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1, INLEIDING 

De initiatiefnemer, het Waterschap mjn en IJssel, is voornemens verantreinigde 
baggerspecic uit de Oude JJssel te storten in de voormalige zandvcrinput nabij de 
kern Drcmpt in de gemeente Humme!o en Keppel. N aast het definitieve depot zal 
een tijdelijk tussendepot worden ingericht voar de bewerking van de I.e storten 
specie, De bewerking betreft bet scheiden van zandrijke partijen alsmede ant, 
wateren en indikken van de in bet depot te storten baggerspecie, 
Uiteindelijk za! circa 300,000 m 3 ontwaterde baggerspecle aikomstig uit de Oude 
IJ sse! worden gestorL Daamaast is het de bedoeling de put aan te vullen met 
baggerspecie uit Gelderland, De eindbestemming is een natnurgebied dat een 
schake! vormt in de nieuwe, nag in te licbten, eco]ogische vcrbindingszone !angs 
de Oude IJsscL De (netta) inhoud van het depot is ruim 900,000 m 3

, 

Voor deze activiteit heeft de initiatiefnemer een milieneffectrapport (MER) opge·· 
ste!d (Bes!uit m,e,r, categorie C 18,3), In afwijkIng van hetgeen gebruikelijk is, zijn 
de vergunningaanvragen op grand van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet 
verantreiniging oppervlaktewateren (Wvo) met tezamen met het MER ingediend 
en heeft bet bevoegd gezag bij de toezending van het MER evenmin de vergun, 
ningaanvragen toegezonden, De Commissie heeft zich er dus met van kunnen 
vergevcrissen of de voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief) zoals aangegeven 
in bet MER, afgezien van enkele nag te maken keuzen, gelijk is aan de in de 
vergunningaanvragen omschreven activitelt, maar gaat daar weI van uit (Wm, 
art, 7,27 lid 2), 

Per brief (zie bijlage 1) is de Commissie voor de milieueffeetrapportage (m,e,r.) 
door het co6rdinerend bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Gelderland, in 
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de volledigheid en juistheid van 
het MER In een aanvullende brief (zie bijlage 1a) wordt de adviesterrntjn geree' 
tifieeerd en verlengd tot 30 okiober 1997, Het MER heeft in de periode van 30 
augustus 1997 tot en met 25 september 1997 ter inzage gelegen (zie bij!age 2), 
Een openbare zitting is gehouden op 23 september 1997 in Arnhem, 

Dit advies is apgeste!d door een werkgroep van de Commissie voor de m,e,!', 
verder te noemen 'de Commissie"j, De Commissie heeft beoordee!d of het MER 
voldoende informatie biedt am bij de besluitvorming het milieubelang een vor.· 
waardige plaats te geven en daarbij op grond van artike! 7,26 van de Wm ge" 
toetst: 
" aan de riebtlijnen voor het MER"]' 20als vastgesteld op 28 oktober 1996; 
@ op eventuele onjuistheden3

]; 

" aan de wettelijke regels voor de inboud van een MER4 j, 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met de 
ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen5 j, 

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 \1/111, artikel 7.10. 

S Bijlage 4 geeft cen lijst van deze reacties. 
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3.1 

3.2 

HOOFDOORDEEL OVER MET MER 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER baggerstortplaats Drempt veel 
goede en bruikbare informatie om het milieubelang in de besluitvorming een 
volwaardige plaats te geven, maar het MER bevat oak cen aantal tekorlliomingen. 
Volgens de Commissie zijn deze tekortkomingen niet van dien aard dat het MEH 
voorafgaande aan de besluitvorming aanvul!ing behoeft. 
In het specifieke geval bevee!t de Commissie aan deze tekortkomingen (zie 
hoofdstuk 3) nader uit te wacken bij de nog in te dicnen vergunningaanvragen en 
daarna bij de verdere besluitvorming daarover te betrekken, 

Bet MER en de bijlagen zijn verder goed en dUidelijk leesbaar. Bei gebeel heeft 
een heldere opbouw en wordt verzorgd gepresenteerd. De samenvatting geeft een 
Juiste. verkorte weergave van de inhoud van de hoofdtekst en de bijlagen. 

