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2. Openbare kennisgevtng van de startnotltie in Staatscourant nr. 48 d.d. 8 maart 
1995 

3. Projectgegevens 
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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

Dit advies betreft richtlijnen voor het MER over de opvulling van de zandwin
plas Kaliwaal te Druten met baggerspecie met als eindbestemming natuuront
wikkeling. Het gaat om een aanvraag voor vergunntngen (Wet milieubeheer. 
Wet verontreiniging oppeivlaktewateren) voor de stort. 
Volgens de Commissie verdienen voor de besluitvorming over het voomemen 
met name de volgende ondeiwerpen in het MER nadere uitwerking: 

Probleemstelllng 
• Waarom de initlatlefnemer baggerspecie wil storten in de Kaliwaal. 
• De consequentles van het zfjn van een 'wetland'-gebied van intemationale 

betekenis voor het voomemen. 
• Het volume, de samenstelling (vooral mobiliteitsgedrag verontreinigingen), 

de herkomst van de baggerspecie en de duur van het storten. 
• De relatle met de provinciale m.e.r. voor baggerstortlocaties. 

Alternatleven 
• Naast de voorgenomen activiteit een referentiesituatle (zonder baggerstort) 

en een meest milieuvriendelijk alternatlef beschrijven. 
• Altematleven samenstellen ult onderdelen, zoals: 

1. Een al dan Diet omdfjkt depot. 
2. De opvulling van de put; geheel of gedeeltelijk met handhaving van een 

plas met open water. 
3. Bergtng van klasse 2/3 of 2/3/4 of 3/4, mede in relatie tot de 

inrichUng van het depot. 
4. Het al dan Diet voorbehandelen van baggerspecie (acceptatiecriterium). 
5. Laagsgewtjze compartJmentering. 
6. Isolerende voorzieningen (geohydrologisch, afdichtlagen): bfjvoorbeeld 

bfj omdfjking: peilverlagtng plus het aanbrengen van een schone klei
laag of geohydrologische isolatle. 

7. Verschillende diepten in verband met inherente veiligheid. 
• Toetsing van de stortalternatleven aan de richtl:fjnen voor baggerstortloca

tles uit het Beleidsstandpunt VelWijdertng baggerspecie. 

Bestaande toestand van en gevolgen voor het m.Weu 
• Een afwegtng tussen het maximaal in stand houden van de bestaande na

tumwaarden en het bevorderen van nieuwe natuuiwaarden die samenhan
gen met nevengeulen en drogere gebieden. 

• Specifteke bodemopbouw en (geo)hydrologische kenmerken in verband met 
verspreiding van verontreinigtngen via bodem en grondwater. 

• Emissies naar grondwater van het voomemen onder IBC-maatregelen rela
teren aan emissies door laten lfggen reeds in Kaliwaal aanwezige specie. 

• Emissies tljdens de vul- en consolidatlefase naar oppeivlaktewater en 
grondwater. 

• De duur en gevolgen van consolidatle (zakking) van de baggerspecie op de 
afwerktng/ (eind)inrichtlng. 

• Wisselwerklng tussen inrichting stort en inrichting uiterwaarden: moni
toring en beheer en natuurbeheer. 

• Relatie met rtvierbeheer: eroste van verontreinigtngen. 
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1. INLEIDING 

De exploitatiemaatschappij Delgromij bv heeft het voomemen de zandwinplas 
Kaliwaal in de westelijke Drutense Waard in de gemeente Druten in Gelderland 
geheel of gedeeltelijk op te vullen met verontreinigde (onderhouds) baggerspecie 
(klasse 2, 3 en mogelfjk 4). Dit op zodaruge wijze dat tevens wordt bijgedragen 
aan een integraal beheer van de uiterwaarden Leeuwensche Waard en Weste
lijke Drutensche Waard. 

Voor de inrichting van de baggerspecielocatie zijn vergunntngen vereist in het 
kadervan de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontref.niging oppervlaktewa
teren (Wvo). Op grond van het Besluit milieu-effectrapportage dient ten behoeve 
van de besluitvonntng tnzake de vergunning\Terlentng de procedure voor milieu
effectrapportage (m.e.r.) te worden gevolgd. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland treden op als bevoegd gezag voor de ver
gunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en tevens als coOrdi
nerend bevoegd gezag. Voor de Wvo-vergunning fungeert Rijkswaterstaat 
directle Oost-Nederland namens de Minister van Verkeer en Waterstaat als 
bevoegd gezag. 

Per brief van 21 februari 1995 (bijlage 1) verzochten Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de Commissie voor de m.e.r. te adviseren over de rtchtlijnen tnzake 
de tnhoud van het milieu-effectrapport (MER). De openbare kennisgeving van 
de start van de m.e.r. vond plaats in de Staatscourant van 8 maart 1995 (bij
Iage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de m.e.r. De 
samenstelltng hiervan is gegeven in bijlage 3. De werkgroep treedt op namens 
de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dtt advies 'de Commissie' 
genoemd. 

Het doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de rtchtlijnen voor het 
MER aan te geven. 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen. 
Bijlage 4 geeft een overzicht van deze reacties. 
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2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL, BELEID EN BESLUITEN 

2.1 Algemeen 

In de startnotitle wordt als voomemen genoemd het geheel of gedeeltelijk vullen 
van de Kal1waal in Druten met verontreinJgde baggerspecie. De daaraan ver
bonden actlviteiten zullen worden afgestemd op: 
• het overheidsbeleid ten aanzien van baggerspecieberging; 
• het rtvierbeheer van Rijkswaterstaat voor de Waal met uiteiwaarden; 
• nader vorm te geven idee~n voor natuurontwikkeling voor de Kaliwaal en 

een aansluitend deel van de uiteiwaarden. 

2.2 Doel 

Het doel van de voorgenomen actlviteit moet in het MER nader worden gefor
muleerd op basis van de probleemstelling en in relatle tot de drie bovenge
noemde onderdelen van overheidsbeleid. 

2.3 Probleemstelling 

Baggerspecleberglng 
Initlatleven voor de berging van verontreinigde baggerspecie moeten worden ge
toetst aan het rijks- en provinciale beleid ten aanzien van de berging van 
baggerspecie. 

Ten aanzien van de schattlngen van het te storten volume baggerspecie dient 
informatle te worden verschaft over de fysische en chemische samenstelling, 
de omvang en herkomst. Tevens moet bij de prognoses worden aangegeven in 
hoeverre daarbij rekening is gehouden met recent beleid en nieuwe technische 
mogelijkheden ten aanzien van het veiwerken van baggerspecie. Aangegeven 
moet worden hoe het voomemen zich verhoudt tot de doelstelling om in 2000 
20 % van de verontreinigde baggerspecie te bewerken of opnieuw te gebruiken. 

