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To tstngsadvles Bagg rspecledepot
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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de mUieueffectrapportage (m. e.r.) in de
gelegenheid eeo toetsiogsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) ten behoeve
van de besluitvorming over Baggerspeciedepot Trijehlls.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet miUeubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commissie aan.

o

Commissi hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvormingo Zij zaJ gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen . Oit houdt in dat
de Commissie graag te zijner tijd het (ontwerp-)beslu it en de evaluatiedocumenten krUgt toegestuurd.

~
rir. M.M.tn Dis

voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Baggerspeciedepot Trijehl1s

Postbus 2345
3500 GH UTRECHT
Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800
Postadres

lelefoon (030) 234 76 66
telefax (030) 293 12 95
a-malt mer@ela.nl

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Baggerspeciedepot Trijehlls

Advies op grand van artikel 7.26 van de Wet IDilieubeheer over het milieueffectrapport over
Baggerspeciedepot Trtjehlls,

llitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Fryslan door de Commissie voor de milieueffectrapportage: namens deze.

de werkgroep m.e.r. Baggerspecledepot TIijehus,

de voorzitter

de secretaris

n

V,

~
tr.MM.~:

Buvet)

dr. N.W.M. van Buren

Utrecht. 22 juni 1999
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1.

INLEIDING
De provincie FIYshln heeft het voornemen om een inrichting op te richten met een
capaciteit van naar schatting 600.000 m 3 voor:
het ontwateren, het tijdelijk opslaan en het storten van grond en van
baggerspecie klasse 0, 1 en 2;
het (deels) ter plekke toepassen van die grond en baggerspecie;
het ontwateren en het definitieve storten van klasse 3 en 4 baggerspecie.
Deze inrichting moet worden gerealiseerd op het eiland Trijehus dat is gelegen
tussen het Prinses Margrietkanaal en de Driehuister sloot. circa vier kilometer
ten noordoosten van Grou.
Voor de realisatie van de inrichting zijn vergunningen vereist in het kader van de
Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De
provincie FIYslan is bevoegd gezag voor de vergunningverlening in het kader van
de Wm. Voor de Wvo-vergunning is het Wetterskip FIYslan bevoegd gezag.
Bij brief van 23 april 1999 1) heeft de provincie Fryslan (als coordinerend bevoegd
gezag) de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER).
Ret MER is op 3 mei 1999 ter inzage gelegd 2 ) .
Ret advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3) De
werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit
advies 'de Commissie' genoemd.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4 1. die
zij van het bevoegd gezag he eft ontvangen. In dit advies verwijst de Commissie
naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel:
• informatie bevat over een essentH~le tekortkoming in het MER, waarvoor de
Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens de besluitvorming doorgang kan vinden;
• informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies;
• belangrijke onjuistheden bevat die ter voorkoming van misverstanden
weerlegd dienen te worden.
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
• aan de richtlijnen van het MER5 1. zoals vastgesteld op 10 februari 1998;
• op eventuele onjuistheden6 j;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7).
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke

1

Zie bijlage 1.

2

Zie bijlage 2.

3

Zie bijlage 3 voor de samenstelltng van de werkgroep en andere projectgegevens.

4

Bijlage 4 geeft hlervan een I1jst.

5

Wm, artikel 7.23. lid 2.

6

Wm, artikel 7.23 , lid 2 .

7

Wm, artikel 7.10.
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onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding.
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluiten over baggerspeciedepot
Trijehus.
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele tekortkomingo De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

2.

OORDEEL OVER HET

MER

De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie in het MER aanwezig is.
In het MER wordt enige onduidelijkheid te weeg gebracht over de status van het
eHand Trijehus. Op bIz. 24 van het MER wordt aangegeven dat "Trijehus een
jimctie als baggerdepot is toegekend" op basis van de streekplanuitwerking. Op
biz. 25 van het MER wordt aangegeven dat volgens het provinciale werkprogramrna van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) ''TrfjehCts valt binnen de begrenzing
van het kemgebied de Oude Venen". Trijehus wordt in het werkprogramma als
onderdeel van de Oude Venen weergegeven, met de aanduiding nat terrein met
natuurwaarden.
Vit het MER wordt onvoldoende dUidelijk of de locatie binnen of buiten de EHS
valt. Het is de Commissie door toelichting gebleken, dat de locatie buiten de EHS
valt en dat in de streekplanuitwerking "de Blauwe zone" aan de locatie de functie
van baggerspeciedepot is toegekend.
Het ingevulde aanvraagformulier Wm doet naar de mening van de Commissie
goed dienst als samenvatting en verdient navolging in andere, soortgelijke
MER'en.
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3.

MNBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang
zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking hebben op essentH~le tekortkomingen.

