ~1~ 28 50 10 824 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 240 
d.d. 11december1996 

KENNISGEVING 

Milieueffectrapportage/Wet milieubeheer/ 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren/ 
Algemene wet bestuursrecht Druten 
Gcdcputcenk Sut.cn v1n Gcldcrfand en d" Hm111cr Yln Vcrkcc,. en WHt'.nt.llU 
m~ken bckl"nd d.at 1ij vergunning.unvn..i:cn incevotgc d<' Wet milicubchccr en de 
Wet \lcrontreiniging oppcrvbktcwatcrcn en ecn milicucfrcnr1ppon hclibcn 
onl't<lngcn v~n Delgromij 8 V. • 

D+l,IOl.J,j 9 V. tlcch hcl '<I OOrnemcn de undwinplu to:..alfwul •n dt. \Veudoi,"-.c 
Orvt¢U: W urd ln lft. ccMccntc Druten gchcd of tc~ch<liP: ori ~c ""'11flo MC:i 

"'ororur~(de ~~ Dit op zod:anigc wi jzc du tt"f (.A\. WOt4C bijl:(cJl'"•rl' 
•an CC"\ ll'l(qr.ul bchc:CI' van de uitcr¥rurdcn Lccu~u;; WuHJ C'n Vl"ote.~kc 
Dnrteme Wnrd. 

Od~B.V. kd< ecn t~btcclt"Wt1ici onlwti.;\td4 "<rOorftc u:Mt\.ol'T\itfic •nni,;hdn' 
~"'de ~tc «n Wc-n.dli'-e Dtut~ Wuf'd. «., (tbtcd t.c.r &'oouc v•n (.I 
lSOka. Kt.m'\"ll'I dt¥1"dc Yoor d'ctc ~Ct"••'l.Hd h"'1 dt1 Wuth de ~~l'ldt "'" 
lrVW~ op hlft 1c.blrd v.1n mn Nn'IC ~ rMcrlw.h«:,., ft.u"'"'onc.w,~ltf\tnt,. 
onc,crondi'iC~ ~ 1»crcnp«lcb1,1'n" In dlL b.dct" u l dc. ICJM-1i ,l "l""Gl'dH1 cc~ 
m<t b14en~c .a f!co«uUi 'l.l [t de pt'~e Gclckrh~ u11~1k v•N.i r1 hti l ooi• 
punl 'Yln rfvfcrbc.h.tit< ccn oolc op d• Li~ '"~ bc:hu_C""tbu~ t itiu tic \c 

ber-elkcn 

Voor de inrichUnf van de bJggcnpccidooUe iijn veriunningen vercin In het bdcr 
v.an de W~ milicubehttr (Wm} en de Wcl verootrelniginr, oppu~kteWJtcren 

(WVOJ. 
Or~ Y.11' hoe< lcilltlt.m"itkVtJlcn·r•pp<tn.Jic 4 ten be~ <rJn de 
bc.ll •.rh.~, O"nt de V>C."""'"'"fi.UWn.te" u l\milkudt«V.a9P<'ft (MER) 
on.~n..dd. In d~ M't:f\. lijn rower 6c rJW'Uc.-ut('Y'Ol,CC"" vm ck I~<~ activitcit 
bc1.d'itcivtn 1hoo'4 d'c. Milltt.t~t~ ~-~ .mocdl~ Jlwnutfcvcn... 

Gccf~.urd"or- SU-t.fl' ftft Ccldcrl1.nd 11{" ~qd (<'Ut voot"Clc 
n~crl~ ~ ~tt ladcr 'nil de Wtn c1' ucd"~ H-vcn.s op 1h <.o&'&nucnd 
~ ce&::q. V00t de \NVO·•c-rpnNnc f\mcc«t R.ljll.wucrJW'- dirc<tle Oost
Nedcrbnd n~"' de Hl.,JtU:,.--Vlft V°ct"bct' en \Valtnuu 1Jt ~Id pll&, 

Hct K~ 4c vcr~:unvnc~ c l'! de o•c~e du rop bctt~ hcblxf'ldc 
~ li.ctc:nu:rW,u.p"'ln 11 ck<cmbcf" t"'~o' cfl l'l\Ct 16 t•tn.Uri tH7 ~ 
• de rtmtitnt& Dnltt:n. 0" ~c~c- l I c-. ON!:~ op 'lM&l'kd1ce11 Yln 09.00 tot '2.00 

uvr. op nu.111dq:....,n 15.lO IQ' II.JO.....,,.. 1hm.cick: l\ll t.tldonbch.t1 •f1pr.u1t.. 
• .i. (G487) ~· 20 ... , 