OPMERKINGEN EN AANBEVEUNGEN VOOR DE BE§LlJ1TVORMING 

Variant met verdere ontgronding en isolerende bodembescherming 

In bet MER wordt gesteld, dat zicb op enige diepte onder de bodem van de zand
winput de geohydrologische basis bevindt (de 20 a 25 meter dikke formatie van 
Drenthe). In de richtlijnen voor dit MER is aangegeven dat kan worden overwogen 
om eerst de resterende zandlaag te verwijderen zodat de baggerspecie direct op 
de geohydrologische basis kan worden gestort. In het MER wordt geconcludeerd, 
dat het rendement van ontgronding tot op de geohydrolOgische basis zeer beperkt 
is en de verspreiding nagenoeg even groot is als bij de variant zonder maatrege
len. In het voorkeursalternatief van de imtiatiefnemer wordt evenwel uitgegaan 
van een variant met een isolerende bodembescherming van schone klei (of schone 
specie) op de bodem en op het talud van de put. Volgens de Commissie is het dan 
ookjuister dat een valiant met ontgronding tot aan de geohydrologische basis en 
met isolerende bodembescherming wordt doorgerekend en deze wordt vergeleken 
met het voorkeursalternatief (zie verder onder aanbrengen isolerende bodembe
scherming). De indruk bestaat tevens, dat bij de grondwaterstromings- en fiux
berekingen met is uitgegaan van het (mogelijk) bereiken van een situatJe boven 
maalveld bij de eindbestemming. 

00 De Commissie beveelt aan de resul/alen van deze berekeningen bij de besluitvor
ming te betrekken. 

Aanbrengen isolerende bodembeschcrming 

In het MER wordt niet overtuigend aangetoond. dat het aan brengen van een 
"isolerende" bodembescherming van eell 1m dikke laag beekdalklei of schone 
specie (met een zeker orgamsch stofgehalte) op de oneffen putbodem en met 
name op het (beneden)talud technisch goed realiseerbaar is. Zonder nadere 
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3,3 

3.4 

onderbouwing kan worden betwijfe!d of een voldoend homogene, weinig door
latende laag (zonder seheuren of breuken) in de praktijk kan worden gereaIiseerd. 
TIjdens de hoorzitting"l is toegelicht, dat deze taludlaag suceessievelijk zaI worden 
opgebouwd door het storten met behulp van een stOlikoker. Deze teehniek is 
volgens de Commissie nog niet met sueces toegepast. 

Een andere mogelijkheid om verspreiding van verontreinigingen in de tijd na81" 
het grondwater legen te gaan, is eerst selecHef te baggeren am het verontreinigde 
baggerlichaam te omgeven met 8chonere lagon baE,gcrspecie (met een zeker orga· 
ni8ch stofgehalte). 

" De Commissie beveell aan doO!" mlddel van nader ondel"zoek l1a Ie gaan mel welke 
van belde mogelijkheden In de praktljk hel beste aan gewenste geohydrologische 
specificaties kan worden voldaan. Daarbij zou moeten worden aangegE,v8n hoe 20'n 
goede werking kan worden gecontroleerd. 

Variant met kunstmatige handhaving waterpeillager dan grond
waterpeil 

Een (geohydrologische) isolatievariant wordt zonder nader onderbouwende be
rekeningen afgewezen met het argument dat dan zeer grote hoeveelheden water 
zouden moeten worden weggepompt, hetgeen niet zou sporen met het anti -ver
drogingsbeleid. In illt kader ontbreken isohypsenbeelden en vermelding van k-of 
kD-waarden. Tevens wordt er mogelijk aan voorbij gegaan dat reeds een klein 
peilverschil tot een bruikbare geohydrologische isolatie kan leiden. Terecht wordt 
opgemerkt, dat de mogelijkheden voor peilbeheersing in de Hjd sterk zulIen toe
nemen vanwege het dichtslibben door de gestorte specie, aIsmede naarmate de 
isolerende kleilaag is aangebracht, waardoor nauwelijks sprake kan zijn van in
vloed op verdroging. 

~ De Commissie beveelt aan daze maatregel, die van be lang kan zijn wanneer de 
verspreiding van verontreinigingen naar de bodem veel groter is dan verwacht nader 
ult Ie werken. 