Voorts moet tnzicht worden gegeven in fasertng en duur van het storten alsook 
in de aard van de beoogde eindafwerking van de locatle en de directe omgeving. 

Rlvlerbeheer 
Omvang en wijze van opvulling van de Kaliwaal moeten worden getoetst aan 
de doelstelling van het Waalproject' omtrent vaargeulverbetertng. De vraag 
dient te worden beantwoord in hoeverre het geheel of gedeeltelijk vullen van de 
Kaliwaal daarbij een gunstige rol kan spelen. In dit verband dienen de rivier
technische eisen te worden beschreven waarop de voorgenomen activiteit mede 
moet worden afgestemd, zowel ten aanzien van de inrichtlng van de plas als 
ook omvang en wijze van storten. 
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Natuurbeheer 
De Kaliwaal is van intemationaal belang als rustgebied en slaapplaats voor 
watervogels. Voorts is hij in het Natuurbeleidsplan aangewezen als natuuront
wikkelingsgebied in de Ecologische Hoofdstructuur. Het MER moet de moge
lijke consequenties van een en ander in de probleemstelling betrekken. 

De initlatiefnemer heeft het plan om samen met andere betrokkenen een 
duurzame natuurontwikkeling na te streven in een circa 250 ha groot utter
waardengebied, met de Kaliwaal als onderdeel. Het zal in het bijzonder gericht 
zijn op herstel van het rivierecosysteem enerzijds en het scheppen van een 
aantrekkelijk landschap anderzyds. De brochure "Een Waaier van geulen" 
spreekt in dit verband van een integrale aanpak. Hoewel dit plan op zich geen 
deel uitmaakt van het voomemen, is het wenselijk om in het MER een doorkijk 
naar de toekomsttge inrichting van het uiterwaarden- gebied op te nemen. Het 
gaat er om dat zicht ontstaat op de mogelijke invloed van die ontwikkeling op 
het inrichtingsplan van de Kaliwaal en andersom, alsmede de onderlinge 
fasering van beide projecten. 

2.4 Beleidskader 

Het MER moet duidelijk maken hoe het voomemen zich verhoudt tot het rele
vante rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid ten aanzien van baggerspecie
bergtng en natuurontwikkeling. In het bijzonder zijn, naast de genoemde plan
nen in hoofdstuk 7 van de startnotitie, van belang de toetsing van de bagger
stort aan de richtlijnen voor baggerstortplaatsen uit het Beleidsstandpunt 
Verwijdering Baggerspecie 1993. Voor zover van belang moet ook aandacht 
worden gegeven aan het recente beleid om zandr:yke baggerspecie aan schei
ding te onderwerpen en her te gebruiken. 

Tevens dient te worden beschreven hoe de besluitvorming over de voorgenomen 
activiteit zich verhoudt tot de lopende m.e.r.-procedure van de provincie 
Gelderland voor de aanwijztng van baggerstortlocaties. In de startnotltie is 
vermeld dat de Kaliwaallocatle (tot nu toe ) niet is opgenomen in de vergelijking 
van de tlen locaties die zijn gereserveerd voor slibberging in het plan Gelder
land Uiterwaardenland, als uttwerking van het streekplan Midden-Gelderland. 
Wei wordt er in de startnotitie op pag. 11 onderaan melding van gemaakt dat 
de in de m.e.r Baggerspecieplan Gelderland gebruikte beoordelingssystematiek 
is toegepast op de Kaliwaal1

]. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van de richtlijnen 
voor dit MER zou duidelijk kunnen worden gemaakt hoe de Kaliwaallocatie 
eventueel bij de provinciale m.e.r. wordt betrokken. In het MER dient te worden 
gemotlveerd waarom de initiatiefnemer juist de Kaliwaal geschikt acht voor het 
storten van baggerspecie2

]. 

1 Zie rapport "Geschilctheld Kallwaal voor speclebergtng", januarl 1993 van Heldemij rulvles In opdracht van 
Delgromij BV. 

2 Zle bijlage 4, reactle nr. 7, 8, 17, 19, 20. 
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Het MER moet ook aangeven in hoeverre het voornemen strookt met het des
betreffende bestemmingsplan. 

Uitgaande van het beschreven beleidskader dienen concrete beoordelingscrite
ria, grens- en streefwaarden te worden gegeven, waaraan de in het MER ult te 
werken alternatleven en vartanten kunnen worden getoetst. Dtt toetsingskader 
is van belang voor het onderdeel VergeUjking van alternatleven en varianten' 
in het MER (zie hoofdstuk 6 van dit advtes). Daarnaast dient het een rol te 
spelen bij de ontwikkeling en selectie van varianten en alternatieven. 

2.5 Besluiten 

In het MER dient te worden aangegeven dat het voor de vergunnJngverlentng 
in het kader van de Wm en de Wvo wordt opgesteld. Geef aan welke andere 
overheidsbeslutten moeten worden genomen, zoals berzientng of wijztging van 
streekplan en bestemmingsplan, en welke andere vergunningen (zoals een 
aanlegvergunntng, vergunntng Rivierenwet) moeten worden verleend om de 
voorgenomen actlviteit te kunnen realiseren. 

Geef verder aan welke besluiten over de activitett reeds zijn genomen (voor 
zover niet onder 'beleidskader' bebandeld). Ga daarbij in op de relatle met bet 
versneld uitvoeren van bet relevante deel van bet integraal dijkverbetertngsplan 
voor het traject Afferden-Dreumel (volgens Deltawet Grote Rivteren)3

]. 

3 Zle bljlage 4, reactle nr. 7, 8, 11, 19. 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

3.1 Algeineen 

De voorgenomen actlviteit moet worden beschreven voor zover van gevolgen 
voor het milieu sprake is. Mede om beter zicht te krijgen op mogelijke alterna
tieven kan het zinvol zijn de voorgenomen actMteit op te splitsen in deel
neven- en vervolgactiviteiten. De beschrijvingen dienen zich (ook wat betreft 
mate van detail) te concentreren op die onderdelen van de actMteit die be
langrtjke (gunstfge en ongunstfge) milieuconsequentles kunnen hebben. Onder
staand doet de Commissie aanbevelingen voor de beschrijving van de diverse 
onderdelen van de voorgenomen actMteit. Het gaat achtereenvolgens om: 
• Gegevens over de te storten specie(§ 3.2.1) 
• Voorbereidende werkzaamheden (§ 3.2.2) 
• Exploitatle baggerstort (§ 3.2.3) 
• Afwerking, beheer en nazorg (§ 3.2.4) 
• Relatle met het riviersysteem (§ 3.2.5) 
• Natuurontwikkeling (§ 3.2.6) 

3.2 De voorgenoinen activiteit 

3.2.1 Gegevens over de te storten specie 

De volgende gegevens zijn van belang: 
• De herkomst van de baggerspecie. In de startnotltle is aangegeven dat bag

gerspecie uit Gelderland zal worden gestort. Het herkomstgebied dient te 
worden gemotiveerd. 