• de fCfl'l«:nlc Wcutbu en WW. Oq'1u1rut 11 tc Benc-den~eeuwen, op 
ww:rWl(m'l"lln 09.00tot fl.lo wr, 1.lunede. op maand1g nn 16.30 tot 18.10 uur, 
1IUl'l<('dc M ulcfonl.tc:hc .1f1pn.i~ u.L (o-497) 59 95 00. op weri<.da.ccn be.halve op 
Yriid-a(v.rin li.OOlC~t 16.00wr. 

- ki1Ja"«ltent.1.1t. dlt«dc Oott.Nedcfbf\d. Gildcme-emersplcin I te Arnhem_ op 
"'f<rif,41.g~n vin 09.00 lOl 16.00 wr. 

- d"cpr~Gclckrbn.d kl & 6lbtl4Xl1«itlit\hctHui1 dcr Provincie, Maria II tc 
~~op wcd,dl(t" lt 1n 08:J0 IC< l(,JQ UUf. 

Op dot\idctd.t.i t J;t.N,!u( I Hl wa.rdt om '4.00 wr Uft b~Otc <r'J.I:' 
het potdc:tdinri« Grool Hu• en Wut, l(cfbltnd 9 «• DMcl'l. cci!\ opitn~r., 
zlttil'IC 1irhoud'"- w.urtall ir:cNCdc,. ~ridnlftl\ O"o'Cr h'1 MEP. bn mbr~&otft. c-n 
lnfom.nJe br. I~ o,nttCl\l h t "'1:10f1'cmcni 1£u U.. kct tu:R. bffd-\rC'f"Cl'I wonk 

Mu bt~ t01 Mt HER bJ\'\ncn ~1 ~ ""'" I' i•nui ri 1991 1chriJ'clil'c 
opmc~cn -wotekn tnicd;end bii G~q>Utuf'de Sutcn ...,~ Cddcrland. 
P-0\tbuS 9090. '800 GX /vflhcl'.I'\ (W'ldcl' nnnalddt(,.1n hct MW..("qh:tn;~f' 
dat onck~n de.it kcMb ce'W'fnc vermcad iu.n. Oectt11:. dlc u 11i t 1utliit. kwfic-nt. Qn 
nn.o-rlt.~ om zfit'_ of h.ur pcnoonlr1b: ~v11•it nitt bclcC"f\d IC m;,il_ie ~ 
1cP'lrif\.dijkc opmt-ridc\.r.t.n kvnnc-n •l«htt kcrclt!Jn.c ht.bite:" op ~ Wtovd wM hd 
MEit (~c cr:lcc 'op 4e 'cru'w: ( C l(Clde tr(.h tlijAtn) en op ~-uhtdcn die he.I 
n e-pon ~c.. Eo-U\tW1c b«IC'floi..tn,.tl il'T\C:t bcvc.!JdM lot !hTt1(vnflfnCli1Wn.(!f:r\ 
en d.c. t\O:C op u: uden Ot1fl"t•rpbc:1d11"\.:k~~ lcVMC'f'I p:.n in 1u:n latc r"C (nc .,.,..._de. 
wvpnninlfllCK.t'd'loll"t" went~!'\ ltl£, bnchL 

Voor nadere. infonnatie kunl u rich wen den lOl de he-cf"G Pi:r.<kl'l.. t.d (026) ]59 B7 09 
en mcvrouw ing. L Baukem1, lot:! (026) JS9 99 2S 

Arnhem. 21novcmbcr1996 • HW9< HUiS-609105 1 

Gcdcplll.ot.erdc Staten van Gcldc:rland 
dr.JC. Tcrlouw · llOOn:irter 
dn C.P A G_ Crasbom • griffic:r 

prov i nc1c 

GELDERLAND 





BIJLAGE 2A 

Kennisgeving van de aanvullende toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 93 
d.d. 21 mei 1997 

"l<ENNISGEVING . . 
Aanvulling Milieueffectrapportage Kaliwaal 
te Druten 
Bij kU\nl~c v.an l7 t1crW:mlu:.r

0

1996 hcbbc-n C.cdcpcattrde Sttten "'111' 