Effectiviteit van verder ontwateren van te storten slib7 j 

In het MER wordt eIVan uitgegaan, dat in het tussendepot het te storten slib, al 
dan niet ontdaan van zand met behulp van een sedimentatiebekken, verder 
wordt ingedikt door droging aan de lucht tot steekvast slib (tot ca. 60 % droge 
8tOt)8J. Als argumenten wordt gegeven dat het 20 compact mogelijk inbrengen van 
het 8lib leidt. t.ot minder zwevend stof (met verontreinigingen) in de put en dat de 
consolidatie wordt vcrsneld. Ook kan er sprake zijn van stortvolumewinst. Al
hoewel de Comrnissie meent. dat een gedegen onderbouwing ontbreekt van bij
voorbeeld de aannarne dat bij het inbrengen van de ingedikte baggerspecie in de 

6 Zie oak reactie 5 (bijlage 4), 

7 Zie oak reactie 5 (bijlage 4), 

8 Zie ook reactie 5 Q)~jlage 4). 
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3.6 

3.7 

put de hoge dichtheid van deze specie wordt behouden en ook ten aanzien van 
de verdere stappen nog onzekerheden zijn, acht ze het van belang dat de voor
gestelde werkwijze van indikken, inbrengen en consolideren in de prakiijk wordt 
beproefd. Met een gericbte monitoring zal we! duidelijkheid moeten worden vel''' 
kregen over in hoeverre de beoogde effecten daadwerkelijk worden bereikt. Dit 
kan ook voor andere, soortgeUjke baggerstortprojecten van belang zijn. 

~ De Commissie beveelt aan de effectiviteit van het verder ontwateren van de te storien 
baggerspecie op het consolidatieproces te rnonitoren en te evalueren. 

Behandeling van retour· en proceswater 

Het MER concludeert, dat nam- verwachiing het effect van retour- en proceswatcr 
dat vrijkomt bij de zandscheiding respedievelijk de specieontwatcling 010 de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in de Oude IJssel verwaarloasbaar is9J. Deze 
conclusies Qntberen voor vaoral zwevend stof en de nutIienten stikstof (N) en 
fosfor (1") een gedegen onderbouwing. 

m De Commissie beveelt aan in ieder geval het gehaite aan zwevend stol, N en P in het 
te lozen water en in de plas te monitaren en aan de hand van deze rnonitoringsresul
taten, in vergelijking met nag vooral vast te stellen lozingsnormen, na te gaan of 
aanvullende zuiveringsstappen noodzakelijk zijn. 

Acceptatiecrtterta 10] 

Bij de modelberekeningen van de verspreiding van verontreinigingen die VIij
komen uit de gestorte baggerspecie is als gidsstof fenantreen gekozen. Fenan
treen is een goede representant voor de PAK's en is oak in de haggerspecie uit de 
Oude IJssel aanwezig. Verondersteld wordt dat fenantreen ook een representant 
is van de meest mobiele stoffen. Eehter uit bijlage 3 bJijkt, dat andere stoffen zo
als 1, 2 dicbloorbenzeen en (X en y BCH, alsmede tolueen, veel mobieler zijn en 
dientengevolge eerder dan fenantreen door de (eventueel) aan te hrengen isoleren
de laag mobiliseren. Het gebalte aan deze meer mobiele stoffen in haggerspecie 
in de Oude lJssel is in hijlage 1 niet a8l'1gegeven. Uii label 2.1 blijki dat deze 
stoffen in specie in Gelderland voorkomen. 

" De Commissie beveeit aan acceptatiecriteria voor deze vrij mabiels organische 
micro-veronlreinigingen vast te stellen. 

Afurerking en eindbestemming 

De Commissie is er op voorband niet van overtuigd, dat door bet inhrengen van 
ontwaterde specie een zodanige versnelling van de consolidatie optreedt dat bet 

9 Zie ook reactie 1 (bijJage 4), 

]0 Zje ookreactie 5 (bijlage 4), 
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3,8 

tijdstip van definitieve afwerking aanzienlijk kan worden vervroegd II J, Ook het 
realiteitsgehalte van de schematisch weergegeven mogelijke afwerking van het 
depot wordt betwijfeld, Met name de realiseerbaarheid van "droog bos" tel' plaatse 
is binnen tientallen jaren uitgesloten, terwijl tevens de onderbouwing wordt ge
mist van de mogelijkheid dat drooggevallen delen reeds spoedig betreden kunnen 
worden, Niet is uit te sluiten dat ongelijkmatige zettingen optreden zodat het 
aanbrengen van een afdeklaag moeilijk is en de gewenste inrichting verstoord 
wordL 