• De hoeveelheden te bergen specie en de kwaliteit (samenstelling) ervan (zie 
ook § 2.3 van dit advies), het verloop van deze hoeveelheden in de tljd: de 
variaties in samenstelling van het aanbod en vooral de eventuele conse
quenties hiervan voor de wijze en/ of de plaats van storten. De aannamen 
over de zandfractie moeten nader word.en onderbouwd. Bij de beschrijving 
van de kwaliteit van de te bergen specie dient naast de aard van de veront
reinigende stoffen en de concentratle van die stoffen vooral ook het mobili
teitsgedrag te worden aangegeven. Dtt mobiliteitsgedrag is nog meer van 
belang dan het aangeven van tot welke klasse de te bergen baggerspecie be
hoort4]. 

• Het consolidatlegedrag (ondermeer consolidatlecoefficienten, volumefactor) 
en materiaaleigenschappen (poiiengetal, doorlatendheid en spannings- rek
relatie). 

4 Zle b1J1age 4, reactle nr. 6, 7, 8, 11, 16. 
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3.2.2 

3.2.3 

Voorbereldende werkzaamheden 

Ontgrondlng/zandwlnnlng 
Er is gekozen voor bergtng onder water. Wellicht wordt de locatie deels verder 
ontgrond. De Commissie beveelt aan in het MER hierover de volgende gegevens 
op te nemen: 
• Vorm van eventuele ontgronding5] en ophoging; in een keer of gefaseerd. 
• Wat gebeurt met huidige slib in de Kaliwaal (tljdelijke opslag in interfmde

pot?). 
• Beschrijving van hydrologtsche maatregelen om extra kwel binnendijks te

gen te gaan6
]. 

• Geef de wijze waarop in de planning wordt ingespeeld op de herinrichting. 
• De wijze waarop bij de werkzaamheden met ondermeer het broedseizoen re

kening wordt gehouden. 

Aanleg en sltuerlng van de baggerstort 
Beschrijf of geef: 
• De eventuele aanleg van een loswal of andere voorzieningen om de aanvoer 

van baggerspecie mogelijk te maken. 
• De aanleg van overige voonieningen die nodig zijn voor de exploitatie van 

het depot. 
• Duidelijke kaarten van de inrichtlng van het depot en omgeving, de plaats 

van overslag en de te realiseren voonieningen. 
• De doorsnede van het depot (inclusief de maten eivan) met aanduiding van 

de diverse bodemlagen tot aan de geohydrologische basis en hun relevante 
geohydrologische eigenschappen. 

• De mate waarin rekening wordt gehouden met plaatselijke gebiedskenmer
ken: wals met de (potenti~le) ecologische functie in het gehele riviersysteem 
en met mogelijk belangrijke archeologtsche en andere cultuurhistorische 
waarden. 

Exploltatle baggerstort 

Beschrijf of geef aan: 
• De wijze van aanvoer van de baggerspecie. 
• Wijze van controle van de aangevoerde partijen; het acceptatlebeleid, proce

dure en registratie; criteria waarop en motivertng waarom baggerspecie al 
dan niet wordt geaccepteerd. Indien er grenzen aan de aard van de te 
storten baggerspecte worden gesteld, moet worden aangegeven hoe deze 
worden bepaald. 

• Frequentie en wijze van storten bij verschillende rivierafvoeren (laag, nor
maal, hoog): de wenselijkheid van storten bij hoge rivierafvoeren. 

• De frequentie van stortactiviteiten in verband met verstoring van bijvoor
beeld avifauna. 

• Berekening van de consolidatie in de tljd bij enkele vulscenario's (snel of 
langzaam opvullen van de stort). lnzicht in de consolidatiekarakteristlek is 

5 Zie bijlage 4, reactie nr. 15. 

6 Zie bijlage 4, reactie nr. 4, 6, 9, 13, 14. 
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3.2.4 

van groot belang voor de toekomstlge gebruikfunctie(s). De consolidatie is 
ook van belang voor de bepaling van bet resterende stortvolume en voor de 
emissies (van bet perswater) naar grond- en oppervlaktewater. Uitgaande 
van een gegeven specie-aanbod en vulscenario zijn de consolidatle, de 
gasvonning en de lrruip die in de vulfase optreedt bepalend voor bet 
depotvolume. 

• De voor- en nadelen van bet storten van zancUge specie uit de Waal (voor 
doorlatendheid, consolidatie-snelheid, tijdstlp van afwerking) en in verband 
met hergebruik van dat zand. 

• De voor- en nadelen van de mogelijkheid een verondiepte put te gebruiken 
als zand/slibvang voor een aangetakte nevengeul7

]. 

• Maatregelen om de kwaliteit van bet grond- en oppervlaktewater te beheer
sen: effectlef beheer, controle en onderhoud van isolerende voorzientngen. 
Geef aan wat de kans is op bet falen van de voorzieningen en welke maatre
gelen dan kunnen worden getroffen (stortngsanalyse/risico-analyse). 

• Hoeveelheden en samenstelling van transport- en retourwater: recirculatle
mogelijkheden: plaats van lozingvan retourwater. Aangegeven moet worden 
welke criteria worden gehanteerd bij de beslissing om bet geloosde water te 
zuiveren: indien relevant: wijze van zuivering met vermelding van bun effec
tMteit (byzondere aandacht voor de parameters: onopgeloste bestanddelen/ 
zwevend stof en ammonium). 

• Beheer van de waterstand in bet depot ten opzichte van bet rivierpeil. 
• Uitgangspunten voor bet monitortngprogramma (responstljden en grens

waarden die sturend zijn voor de inrichting van een grondwatermonitortngs
netwerk). 

Afwerklng, beheer en nazorg 

In verband met bet voomemen een dynamisch, levend rtviersysteem te bevor
deren, verdient de afwerking en de nazorg van de baggerspecieberging byzon
dere aandacht. 