Gekkc1l"41 en de Mlnf:utt v.lif'I VC!rkttf en W:u.et'1Q.lt bitlccnd&ctnU.kt. d.tt 'lJ) ~ 
mill..,.f<<Inl'f'<>r\ (MER) en V.'l"'J"l-.mn,... "'c<""ic d< We< mlli<ub<h<e• en 
de W« .,,...,.,..ltllglnc "!'l"'~ .... ,.,,;.A ~ °"""""°" wn Oelcrom~ 6.V, 

0eJ&ro01'f 8.V. huft hel vooniemCn d~ nnd.....inpb_1 Kalrwul In de: W~~ 
Orvt~sc Wurd lti d~ icmcen~ ONtcn gchttl oC ,~lte-1~1< op tc. '4\IUen met 
YC.t"Of'IV~dc bagee:npccJe. Dk op t.Od&ntp ...,;J:rc d,t teittns. wordt bfiic-draicn 
U11 ttn lntegr:uf bd)C'Cf" \IV\ de ul~ l..eevweruc: Wun:S en Wu~ijU 

Orutc:nk"!~·: .. •;_, . . . • . ,,1 ... .... ~ . ~·~ ,. 1 .; • • , .. • •• _ 

V~r.de !nrKh~van- de ~cnpeddoad~ iiln ~c~~M ~It IA h«<.bdUZ~ 
vafl de Wet rNlieub61.ffr (Wm) en de Wet Yu°'ut'dnlcJn.& '~ttta:i ·- ·•' • 
(Wvo). Op grond van het BoJu ' mU~udf~ragc Is ~n ~~c van de 
M$1u1Nonnlr1£ over de v~nningunvn.gen een mRleueff'ectnpport opgestdd. 
In °dit MER zijn z.owcl de mnieuicvolgcn van de i;CnOemde ac;:tivitelt belch~ . 
alsook de mllieug:ivolgen van mogclijke '.iltemadeven: D~n itldcken he~ van ~· · 
12 december 1996 tot en met 16 l<1f'UUi 1997 tcr inuge gdqen. 

G~~ Stat~ V2n Gdderb~d zijn bevoqd gmg·v;,or de Yff&Unnln&
verlcning in hct bd41;r van de W,m en ueden tevens op 1ls c.o6rdin~d bevoqd 
g:cai. Voor de Wvo·vergunnlr\g fungeert. R.ljkswaterswt, direct.le Oost-Noderhnd 
namens de Minister van Verkecr en. Wucrn.ut illlls bevoted zen.g. 

Nut unlcJd'Jni Val\ vn.rCn van "de CointT.issie. voor de mi11cuefl'ectnpp<1f'tlge heeft 
Dcf,gromij 8.V. th>ns «" un-n.dlinc op het MER ingediend. De. i.anwllinc nl amen 
mt\ he< MER. c'Cdurende cca pctiodc ~n twee wcken tcr lnugc wordeo &de&d. 

De unvulling. hct M~ de vergunningunYn(en en de overigc durop bccrelddng 
hcbbcnde Hukken liggen tcr inza.ge van 22 mci I 997 tot en met 5 junl 1997 bij: 
- de gmiccntc Druten, De Heuvcl I te Orutcn. op werkcb.gen van 09.00 tot 12.00 

uur, op rrw.ncbg vin 15.lO tot 19.30 uur, alsmede na tdelonische <1fspruk. 
tel. (0187) 51 20 +4; 

- dc:~WenMu.i .... wu1., Doi"kw=t 11 ... Benedc<l.U.UW.., op 
~.,....,,.09,ootot 12.lO..,.,at.,,,..icop rnundogvan 1630tot 18.30u..-, 
alllll<d<: na tdc:<ookd>e &!""""-Id. ~87) 59 95 00 op w.ri<d.g<n belWft op 
~""' l~.00 tQt 16.00 w,r: 

- Rijkswatersaat. direct.le Oost_-Nederl.a.nd, Glldcmecstenplcin I te Arnhem. op 
weric.cb.gen van 09.00 tot 16.00 uur. 

- de p~nde ~derbnd. in de BibltotMek In Mt Huis der Provincie. M.uicr: 11 te 
Amhem. op Werkdagen van 08JO tot 16.lO uur. 