Tevens mag worden velwacht, dat de zandafscheiding zalleiden tot het storten 
van slib met eon verhoogd organiseh stofgehalte en derhalve tot gasvorming, dit 
in aJ'wijking van hetgeen in het MER hierover wordt gesteld, De mogelljke 
eutrofiering van plassen of poelen die lean ontstaan, 1vordt niet uitge\verkt, 

De gesuggereerde hoge verwachtfngen over de natuurwaarde van de te creeren 
diverse biotopen moeten dan oak worden betwijfeld!2J, 

Ook wordt nauwelUks ingegaan op de huidige waarden van deze relatief schone, 
binnendijkse zandwinplas, In zo'n zandgat kunnen waardevolle soorten micro
flora en kleine waterdieren worden verwacht, Ook aan de huidige functie van de 
plas als rustplaats vool' vogels is geen aandacht besteed 13J, 

~ De Commissie baveel! aan eenvoudiger mogelijkheden am he! depot at Ie werken 
uit te werken en de inrichling en afwerking nog eens grondig op haalbaarheid ta 
bezien, 

Voor de realisering van de beoogde 'stapsteen' in de ecologische verbindingszone 
langs de Oude IJssel kan tevens de eindbestemming van het tijdelijk tussendepot 
van belang zijn, 

• De Cammissie beveel! aan duidelijkheid te verschaffen of oak het tussendepot 
na!uurontwikkeling als eindbestemming krijgt 

Imichting tussendepot 

In het MER wordt gesteld, dat gezien de geringe verspreidingseffecten gedurende 
de circa 5 jaar durende exploitatiefase van het tussendepot gekozen is voor een 
tussendepot zander isolerende (bodemJvoorziening14], Er zal deels baggerspecie 
van klasse 3 en 4 worden verwerkt op het tussendepot De Commissie heeft uit 
een toelichting van de initiatiefnemer begrepen, dat recent een onderzoek is uit
gevoerd waaruit blUkt, dat ter plaatse van het tussendepat aan maaiveld een (nog 
verder te compacterenJ kleilaag aanwezig is, Vanuit praktijkervaringen elders 
wordt verwacht, dat aldus de indnnging van verontreinigingen in de bod em zeer 

11 2ie oak reactie 5 0)ijlage 4), 

12 Zie ook reacties I en 5 (bijlage 4). 

13 Zie oak reactie 3 (bijlage 4). 

14 Zie ook readies 1 en 2 (bijlage 4), 



3.9 

3.10 

gering zal zijn en er derhalve geen verdergaande tijdeJijke isolerende voorziening15j 
onder het tussendepot benodigd is. 

~ De Commissie beveell aan door monitoring de voorspelde mate van indringing te 
controleren. 

Zandafvoer tussendepot 

Uit hei MER blijkt. dat. (afgescheiden) zand per as zal worden afgevoerd. In een 
inspraakreactic16J wordt gewezen op de mogeHjkheid van tTansport per schip. 

~ De Commissie beveelt aan na te gaan of transport per pijp en/of per schip van het 
zand haalbaar is. 

Monitoring en evaluatie achteraf 

In het MER (hoofdstuk 8) wordt in grot.e Hjnen een goed overzicht gegeven van de 
resterende leemten in kennis. Oak voor bet evaluatieprogramma is reeds een 
goede opzet gegeven. 

~ Gelet op de resterende onzekerheden beveelt de Commissie aan met name aan de 
monitoring van het inbrengen van het verder ontwaterde slib en aan de kwaliteit van 
het oppervlaktewater en het grondwater (oak bij het tussendepot) aandacht te be
steden. 

15 Zie oak reactie I Q)~jlage 4), 

16 Zie ook reactie 1 Bijlage 4). 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
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in de gemeente Hummelo en 
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(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

flrief "an het l:>en,egd gezag dod. 11 augustus 1991'7 waarin de C<>mmi§sie 
In de gelegenhe!d w<>.dt gesteld <>m ad"ie§ uit te !ue"g"" 

,------
! 