Beschrijf de wijze waarop bet depot (al dan niet gefaseerd) zal worden afgewerkt 
en beheerd en hoe de monitoring (globaal aangeven type, aantal en frequentie 
van de metingen) plaats vindt. 

Geef aan hoe, met name in geval van volledige opvulling van de put, de ge
wenste eindhoogte wordt gerealiseerd en hoe rekening wordt gehouden met bet 
optreden van consolidatie. Geef aan hoeveel tijd verloopt tussen bet beeindigen 
van de stortactiviteiten en bet bereiken van de gewenste eindhoogte. Geef aan 
of eventueel consolidatie-bevorderende maatregelen worden getroffen. 

Geef aan op welke wijze de stort aan de bovenzijde wordt afgewerkt (dikte, 
kwaliteit en aard van bet afwerkingsmatertaal) en hoe wordt voorkomen dat 
erosie van verontreinigd materiaal optreedt, bijvoorbeeld door de vorming van 
geulen. 

7 Zij bijlage 4, reactle nr. 17. 
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3.2.5 

3.2.6 

Een aandacbtspunt is dat door een voortscbrijdende zakking van bet maaiveld 
na de exploitatle-pertode de aangelegde inricbting zonderperiodieke aanvulling 
weer teniet kan worden gedaan. Beschrijf de actMteiten die getrofien kunnen 
worden indien de gewenste eindhoogte niet wordt gehaald of beduidend wordt 
onderscbreden. Bescbrijf. in geval van tljdelijke overboogte. de invloed die dit 
beeft op de vegetatle-ontwikkeling. 

Geef door middel van berekeningen aan of een (neven)geulensysteem in de 
eindsituatle zichzelf in stand kan bouden (let daarblj op vonning van zand
drempels in de geulingangen. bezinking van slib door te lage stroomsnelheden: 
maak een scbatting van bet eventueel benodigde onderboudswerk in de eind
situatle. ook in verband met de langdurige consolidatie van bet baggerspeciede
pot). 

Ten aanzien van de grondwatermonitortng dient te worden aangegeven hoeveel 
tijd er zal verstrijken tussen het verlaten van het depot en bet waamemen van 
verontreinigingen in meetpunten. Ook het volume (in de tljd) van het bein
vloede gebied dient te worden vermeld. 

Aangegeven moet worden wie verantwoordelijk is voor de monitoring en het 
beheer. ook van bet natuurbebeer, na de herinrichting; op welke wijze en door 
wie kan worden ingegrepen blj het falen van de voorzieningen. 

Relatie met het riviersysteem 

Beschrijf bet hydrologische en bydraulische rMersysteem ter plaatse (zoveel 
mogelijk kwantitatief) en geef ontwerpeisen vanuit rivier- en vaargeulbeheer 
aan de inrichting van de baggerstort en - in verband daarmee- de omrtngende 
(natuur)gebieden. 

Natuurontwikkeling 

Geef aan welke factoren van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het 
ecosysteem ter plaatse van het depot en in de omgevtng. Besteed hierbij 
aandacht aan zowel de natuurlijke factoren die samenhangen met de ligging 
van het depot in het winterbed van de Waal als aan de menselijke beinvloeding. 
Bij dit laatste kan wordengedacht aannatuurontwikkeling, (extensieve) recrea
tie en landbouw. Besteed bij het beschrijven van de mogelijkheden voor na
tuurontwikkeling aandacht aan: 
• de rivierdynamiek (overstroming. erosie, sedimentatie); 
• bet creeren of bevorderen van reliMverschillen. bijvoorbeeld in de vorm van 

rMerduinen. geulen en dergelijke; besteed daarbij aandacht aan bet histo
rische landschapspatroon: 

• bebeersmaatregelen, zoals begrazing, maaien en kappen; 
• specifleke biotopen. zoals paaiplaatsen voor vissen. poelen voor amftbieen. 

rust- en fourageergebieden voor vogels en broedgebieden voor vogels; 
• het risico van botulisme. 

Geef ook aan welke tijdsafhankelijke voorwaarden de baggerspecieberging stelt 
aan de natuurontwikkeling. 
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Het MER zou een globaal landschapsplan voor een mogelijk eindbeeld moeten 
bevatten waarin staat aangegeven welke (beheers) maatregelen daartoe kunnen 
of moeten warden getroffen. 

3.3 Alternatleven 

3.3.1 Algemeen 

3.3.2 

3.3.3 

In ieder geval dient naast een voorgenomen actlviteit een meest milieuvriende
lijk alternatlef en een nulalternatlef te warden beschreven. De alternatleven 
warden samengesteld aan de hand van vartanten voor de diverse onderdelen, 
zoals behandeld in§ 3.2. 
De Commissie beveelt aan met priortteit varianten uit te werken in relatie tot: 

1. Een al dan niet omdijkt depot. 
2. De mate van opvulling van de put: geheel (dat wil zeggen tot ongeveer de 

hoogte van het omrtngende maaiveld) of gedeelteltjk met handhaving van 
een plas met open water. 

3. Berging van klasse 2/3 of 2/3/4 of 3/4 (inclusief de reeds in de Kaliwaal
plas aanwezige baggerspecie), dtt mede in relatie tot de inrichting van het 
depot. 

4. Het al dan niet voorbehandelen van baggerspecte (acceptatiecrttertum). 
5. Laagsgewijze compartimentertng (zodanig dat zeerverontretnJgde baggerspe

cie wordt omsloten door licht verontreinigde specie). 
6. Isolerende voorzieningen (geohydrologisch, afdichtlagen); btjvoorbeeld bij 

omdtjking (gesloten systeem) peilverlaging plus het aanbrengen van een 
schone kleilaag op de bodem en de taluds (voor zover niet te steil). 

7. Verschillende diepten, bijvoorbeeld door ontgraving tot aan de eerste on
doorlatende laag, in verband met inherente veiligheid. 

Nulaltematlef 

Het nulalternatlef dient als referentiekader. Het beschrijft de milieusituatie ter 
plaatse die ontstaat indien het bergen van baggerspecie in de Kaliwaalplas niet 
zou warden ondernomen met in achtneming van de redelijkerwijze te verwach
ten autonome ontwikkelingen (zie verder hoofdstuk 4). 

Bet meest mllleuvrlendelljke alternatlef 

Het 'meest milteuvrtendelijke alternatief (MMA) dient in het MER te worden be
schreven. Aangegeven moet warden hoe nadelige gevolgen voor het milieu voor
komen kunnen warden, danwel -als dat niet mogelijk is- zoveel mogelijk 
worden beperkt. Het is te baseren op het zogenaamde ALARA8]-beginsel. 