Tijdens eerdcrgenoemde lnsprukpcriocle van 12 december 1996 tot en ,;,ct 
16 Janu•rl 1'197 h<bbtn wiJ tdq<nh<ld 1~n "" hct lndrcncn WI op<ncrldncc<1 
met b«rol<kln& "'' hct MEii. Tluns ...,.., wlJ 1dczenh<ld <at htt lodl<l\en von 
ul>rlfu!IJl<c opmcrldnccn m < bc:U'Clddnc tot do .. nmli<lc op h« MEii. To< en ft>d. 

5 lu"' 1997 -n Khrift.cllj1tc Of>'l\<ridnte11 won!cn '°'cdl<n<I blj Gc<feputttrde 
5tu"' nn Ccldcr!and. Ponbw 9090, 6800 GX Nnhcm, ondtt •cnnddl"l ...,, htt 
HW-c-eci..Jtn.d'enumtnc.t' du ofl.dcrun dir:u kennl~n,c ¥ttmdd nut. 

Dqene die een ructlc lndient, kin venoeken om njn or hur persoonlijke: 
g~CYenS niet bek.end te nu.ken. De schrlfte:lijke opmcridn,ie:n kunnen slechU' 
beuckkl"' hcbbcn op de lnhoud van de unvulling van het MER. (mede g:elet op d~ 
teruke ce:n.ddc rictuJijrien) e.l'i op onjulstheden die hct npport bent. Evcnwdc 
bf!.dc1ddn1en mtt bcuclddna tot de vergunningaanv~en en de nag op te steUen 
oncwerp-beschikkingen kunnen pas in C:en Lucre fase vin de vcrgunningprocedure 
worde:n ingcbr:acht. 

Voor n<1dcrc informatle: kunt u zkh wenden tot de h«r G. Penders, 
tel, (026) 359 87 09 en mev.-ouw ing L Baukema, tel. (026) 359 99 25. 

Arnhem, 2 md 1997 - n•.MW9U~765-609305 I 

Gcdeputeerdc Starcn van Gdderland 
]. Kamminga • voor::z:ictcr 
drs. CP AG. Crasb<>m - grif(ier 

Rfkswateruoor. dire<tJe Oost..Nedcrfand 

_p_rovincie 
GELDERLAND 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Delgromij B.V. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland (coordinerend). Rijkswaterstaat, directie 
Oost-Nederland 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) 

Categoric Besluit m.e.r.: 18.3 

Activiteit: Het initiatief betreft het geheel of gedeeltelijk opvullen met verontreinigde 
baggerspecie van de ontzandingsplas de Kaliwaal in de gemeente Druten. Dit op zodanige wijze 
dat tevens wordt bijgedragen aan een integraal beheer van de uiterwaarden Leeuwense Waard 
en Westelijke Drutense Waard. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 8 maart 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht: 28 april 1995 
richtlijnen vastgesteld: 4 juli 1995 
kennisgeving MER: 11 december 1996 
kennisgeving Aanvulling op het MER: 21 mei 1997 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 juni 1997 

Bijzonderheden: 
Naar het oordeel van de Commissie resteerden in het MER nog een aantal essentiele 
onzekerheden die van belang zijn bij de afWeging tussen de verschillende alternatieven. Het 
betrof onzekerheden ten aanzien van: 
• het consolidatiegedrag van de gestorte baggerspecie; 
• verspreiding van verontreinigingen naar bodem en grondwater; 
• verspreiding van verontreinigingen naar het oppervlaktewater; 
• (rust) verstoring van avifauna en de ontwikkeling van natuurwaarden in verhouding tot de 

huidige (ornithologische) betekenis van de Kaliwaal en directe omgeving. 

Daarom heeft bevoegd gezag besloten tot een Aanvulling op het MER. Deze Aanvulling op het 
MER is volgens het richtsnoer Aanvullingen m.e.r. 2 weken ter visie gelegd. 

Naar het oordeel van de Commissie geeft de Aanvulling op het MER voldoende inzicht in deze 
onzekerheden waardoor de afWeging tussen de alternatieven wel verantwoord gemaakt kan 
warden. In combinatie met de voorgenomen procesvoering, evaluerend storten met behulp van 
een gedegen monitoring- en evaluatieplan, zijn de resterende risico's beheersbaar. 

Naar het oordeel van de Commissie bevatten het MER Baggerspecieberging in de Kaliwaal en 
de Aanvulling daarop derhalve tezamen voldoende informatie om het milieubelang in de 
besluitvorming een volwaardige plaats te geven. 