Gedepu/ee;de Staten 

Commissie vaor de 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

- 11 augustus 1997 

onderwerr 

I,',,,roon (Df{;) 309 01 " 

tel~x 4S 5(J~ p"~ld 
rnilieu-·efiectr.: appoJ::tage 

- f¥~~~~~j, 
- "''9' _"94-609YM'1.I\'J'C.'-- srJ5:?f;:::;P£'cfT~l tt ft f:-y,. ".-:Q~,~_,; 

- l1ilieueffectrapportage baggel~speciedepot Drempt 

Hie:rbij zenden wij u vijf exemplaren van het milieueffectrapport (MER) van 
het waterschap Rijn en IJssel met betrekk.i.ng tot het oprichten van een 
baggerspeciedepot. te Drempt (gemeente Hummelo en Keppel). 
Bet MER is op 1. juli 1997 door ons ontvangen en staat ingeschreven onder 
llummer m\f96.B194. 

Tevens zenden wij u 11ierbij in vijfvoud de kennisgeving met betrekking tot 
het ingediende MER. 

Indien u advies over het HER "'ilt uitbrengen, verzoeken vl.i.j u dat voor 
16 ol(tobe~' 1997 te doen. 

vlilt u bij con:espondelltie over deze vex:gunningprocedure altijcl het dam::
b.i.jbehorende MI,?-:cegistrat.ienummer vermelden? 

~~~~e:c ~ ~ f,n Gelde~---:l _ __ 

"~=-___ ,u4i i ( ~--:~~ 
[/ ~....-----------voorz.i.t.~______ ....... ~:> gr:ifiJ..er 

bijlagen 

colL -/j.!." 
code: BVIIO .. OI016 

Inlicittingnnilij dhr. A.H.M. tel" Grote rloo'ki~s'" 359 99 53 

F~"I'on' ~0i7M 

;,rW"'~.MHD A''':'N' 03 S<12fi 4"~ 

BN(; '.,·Grovc"!JOgo2B [-(} W~24 



20 augustus 1997 

BIJLAGE 1 

'~!eioon (C-2(i) ,t,,, 91 " 

t,·!,,~, ~o W91~'gld 

(e!,'f.'x IW8) "W D< so 

.. - MN96. 8194-6093051 

- j>.lilieueffclCtrapportage baggerspeciedepot Drempt 

f'oMi",,,sooJ 
[\'iWGX ;.,,,1,",,, 

Onlangs hebben ,.;ij u het milieueffectrapport (r-lER) van het ,(1aterschap Rijn 
en IJssel. met. bet.r.ekk:ing tot het oprichten van een bagg8l:Speciedepot te 
Drempt (gemeente Hummelo en Keppel) toegezonden. 

III de begeleidende brief is peL' abuis een foutieve datum genoemd voor het 
uitbrengen van advies door uw commissie over het MER. Indien u advies over 
het HER ",ilt uitbrengen, verzoeken \.;ij u dat voor 30 oJd~ober 1997 te doen, 
en niet voor 16 oktober 1997 zoals in de E:_8,rdere brief vermeld stond. 

__ Ge eputeerde staten./", Gelde~ 
~ jJ--:' ~.~ -~ 

--......... I l'::' I,' 
-------_---\./W(,'l,.-(,:" .,.....--- .. ~~ 

voon:ittet ." griffiex "'"-.~ .. 

inlicbting",,,bij dllr:. A.H M. ter Grote 

2:::: AUG. 1997 

<i<>OfI\i""nT 359 99 53 

PG,,",~o.\ 0591132 

ABN"NMlO Aml,orn ~ W 26 403 

$NC'i 's·Gr~""olwg<·2S5C- W 624 



BIJLAGE 2 

Kennis/lev,n/l van d" t"etsin/lsl'",,,,,duT" in Staats""urant nr. 163 
d.d. 27 aU/lustu", 11:197 

KENNiSGEViNG 

GeJ',put(.'erde Staten van Gdderiand en hd <;iag€lijks be,tuur van f1<'t water-schap 
Rijn en Ussel maken bekenJ <lac zij !let milieueffeclrapport (MER) hebben ontvangen 
van het v<'iItcrschap Rlin en !jssel met betpekking tot her. oprichtcn van <:x;n bagger
speciedepot tc Dren1pt (gemeente Hurnmclo en Keppel). Het MER is op I ]uli 1997 
ingl.'.diend en ingeschrevcn onder nummer MW96.8194. 

Het MER is opgesteld ten behoevc van de te zijner tijd in te dienen aanvragen in 
het Iillder van de Wet milieubeheer (\IVrn) en de VIet vcrontn:iniging 
oprx:rvlaktewateren ('Nvo). Gedeputeerde Staten van Gddedand :cijn bevoego 
ge:ag inzake de 'Nm en het dageJijks bestuur van her waterscnap Rijn en IJssel is 