8 "As low as reasonably achievable" 
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Het meest milieuvrtendelijke altematief moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 
• het moet realistisch zijn: 
• het moet uitgaan van de beste bestaande mogeltjkheden ter bescherming 

van het milieu; 
• het moet gertcht zyn op het zoveel mogeltjk voorkomen van nadelige 

milieugevolgen dan wel het bebalen van een maxfmale milieuwinst. 

Naar de mening van de Commissie houdt dit in dat in bet MMA in elk geval de 
volgende elementen een rol moeten spelen: 
• Scbeiding en bergebruik vanzandJge specie, mede om doelmatlg om te gaan 

met de beperkt bescbikbare bergingscapaciteit. 
• Het treffen van IBC-maatregelen om de emissie naar het grondwater zowel 

tijdens als na de consolidatlepertode zo goed mogelijk te reduceren. 
• Laagsgewijze compartimentering in verband met emissiereductie. 
• Zuivering van retourwater. Dit kan alleen bij een gesloten bergingssysteem. 
• Een inricbting waarbij een zo groot mogeltjke natuurwaarde van het depot 

in relatle tot zijn omgeving wordt gerealiseerd. Hierby dient een afweging te 
worden gemaakt tussen het (maximaal) in stand bouden van de bestaande 
natuurwaarden (weidevogels, rustgebied voor waterwild) en bet bevorderen 
van (nieuwe) natuurwaarden die samenhangen met de vorming van 
(neven)geulen en drogere gebieden. 
Daarbtj kan, ook in het kader van de doorkijk naar de toekomstJge 
inrichtlng van de uiterwaarden, dit altematief als eerste stap worden 
benaderd vanutt: 
. nadruk op natuurwaarden (vogels, flora, amftbieen en dergeltjke); 
. nadruk op landschap en extensieve recreatie. 

In bet MMA en bet voorkeursalternatief zou daar recht aan kunnen word.en 
gedaan door btjvoorbeeld een tweedeling van bet gebied, met andere accen
ten op biotopen en verschillen in beheer. 

Uiteindelijk dient een geintegreerd MMA te worden bescbreven, waarbtj de ge
maakte afweging tussen verschillende milieudoelstellingen is aangegeven. 
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4. BESTAANDE TOESTAND VAN BET MILIEU EN TE VERWACHTEN 
ONTWIKKELING DAARVAN 

4.1 Algeineen 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome 
ontwikkellng hieivan moet worden beschreven als referentie voor de beoorde
llng van de te verwachten milieu-effecten. Daarbij is de autonome ontwtkkeling 
de toekomstige ontwtkkeling van het milieu zonder dat de voorgenomen actM
teit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd maar wel rekening wordt 
gehouden met eventuele eff ecten van voltooide en lopende ingrepen en ingrepen 
die onder invloed van reeds vastgelegd beleid zijn voorzien. 

Het studiegebied omvat de locatie en haar omgevtng, voor zover daar effecten 
van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Per milieu-aspect (bo
dem, water, lucht en dergelijke) zal de omvang van het beinvloedingsgebied 
verschillen. De beschrijving dient die gebiedsdelen te omvatten waarverander
ingen in de toestand van het milieu kunnen worden verwacht ten gevolge van 
de voorgenomen actMteit inclusief de alternatieve oplossingen of waarbinnen 
verandertngen in het gebruik in mogelijke wisselwerking staan met de berging 
van baggerspecie9]. 

4.2 Abiotische aspecten 

Beschrijf de: 
• Waterloopkundige en morfologische processen: waterstanden, stroomsnel

heden, overstromingsfrequentie en -duur, erosie en sedtmentatie en fluctua
Ues daarin, morfologie van de vaargeul en buitendijks gelegen gebieden, 
l~van open water (diep/ondiep); de historische natuurlijke ontwtkke
ling (vanaf 1800) van het gebied ter plaatse van de Kaliwaal. 

• Bodemsamenstelling (ondermeer klei- en organisch stofgehalte)en bodem
opbouw: geef aan op welke plaatsen weerstandbiedende lagen doorbroken 
zijn als gevolg van natuurlijke oorzaken of door menselijk ingrijpen. Vooral 
bepaling van de specifieke bodemopbouw ter plaatse is van belang. Dit kan 
door enkele bortngen tot voldoende diep in een scheidende laag van 
voldoende dikte. 

• Grondwaterstanden, grondwaterstromingsrichtingen, -snelheden en vertica
le stijghoogteverschillen. Geef aan waar de stromingsrichting wordt bein
vloed als gevolg van pompen of (bron)bemaling; op basis van stroombanen 
kan het beinvloedingsgebied worden vastgesteld. 

• Diepte Kaliwaalplas en vorm taluds/oevers. 
• Kwaliteit van grondwater in de relevante pakketten, met name direct onder 

de plas. 
• Kwaliteit van oppeivlaktewater, in de plas en in de rivier. 

9 Zie bijlage 4, reactle nr. 2. 
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• Aard, mate en omvang van de huidige waterbodemverontreiniging in de 
Kaliwaal, dit ter bepaling van de sanertngsnoodzaak; indien noodzakelijk 
bepaling van de sanertngsurgentle conform het vigerende beleid. 

• De autonome ontwikkeling van de reeds in de Kaliwaal aanwezige hoeveel
heden verontreinigd sediment (de milieu-effecten van het laten liggen). Het 
is niet uitgesloten dat door realisering van een baggerspecieberging met 
IBC-voorzieningen een verbetertng van de lokale grondwaterverontreini
gingssituatle ontstaat. 

• De in de directe omgeving aanwezfge lozingen en (geplande) waterwinnin
gen, zoals de drinkwaterwinning in Horssen1°). 

• Achtergrondgeluidniveaus (industrte, verkeer, scheepvaart); geluidcontouren 
gedurende de avond, de nacht en overdag. 

Waar dit van betekenis is dient het verloop van de kwaliteiten in de afgelopen 
jaren te worden beschreven, alsmede de invloed van kenbare toekomstige ont
wikkelingen. 

4.3 Landschap, bodemgebrnik en natuurwaarden 

Met kaartmateriaal en beschrijvingen dient duidelijk te worden gemaakt welke 
waarden in het studiegebied aanwezig zijn. Beschrijf: 
• Relief/ geomorfologie (hoogteverdelingen, kadehoogten; ook relicten van 

historische geulen, dichtgegooide kolken en putten, rivierduinen) en de be
tekenis daarvan. 