3.1

Meest milieuvrlendelijk alternatief (mma)
In het MER wordt gesteld dat bij de uitvoering van het mma gestreefd zal worden
naar het versneld op hoogte brengen van de buitenkaden; dit ter beperking van
geluidsoverlast. Hoe sneller deze kaden zullen worden opgehoogd hoe eerder de
stabiliteit daarvan in gevaar kan komen. Dit risico is niet in beschouwing
genomen.
• De Commissie adviseert het risico van instabiliteit inzichtelijk te maken en bij de
ontwerpbeschikking te betrekken .

3.2

Tijdstip eindafwerking
Uitgangspunt voor het depot is een bepaalde inhoud (volume) tot een bepaalde
hoogte te bergen. Aangezien de aard van de aan te voeren specie nog onbekend
is, zijn de uitgevoerde consolidatieberekeningen slechts indicatief, waarbij verder
het effect van gasvorming niet is meegenomen. De exploitatietermijn en het
tijdstip van eindafurerking zijn afuankelijk van de consolidatiesnelheid.
• De Commissie adviseert zettingsmetingen uit te voeren over de voortgang van het
consolidatieproces om de exploitatietermijn en het tijdstip van het kunnen aanbrengen van de bovenafdichting te bepalen.

3.3

Beheer
Elke aannemer die baggerspecie in het depot wil brengen dient zelf materieel aan
te voeren. Om dit goed te laten verlopen, dient een beheersorganisatie opgezet te
worden.
• De Commissie adviseert duidelijk beheer te organiseren teneinde een juist gebruik
van de inrichting te garanderen.

3.4

Locatiekeuze
•

De Commissie adviseert ter voorkoming van juridische procedures extra aandacht
te besteden aan de onderbouwing van de locatiekeuze bij het besluit, mede gezien
het arrest van de President van de rechtbank 's-Gravenhage, inzake woningbouwlocatie Tolhek Pijnacker van 29 november 1996.
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3 .5

Evaluatie
•

De Commissie adviseert het geha~e aan zwevend stof in het lozingswater te meten.
Daarnaast moet de voortgang van de consolidatie worden gemeten tijdens de
exploitatle (zie ook § 3.2). Gezien de beschreven milieueffecten kan worden
overwogen geen grondwatermonitoring te laten uitvoeren.
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BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies over het
milieueffectrapport
Baggerspeciedepot Trijehus
Fryslan

(bijlagen 1 tim 4)

,

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 april 1999 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

provinsje fryslan
provincie fryslan "
IIlHhll\ 20120

Commissie voar de milieu-effectrapportage

Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

~900 11111 1~~'l1\\Jnl~11

\J
tek1(1on (0581 :'.')2 51) 25
kldn (0581 292 51 2S
'\\ttNliIlUU \ I

Cammiszie voor de

Leeuwarden
Verzenddatum

23 april 1999
, 23 april 1999

Ons kenmerk
Afdeling
Toestel
ISVUPno.
Bijlage

MO/99-40241
Milieuvergunningen,
.... 423/mw. K. Vervoort
10993
exemplaren MER, kennisgeving MER
toezending exemplaren MER

Onderwerp

baggerdepot Trijehus

Hierbij do en W1J u acht exemplaren van de aanvraag ingevolge de Wet
milieubeheer en het milieu-effectrapport voor het baggerdepot op het eiland
Trijehus nabij Grou toekomen. Beide stukken zijn op 9 april 1999 bij ons
ingediend en ingeschreven onder nummer MO/99-40241.
Tevens is hijgevoegd een exemplaar van de openbare kennisgeving.

Wij verzoeken u tot uiterlijk 12 juli 1999 een advies uit te brengen over
de inhoud van het milieu-effectrapport.

Gedeputeerde Staten van

Frysl~n,

~tter,

~

/:<:6
j):/

---.

Ibb6:ghHier.

- --,

BIJLAGE 2

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER
in Staatscourant nr. 80 d.d. 27 april 1999

provinsje fryslan
provincie fryslan "