dat tell aanzien van de INvo. Gedeputeerde Staten coordineren de voorbereiding 
en de behandeling van het MER en de ve~unniniaarlVr2gen. 

Het waterschap Rijn en lJssei is voomemens om op korte termijn de Oude {Jssel te 
baggeren. I-Herbij zal verontreinigde baggerspecie vdjkomen. Hiervoor zal in de 
l".andwinput bij Drempt, in de gemeente Humme!o en Keppel. een depot voor de 
definitieve ston van baggerspecie en cen tijdelijke tussendepot voor de bewerking 
van de te storten specie worden gerea!iseerd. Omdat de potentiele capadteit van 
net definitlef baggerspededepot grater is dan 500.000 m' is cen MER opge.steld. De 
richdijncn veor het MER l.ijn op 28 oktober (996 vastgesteld door ons college. 

Het MER, de ridlt11jnen ira..ake de lnhoud van het MER en de overige hierop 
betrekking hebbende stukken !iggen ter inxage van 28 augustus 1997 tot en met 

25 september 1997: 

- bij de gemeente Hummelo en Keppel, , Burg. van Panhuysbrink I te Haag-Keppel, 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van !4.00 tot 16.00. alsmede na 
telefonlsche afspraak. tel. (03 (4) 38 91 91; 

- bij net waterschap Rijn en ljssd. Uemersweg 2 te Doetinchem, op werkdageo van 
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tOt 16.00 uur na te!efonische afspraak. 
te!. (03!4) 370! II; 

- blj de provinde Gelderland. in de bibliotheek in het Hills der Provinde, Harkt [ I 
te Amhem, op werkdagen van 8.30 tot [6.30 uur. 

Op 23 september! 997 wordt om ! 6.00 uul' in net provinciehuls te Amhem een 
openbare :ritting gehouden. 'Naarbij eenieder opmerkingen over het MER !<an 
inbrengen en informatie kan inwinnen omtrent het voomemen ciat 1n het MER 
beschreven wordt 

Met betrekking tot het MER en de daarbijbehorende swkken kunnen tot en met 
25 september! 997 schrifteliik opmerkingen worden ingediend hij Gedeputeerde 
Staten van Ge!derland, Postbus 9090. 6800 GX Amnem, onder vermefding van het 
NV,f-regisrratlenummer clat cnderaan deze kennisgeving vermeld staat.. Degene die 
ceo reactle indient, kan verzoeken om :rijn of haar persoonl1jke gegevens nlet 
bekend te maken. De schriftelijke opmerkingen kunnen s!echts betrekking hebben 
op de lnhoud van het MER (mede ge1et op de tenake geste1cle richtlijnen) en op 
onjuistheden die het rapport bev3.t. 

Veor (laden" infolmatie kunt u :rich wenden tot de heel' AH.M. tet" Grote, 
tel. (026) 359 99 53 van onze dicnst Milieu en Water. 

Arnhem, [! augustus !997 - flI". MW96.8 f 94-609305 1 

Gedeputeerde Stalen lion Ge!deriolld 
j. Kamminga - l'aOrzit.ter 
A. IIGIl de:.r jag! - wnd. grifi!cr 

watersdlOp Rijfl en /jose! 

fJrovincie 
G E LO EC=RL'-"'-AC-CN--C--O 

Waterschap 
Rijn en IJssel 
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Pr"jectgegevens 

Initiatlefne",eF: Waterschap Rijn en Usse! (voorheen Waters chap van de Onde IJssel) 

Bev"egd gezag: Gedcplltccrde Staten van Gelderland (coiirdinerendl en Waterschap Wjn en 
IJsSe1 

Be§luit~ vergunningvcrlcning ingcvo]gc de 'Vet ITlilieubeheer (V\lm} en de VIet verontreiniging 
opperv!aktewateren (Wvo) 

Categ,,:de Besh:dt "101,.1\: CIS." 

Activiteit: Bet oprichten van een baggerspeciedepot in de zandwinpnt nabij de kern Drempt 