• Visueel-ruimtelijke kenmerken van de locatie en haar omgeving. 
• Archeologische of cultuurhistorische waarden. 
• Bestemmingen en functles van de locatle en de omgeving, gevoelige obj ecten 

en gebieden (waaronder natuur- en recreatiegebieden, woningen, monu
menten) ondervermeldingwaarvoor deze gebieden en objectengevoelig zijn. 

• Typeringvan de belangrijkste ecosystemen en vermeldingvan de dominante 
abiotlsche (standplaats)factoren voor de natuurwaarden in het studiegebied; 
vermeldtng van vegetatletypen, indicatorsoorten, bijzondere fauna en 
ecologische relaties met andere gebieden (ook binnendijkse natuurgebie
den). In het bijzonder moet aandacht worden geschonken aan: 

het voorkomen van bedreigde plant- en diersoorten; 
de lokale, regionale en (inter)natlonale betekenis van het gebied ('wetland' 
van internationale betekenis) 11

) voor trekkende vogels, met inbegrip van 
de eisen die in dat verband aan de inrichtlng van de Kaliwaal zijn te 
stellen. 

10 Zie bijlage 4, reactle nr. 13. 

11 Zie bijlage 4, reactle nr. 11, 12, 16, 17. 
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5. GEVOLGEN VOOR BET Mil·IEU 

5.1 Algeineen 

De nadruk bij de beschrijving van de gevo1gen kan Immen te liggen op mllieu
gevo1gen die permanent, onomkeerbaar of langdurtg (bijvoorbeeld: verstoring 
van vogels gedurende de gehele exploitatlepertode) zijn. 

De te verwachten gevo1gen voor het milieu moeten, zo mogelijk, in hun onder
linge samenhangworden beschouwd. Hierbij is duidelijk onderscheid te maken 
in: 
• De aanlegfase en eventuele ontgrondingsfase. 
• De exploitatie-/vulfase inclusief overslag, onderhoud en beheer, alsmede de 

consolidatiefase. 
• De fase van definitieve inrichting (afwerking en eindgebruik). 
• De fase van nazorg. 

Bij de voorspellingen dient steeds te worden aangegeven welke methoden of 
modellen zijn gebruikt en waarom (validatie van grondwaterverspreidingsmo
dellen). De Commissie beveelt aan waar nodig een gevoeligheidsanalyse uit te 
voeren op de resultaten van berekeningen. 

Vooral ook effecten die in het voordeel zijn voor het milieu, verdienen beschrij
ving. 

5.2 Bodein en grondwater 

Voor de verschillende inrichtingsvarianten moeten met stoftransportberekenin
gen de emissies worden bepaald. Deze emissies moeten worden getoetst aan de 
rtchtlijnen voor de inrichtingvan baggerstortplaatsen. De emissies zijn tijdsaf
hankelijk door de bijdrage van het consolidatlewater gedurende de consolidatle
periode. 

Verder verdient aandacht: 
• Een beknopte beschouwing van de in de baggerstort optredende processen 

en de daarmee samenhangende porienwaterconcentraties engasproductle. 
• Transportsnelheid van een aantal verontreinigingen (bijvoorbeeld de vrij 

mobiele gidsparameters dichloorbenzeen en gamma- HCH) in het grondwa
ter in relatie tot de aangebrachte voorzieningen, inclusief de mogelijkheid 
tot onderhoud van deze voorzieningen. Bijzondere aandacht hierbij moet 
worden geschonken aan de consolidatiefluxen gedurende de eerste 50 - 200 
jaar. 

• Beinvloeding verspreiding verontreinigingen vanuit het depot op de ge
bruiksfuncties in de omgevtng12

]. 

• Invloed op (reservertngs)gebieden voor waterwinning. 

12 Zie bijlage 4, reactle nr. 6, 13, 15. 
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• Veranderingen in bodemgebruik (woon-, agrartsche gebruiksfunctle) 13
). 

5.3 Waterbodem en oppervlaktewater 

Bepaal: 
• Door tweedimensionaal-horizontale modelberekeningen: 

a. de invloed van het depot op de lokale watersystemen en het vaargeul
beheer en 

b. de invloed van de eindsituatle (eventueel geulen en eilanden) op de 
hydraulica en morfologie van het riviersysteem (extra weerstand door 
bomen, struiken, rtvierduinen, sedlll1entuitwisseling). 

• Emissies naar oppervlaktewater als gevolg van het retourwater, dit in 
vergelijking met de (ontwikkeling van) vrachten op de rivier. 

• De mate van algenbloei ten gevolge van eutrofiering (stikstof, fosfaat) en de 
gevolgen daarvan, mede in relatle tot stratificatle14

). 

• De beinvloeding van de gebruiksfunctle van het oppervlaktewater bijvoor
beeld als gevolg van loztngen, zowel tijdens als na realisertng (voor bij
voorbeeld waterrecreatie en woonboten). 

5.4 Luchtverontreiniging 

Bepaal de mate van geurhinder door de baggerstort. 

5.5 Geluidhinder 

De geluidsituatle moet worden bepaald voor het aanleggen en gebruiken van 
bet depot: 
• Berekentng en in kaart brengen van de geluidemissies die optreden door het 

eventuele ontgronden, de aanleg en het storten (gebruiken van baggermate
rtaal en transportmateriaal; inclusief overslagpunt, tussenpompstatlon). 

• Mogelijke hinder door werkverkeer (routering en intensiteit). 
• Maatregelen om geluidsoverlast te beperken. 

5.6 Landschap, ecologie en cultuurhistorie 

Bepaal en beschrijf: 
• Mogelijke effecten op en verandering van de basisfactoren voor de natuurlij

ke processen. 
• De invloed op de thans aanwezf.ge natuurwaarden. Van belang daarbij is of 

de nieuwe natuurwaarden de nu reeds aanwezf.ge natuurwaarden geheel of 
gedeeltelijk kunnen vervangen. 

13 Zie bljlage 4, reactie nr. 2, 14, 15. 

14 Zie bijlage 4, reactie nr. 17. 
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• De gevolgen voor de waarde van het gebied als broedgebied voor weidevogels 
en als pleisterplaats voor waterwild. Maak hierbij onderscheid tussen de 
situatie tljdens de exploitatle en de situatie na beeindiging van de stortactl
viteiten. Besteed ook aandacht aan de functies {bijvoorbeeld voorvogels) die 
het gebied heeft onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld strenge 
winters (open water)15

]. 

• Maatregelen om de overlast voor de (broed)gebieden voorvogels te beperken. 
• De gevolgen voor de reeds gerealiseerde nevengeul. 
• Invloed van het uit te voeren project op de beeldwaarde van de naaste en 

verdere omgeving, zowel voor de bergingsfase als voor de uiteindelfjke in
richting. Geef ondermeer een aantal dwarsproftelen (relief, openheid/ ge
slotenheid). 