OPEN BARE KENNISGEVING
milieu-effectrapportage (m.e.r.) baggerdepot Trijehus nabij Grou
inspraak op het MER
Door de hoofdgroep Wegen en Kanalen van de Provinsje Frysl;'m zijn aanvragen
ingediend voor een aprichlingsvergunning ingevolge de WeI milieubeheer en een vergunning ingevolge de WeI veronlreiniging oppervlaklewaleren. De aanvragen hebben
belrekking op hel aprichten en in werking hebben van een inrichting voor hel antwateren en ap de badem brengen van baggerspecie in de klassen 0, 1,2, 3 en 4 tot de
BAGA-grens am deze specie uiteindelijk daar Ie laten. De neUo bergingscapacileil van
het depot bedraagl600.000 m3. Tegelijkmel de aarivraag is een milieu-effectrapporl
(MER) ingediend.
Inzage en reacties
Wij stellen u hierbij in de gelegenheid apmerkingen te maken naar aanleiding van de
inhoud van hel MER, Het MER en de daarbij horende stukken, alsmede be ide aanvra·
gen, liggen met ingang van 3 mei 1999 op werkdagen en gedurende apeningslijden
ler inzage:
- bij de provincie Fryslan, Tweebaksmarkt 52 Ie Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09 .00 lat 12.00 uur en van 14.00 tat
16.00 uur (tel. 058 - 29251 28);
- in hel gemeentekantoar van Baarnsterhim, J.w. de Visserwei 10 te Grou, ap werkdagen van 08.00 tat 12.00 uur en ap waensdag van 17.30 tat 19.30 uur;
- in hel gebouw van Wetterskip Fryslan, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden
(ald. vaarlichling) ap werkdagen van 08.30 tal 17.00 uur.
Inspraak
Tol uiterlijk 7 juni 1999 kunt u schriftelijk opmerkingen maken over het MER.
Deze apmerkingen dienl u Ie richlen aan:
- Gedeputeerde Slaten van Fryslan, Poslbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN.
Oit onder vermelding van: MER baggerdepot Trijehus.
Oegene die opmerkingen inbrengl kan ver.zoeken zijn of haar persoonlijke gegeve,!ls
niel bekend Ie maken.
Daarnaasl is het mogelijk mondeling opmerkingen te maken over hel MER lijdens een
openbare zitting . Deze zal worden gehouden op maandag 17 mei 1999 in Hotel
Oostergo, Nieuwe Kade 1 te Grou. De aanvang~tijd is 19.00 uur. Het doel van deze
zitling is am te kijken of het bij ans ingediende milieu-effectrapport voldoende en/of
juiste informatie bevat am ap de aanvragen ingevolge de WeI milieubeheer en de Wet
veronlreiniging oppervlaklewateren Ie beslissen.
Nadere informatie

Will u meer weten dan kunt u contact 'Opnemen met'mevrouw K. Vervoorl,
tel. 058 - 292 54 23, (Wm-aanvraag) of met mevrouw G. Baarsma, tel 058 - 292 51 34,
(MER), beide werkzaam bij de afdeling milieuvergunningen.
Gedeputeerde Slalen van Fryslan

:•... -., ... ~

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Frysl{m
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Frysl:ln (coordinerend) en het Wetterskip Frysl:ln
Besluit: vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Categorie Besluit m.e.r. 1994: C18.3
Activiteit: De provincie Frysl:ln heeft het voornemen om een depot aan te leggen met een
capaciteit van naar schatting 600.000 m 3 voor de tijdelijke opslag van niet-verontreinigde grond.
klasse 0.1 en 2 baggerspecie en de definitieve stort van klasse 3 en 4 baggerspecie. Het baggerspeciedepot zal gerealiseerd worden op het eiland Trijehus dat is gelegen tussen het Prinses
Margrietkanaal en de Driehuister sloot, circa vier kilometer ten noordoosten van Grou.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 12 september 1997
richtlijnen uitgebracht op: 25 november 1997
richtlijnen vastgesteld op: 10 februari 1998
kennisgeving MER: 27 april 1999
toetsingsadvies uitgebracht: 22 juni 1999
Bijzonderheden: In het MER is alle essenW~le informatie aanwezig. Onduidelijkheid werd te weeg
gebracht over de status van het gebied Trijehus. Door toelichting blijkt dat de locatie buiten de
EHS valt en dat de functie van baggerspeciedepot is toegekend. Aanbevelingen worden gedaan ten
aanzien van de motivering van de locatiekeuze. eindafwerking. beheer en monitoring.
Samenstelling van de werkgroep:
ir. M.M.V. van Dis (voorzitter)
ir. J.H.A. Driessen
ir. W.H.A.M. Keijsers
ir. F.J. Schuurman
Secretaris van de werkgroep: drs. P.A. Kee (richtlijnenfase) en dr. N.W.M. van Buren
(toetsingsfase) .

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en advlezen

nr.

datum

persoon of iilstantie

plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

1.

1990614

It Fryske Gea (provinciale vereniging
voor natuurbescherming)

01terterp

19990615

2.

19990603

W.F. Wesselink

Loozen

19990615

3.

19990602

Stichting behoud Fries
Cultuurlandschap Mid-Ftysllm

Grou

19990615

4.

19990604

Stichting Molens de Burd. Grou en
Soarremorre

Leeuwarden

19990615

5.

19990517

Verslag openbare hoorzitting

19990602