in de gemeente Hummelo en KeppeL Het depot zal bij realisatie gebruikt worden voor 
baggerspecie die vrijkomt bij de waterbodemsanering van de 01lde IJssel en eventlleel voor 
soortge1ijke baggerspeeie van elders uit Gelderland. De inhoud van de zandwinput is ruim 
900.000 m 3

• 

Pmcedm:ele gege""n", 
kennisgeving siartnotitie: 26 juni 1996 
richtlijnenadvies uitgebracht: II september 1996 
richtlijnen vastgeste!d: 28 oktober 1996 
kennisgeving MER: 27 augustus 1997 
toetsingsadvies uitgebracht: 29 oktober 1997 

Bij",omlerheden: Deze locatie komt niet voor op de publicatie rangorde stortlocaties vaor 
baggerspecie voIgcus het beslui! van Gedeputeerde Staten van 30 j,muari 1996. Het is de 
bedoeling de baggerspecie voor te bewerken aivorens deze te storten in het baggerspeciedepot. 
Deze voorbewerking (scheiden, indikken) is (voor een deel) gepland op het terrein direct ten 
oosien van het depot. De Commissie heeft aanbevolen deze voorbewerking als een integraal 
onderdecl van de voorgenomen activiteit te beschouwen. 

In afwijking vau hetgeen gebruikelijk is. zijn de vergunningaanvragen op grond van de Wm en 
de Wvo, niet te samen in het MER ingediend en heeft het bevoegd gezag bij de !oezeuding van 
het MER evenmin de vergunningaanvragen toegezonden. De Commissie heeft deze vergunning
aanvragen derhalve niet in de beschouwingen kunnen betrekken. 

Naar het oordee! van de Commissic bevat het MER Baggerspectestortplaats Drempt veel goede 
en bruikbarc informatic om het milieubclang in de besluitvonning een vo!waardige plaats te 
geven. maar het MER bevat ook een aantal tekortkomingen. Volgens de Commissie zijn deze 
tekortkomingen niet van dien aard da! het MER voorafgaande aan de besluitvorming aanvulling 
behoefL In het specifteke geval beveelt de Commissie aan dcze tekortkomingen nader uit te 
wcr-ken bij de DOg in te dienen vergunningaanvragen en daarna bij de vcrderc besluitvoru1ing 
daarover tc bctrekken. 
De COIl1111issic doct cen aantal aanbcvelingen voor de vcrderc besluitvorming ten aanzien van: 
® variant met verdere ontgronding en isolerende bodembeseherming; 
.. het aanbrengen van een isolerende bodembescherming; 
" variant met kunstmatigc handhaving waterpeillager dan grondwaterpeil: 
® de effeetiviteit van verder ontwate)'en van te storten slib: 
.. (eventuele) behandeling van retour- en proeeswater; 
® acceptaticcriteria VOOf 1110biele organische lnicro-vcrontreinjgingen; 
" afwerking en eindbestemming van het depot 
" inrichting tussendepot; 
" wijze van zandafVoer tussendcpot; 
.. monitOling en evaluatie achteraf. 

Sa",enstelling van de werkgroep: 
df. A Barendregt 
if. W. van Duijvcnbooden 
drs. J.P.J. Nijssen 
drs. L van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
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L 970922 Gelderse Milieufederatie en St. Milieu- Amhem 971001 
werkgroep 'de Oude lJsselstreek' 

2. 970922 G.L.T.O. afdeling Hummelo/Keppel/ Drempt 971013 
Doesburg 

3. 970924 dr.ir. W.H. Diemont, namens Woon- Doesburg 971013 
botencollectief Koppenberch 

4. 970930 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Deventer 971021 
heel' en Visserij, Directie Oost 

5. 970923 Verslag van de hoorzitting Arnhem 971013 