• De risico's van botulisme. 
• De eff ecten op archeologische en andere cultuurhistorische waarden 

(relicten, dijkenlandschap) van het studiegebied. 

5.7 Woon- en leefmilieu 

6. 

Beschrijf: 
• De gevolgen voor de leefbaarheid van woonbebouwing en het gebruik van 

bestaande en nieuw aan te leggen (extensieve) recreatlemogelijkheden door 
eventuele geuremissies, geluidhinder en visuele hinder. 

• De risico's bij het falen van de IBC-voorzieningen. 
• De risico's van een scheepvaartongeluk dat in relatle staat met de voor

genomen actlviteit. 

VERGELLJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

De milieu-effecten van de voorgenomen actlviteit en de altematleven, inclusief 
het meest milieuvriendelfjke alternatlef, moeten onderling en met de referentle
situatle worden vergeleken. Op basis van een zoveel mogelfjk kwantltatleve 
vergelfjking dient een voorkeursvolgorde te worden aangegeven per milieu
aspect (scorekaart). Daarbfj dient tevens een vergelijking plaats te vinden met 
het in hoofdstuk 2 van dit advies gevraagde toetsingskader, bijvoorbeeld door 
dit toetsingskader in dezelfde tabellen op te nemen als die waarin de effecten 
van de verschillende altematleven met elkaar worden vergeleken. 

De Wet milieubeheer schrijft niet voor dat de initlatlefnemer ftnanciele aspecten 
aan de orde moet stellen. Desondanks is het aan te bevelen een globale kosten
vergelijking van de in beschouwing genomen alternatieven in het MER op te ne
men, omdat hiermee de realiteitswaarde van de alternatieven beter kan worden 
beoordeeld. 

15 Zie bijlage 4, reactle nr. 19, 20. 
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7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS, EVALUATIE ACBTERAF 

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oor
deelvorming, moeten worden aangegeven. Het doel van deze beschrijving is om 
een indicatie te krijgen van de volledtgheid van de informatie voor de be
sluitvorming. Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden ts: 
• de mate waarin dit de kwaliteit van de besluitvorming beinvloedt. 

Informatie die voor de besluitvorming essentieel is, kan niet onder leemten in 
kennis worden opgenomen, maar moet in bet MER worden verstrekt. 

Het verdient aanbeveling dat de initlatiefnemer in bet MER reeds een aanzet 
tot een evaluatleprogramma geeft, eens te meer daar er een sterke koppeltng 
bestaat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden, geconstateerde leemten in 
kennis en bet op te stellen evaluatieprogramma. 

VORM, PRESENTATIE EN SAMENVATTING VAN BET MER 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeltng 
van de alternatieven. De onderltnge vergelljking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen, flguren en kaarten. Voor de overfge 
presentatie beveelt de Commissie bet volgende aan: 
• Het MER beknopt te houden. 
• Achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbou

wen) niet in de hoof dtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te ne
men. 

• Een verklarende woordenlijst, een 11jst van gebruikte afkortingen en een 
literatuurlijst bij bet MER op te nemen. 

De samenvattlng verdient bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig docu
ment leesbaar zijn en een goede afspiegeling geven van de inhoud van bet 
MER Daarbij moeten de belangrtjkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• De hoofdpunten voor de besluitvormtng (zie de hoofdpunten van dit advies 

op paginal). 
• Het resultaat van de vergelljking van de alternatieven (zo mogelijk in 

tabelvorm); vooral de onderscheidende effecten. 
• Belangrtjke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij bet advies voor ricbtlijnen 
voor bet milieu-effectrapport 

Opvulling met baggerspecie Kaliwaal, Druten 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 21 februari 1995 waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen 

Gedeputeerde Staten 

commissie voor de 
rapport age 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

d.ium 

- 21 februari 1995 
onderwerp 

- MW94. 74765-6093051 

Post•drH 

l'osfbUllP<'90 

eaoo GX Amhem 

- Startnotitie milieu-effec:trapportage opvulling 
Kaliwaal 

Op 20 januari 1995 hebben wij de Startnotitie ontvangen voor het Milieu
effec:trapport (MER) met betrekking tot de opvulling van de ontzandingsplas 
Kaliwaal die is gelegen in de gemeente Druten. 
Het MER •al deel gaan uitmaken van de aanvragen in het kader van de Wet 
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Het initiatief zal bekend worden gemaakt in de plaatselijke pers en in de 
Nederlandse Staatsc:ourant (zie kennisgeving). 

Wij verzoeken u om uiterlijk negen weken na de openbare kennisgeving van 
de startnotitie (dus voor ll mei 1995) aan ons advies uit te brengen ten 
behoeve van het opstellen van de ric:htlijnen. 

De tekst van de kennisgeving en de startnotitie (in vijfvoud) worden 
hierbij als bijlagen toegevoegd. 

Wilt u bij c:orrespondentie over deze proc:edure altijd het daarbij 
behorende MW-registratienuauner vermelden? 

Gedeputeerde 

~ 
v•o•or~1""'l"'E,.£"'e'"'t-

bijlagen 

c:oll. -/d-t_ 
c:ode: BW/9504685 

lnlichllngen blj dhr. G. Penders 

verzonden 23 FEB.1995 

door!Uesnr. 5 9 8 7 0 9 

rwen~n, • 81112 

ASN.mJIO ArnllMI, tM. "'· IJ IO l9 Ml 
IJNO 's4"~ "* w. H IO JOll' 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de startnotitle in Staatscourant nr. 48 d.d. 8 maart 1995 