Zij doet wel een aantal aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van het omgaan met 
bovengenoemde onzekerheden, alsmede ten aanzien van de (motivering van de) locatiekeuze, 
acceptatie, geluidhinder en monitoring en evaluatie achteraf (bijsturing). 





Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.H.A. D1iessen 
Ing. R.P.M. Jansen (toetsingsfase) 
drs. J.W.M. Kuijpers 
ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter toetsingsfase) 
W.A.S. van Mee] (1ichtlijnenfase) 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter richtlijnenfase) 
prof.dr.ir. L.C. van Rijn 

Secretaris van de werkgroep: ir. R.I. Seijffers 

Bijlage 3, blz. ti 





M:\P678\678TS-B4 Pagina i 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 970113 't Schoutenhuis b.v., namens Woudenberg 970121 
de heer S.C. Bentinck 

2. 970113 't Schoutenhuis b.v., namens Woudenberg 970121 
prof.dr.mr. A.W. Reinink 

3. 970113 't Schoutenhuis b.v., Woudenberg 970121 
namens dr. W.V. van Ilsemann 

4. 970ll0 W. Th.M. Visee Wamel 970121 

5. 970110 H.J. van Zoelen en A.J. van Zoelen Dru ten 970121 

6. 970113 B. Buis, F.v. Sommeren, Boven- 970121 
J.M. Robbemondt, G. v. Sommeren Leeuwen 

7. 970110 ir. J.L.H.T. van Heck Beneden- 970121 
Leeuwen 

8. 970ll4 N.C.B., afd. H.A.P. Deest 970121 

9. 970ll4 ir. M.J.G. Banken Boven- 970121 
Leeuwen 

10. 970111 M.A.L. van Heck-Bosch & Stichting Ben eden- 970121 
Vrienden van de Doorbraak Leeuwen 

11. 970ll6 NFO, afd. Maas en Waal Deest 970121 

12. 970116 Burgemeester en Wethouders van Dru ten 970121 
Dru ten 

13. 970114 Gelderse Milieufederatie Arnhem 970121 

14. 970114 drs.ing. M.W.P.C. van Rossum Dreumel 970121 

15. 970114 IVN Vereniging voor Natuur- en Hors sen 970121 
Milieueducatie, afd. Maas en Waal 

16. 970115 Noordbrabantse Christelijke Boeren- Alphen (GLD) 970121 
bond, afd. West Maas en Waal -

17. 970ll4 Vogelwerkgroep Maas en Waal Ben eden- 970121 
Leeuwen 
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nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

18. 970115 Burgemeester en Wethouders van Beneden- 970121 
West Maas en Waal Leeuwen 

19. 970114 G.L.T.O. zuid midden oost, afd. Puiflijk 970121 
Beneden Maas en Waal 

20. 970114 Ministerie van Landbouw, Natuur- Deventer 970104 
beheer en Visserij, Directie Oost 

21. 970109 Verslag hoorzitting Dru ten 970416 

970506 Correctie verslag hoorzitting Dru ten 970425 

INSPRAAK N.A.V. AANVULLING 
MER 

22. 970529 M.A.L. van Heck-Bosch en Beneden- 970606 
ir. J.L.H.T. van Heck Leeuwen 

23. 970602 Ir. M.J.G. Banken Boven- 970606 
Leeuwen 

24. 970602 B. Buis en G.D.M. van Sommeren Boven- 970606 
Leeuwen 

nr:" l"'\'"7r'\,...I"\, I'v'1'.J, afdeling Maas en Waal 
yy _______ n,..,n,...nro 

~'-'· -:://UUUl nu1::.::.c11 -:://VUUU 

26. 970516 't Schoutenhuis inzake Dr. W.V. von Woudenberg 9 70606 
Ilsemann 

27. 970516 't Schoutenhuis inzake Mr. A. W. Woudenberg 970606 
Reinink 

28. 970516 't Schoutenhuis inzake de heer S.C. Woudenberg 970606 
Bentinck 

29. 970526 H.J. van Zoelen en A.J. van Zoelen Dru ten 970606 

30. 970604 NCB, afdeling West Maas en Waal Alp hen 970609 

31. 970604 NFO, afdeling Maas en Waal Deest 970609 

32. 970604 Gelderse Milieufederatie Arnhem 970609 

33. 970604 Gemeente West Maas en Waal Beneden- 970609 
-

Leeuwen 
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