Provincle Gelderland, Minlsterie van 
Verkeer en Waterstaat · 

lnspraak op Starlnotitie Milieu-Ejfec
trapportage Kaliwaal 
Op 20 januari 1995 hecft Delgromij 
B.V. een startnotitie ingediend om te 
komen tot een Milieu-effectrapport 
(MER) dat de milieu-cffecten zal aan
geven die gepaard gaan met het geheel 
of gedeeltelijk opvullen met baggerspc· 
cie van de onlzandingsplas de Kaliwaal 
die gelegen is in de gemecnle Druten. 
Delgromij B.V. heeft een gebiedsvisic 
ontwikkeld voor de toekomstige inrich· 
ting van de Leeuwense en Westelijke 
Drutense Waard, een gebied ter grootte 
van circa 250 ha. Kern van de visie 
voor deze uiterwaard Jangs de Waal is 
de integratie van initiatieven op bet 
gebied van met name het rivierbeheer, 
natuurontwikkeling, ontgrondingen en 
baggerspecieberging. 
In dit kader zal de Kaliwaal worden 
gevuld met baggerspecie afkomstig uit 
de provincie Gelderland ten einde van· 
uit bet oogpunt van rivierbchcer een 
ook op de lange tcnnijn beheersbare 
situatie te. bereiken. 
Om deze voornemens te kunnen realise
ren moeten vergunningen worden aan
gevraagd in bet kader van de Wet 
milieubehecr (Wm) en de Wet vcront
reiniging oppcrvlaktewateren (WYO). 
Voordat deze vergunningcn kunnen 
worden aangevraagd moet cerst een 
MER worden opgesteld, dat later met 
de vergunningaanvragen zaJ worden 
ingediend. 
Voor mccr infonnatie over de voorge
nomen activiteit wordt verwezcn naar 
de startnotitie. 
Procedure 
Voor bet verlenen van de Wm-vergun
ning zijn Gedeputecrde Staten van Gel
derland bet bevoegd gczag, voor bet 
verlenen van de Wvo-vergunning is dat 
de minister van Verkeer en Waterstaat, 
directie Oost-Nederland. Gedeputeerde 
Staten van Gelderland coOrdineren de 
voorbereiding en bchandeling van het 
MER en de vergunningaanvragen. 
Voordat het MER door de vergunnin
gaanvrager wordt opgesteld dienen 
eerst door bet bcvoegd gezag richtlijnen 
te worden vastgesteld die aangeven 
welke milieu-aspecten in bet MER 
ondcrzocht moeten worden. Dezc 

inspraak op de slartnotitie is bcdoeld 
om adviezcn en reacties te ontvangen 
die van belang kunnen zijn bij het aan
geven wat de inboud van bet MER 
moet zijn. . 
Reacties met betrekking tot de startno
titie kunnen vanaf 9 maart 1995 tot en 
met 6 april 1995 schrlftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem, onder vermelding van bet 
MW-registratienummer dat onderaan 
dezc kennisgeving staat. 
Degene die een rcactie indient, kan ver
zoeken om zijn of haar pcrsoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. 
Terinzagelegging 
Van 9 maart 1995 tot en met 6 april 
1995 ligt de startnotitie ter inzage. 
Bij de gemeente Druten: . 
bezoekadres: De Heuvel 1 te Drutcn; 
tijden: op werkdagcn van 09.00 tot 
12.00 uur, alsmede op maandag van 
15.30 tot 18.30 uur. 
Bij de gemeente West Maas en Waal: 
bczockadres: Dijkstraat 11 te Benedcn
Leeuwen; 
tijden: op werkdagen van 09.00 tot 
12.30 uur, alsmcdc op maandag van 
16.30 tot 18.30 uur. Tevens na telefoni
schc afspraak (tel. 08879-9500) op 
wcrkdagen behalve op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur en op maandag van 
18.30 tot. 19.00 uur. 
Bij Rijkswaterstaat, directie Oost
Nederland: 
bezockadres: Gildcmeestersplein I te 
Arnhem; 
tijden: op werkdagen van 09.00 tot 
16.00 uur. 
Bij de provi!lcic Gelderland: 
bczoekadres: Markt 9 te Arnhem; 
tijden: voor bet inzien van de stukken 
client u een afspraak te maken. Dit is 
mogelijk met mevrouw H. Boschloo of 
met de beer G. Penders (tel. 085-
5983481598709). 
Nadere informatie 
Voor nadere informatie kunt u zicb 
wenden tot de beer G. Penders (tel. 
085-598709). 
Arnhem, 21februari1995. · 
Gedeputeerde Staten van Gelder/and, 
Dr. J.C. Terlouw, voorzitter. 
Drs. C.P.A.G. Crasborn, griffier. 
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Projectgegevens 

Inltiatiefnemer: Delgromij B.V. 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Gelderland (coordinerend), Rijkswater
staat, directie Oost-Nederland 

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

Categorle Beslult m.e.r.: 18.3 

Activiteit: Het initiatief betreft het geheel of gedeeltelijk opvullen met 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 startnotltle: 8 maart 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht: 28 april 1995 

Samenstelllng van de werkgroep: 
ir. J.H.A. Driessen 
drs. J.W.M. Kuijpers 
W.A.S. van Meel 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 
prof.dr.ir. L.C. van Rijn 

Secretaris van de werkgroep: ir. R.I. Seijffers 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 950315 J .H. Reijnen Puiflijk 950410 

2. 950329 't Schoutenhuis, namens Dr. W.V. Woudenberg 950410 
von Ilseman en Prof.dr.mr. A.W. 
Reinink 

3. 950405 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 950410 
Bodemonderzoek 

4. 950406 Polderdistrict Groot Maas en Waal Dru ten 950410 

5. 950405 Landinrichtingscommissie Land van Zetten 950410 
Maas en Waal 

6. 950405 Nederlandse fruittelers organisatie Den Haag 950410 

7. 950405 Burgemeester en Wethouders van Beneden- 950410 
West Maas en Waal Leeuwen 

8. 950405 Gelderse Milieuf ederatie Arnhem 950410 

9. 950405 M.W. de Ruiter-Coppes Boven- 950410 
Leeuwen 

10. 950403 Burgemeester en Wethouders van Dru ten 950410 
Dru ten 

11. 950328 M.A.L. van Heck-Bosch Beneden- 950410 
ir. J.L.H.T. van Heck Leeuwen 
en 40 medeondertekenaars 

12. 950404 I.V.N. Vogelwerkgroep Maas en Beneden- 950410 
Waal, A.M.M. van den Heuvel Leeuwen 

13. 950404 Districtscommissie Landbouwschap Boven- 950410 
West Maas en Waal Leeuwen 

14. 950403 A.J. van Zoelen Dru ten 950410 
H.J van Zoelen 

15. 950403 Landbouwschap, Gewestelijke Raad Arnhem 950410 
voor Gelderland 

16. 950403 IVN Vereniging voor Natuur- en Mi- Dru ten 950412 
lieueducatie Afdeling Maas en Waal 

17. 950407 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Lelystad 950419 
D-G Rijkswaterstaat, RIZA 



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

18. 950419 RiJksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 950420 
Bodemonderzoek 

19. 950411 Burgemeester e.n Wethoudets van Dru ten 950421 
Dru ten 

20. 950425 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Arnhem 950427 
heer en Visserij, directie Oost 

21. 950421 Landinrichtingscommissie Land van Zetten 950427 
Maas en Waal 

Bijlage 4 , blz. ii 




