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1. Inleiding 

De aanleiding voor deze star tnot i t ie : Ruimte voor de Rijntakl<en 

Hl- Rijiitiikki'ii /ull i 'n ill de uicknnisi moor vvatci nuicH'ii kiiniK'n .ilvoi-irn. Om .nan dt gestelde 
vciliglu'idsL'isen ie k i innf i i hlijvi-n voldoen zal de (iverlivid ni.T.iliegelen moeif i i [KTHeii. Du 
(iveihfid si reell ernaar nin de lUKid/aak viiiir een nieuwe ronde dijk versterk indien ie lieperken 
door hel nemen van verruimende maairegelen in hei riviersysteem /.ell. Daarom is liei project 
'Ruimte voor de Riiiiiakken' gesiari. Dit projeci lioudt in dat di)i)r hel uitvoeren van allerlei 
maaireuelen de Rijniakken meer ruimte gaan krijgen voor hel atvoeren van waier en sedi
ment', waardoor hel overstroniingsgevaar afneemt. Naast veiligheid maken ook delfstotfen-
winninj; en naiuuroiilwikkeling een belangrijk onderdeel uil van hel piojeei. Typische niaaire-
gelen die nioeien worden uilgevoerd zijn uilerwaardverlaging, hei graven van nevengeulen en 
het opvullen van /andwinpniien met hel vrijkomende materiaal. Bij de uilvoering van hei 
project /uilen echier /.eer grole iuieveelheden uiierwaardeiigrond moeien worden verplaaisl. 
De/e grond is voor een grooi deel verontreinigd als gevolg vJ\^ lozingen in hel verleden. 

... er moet veei verontreinigde uiterwaardengrond worden verplaatst ... 

Voor hel oppakken, verplaaisen en weer op de bodem hrengen van veronireinigde niiervvaar-
ilengrond gelden regels die / i jn vasigelegd in allerlei wenen en besluiieii: de Wei Hodembe-
scherniing, de Wel Milieubeheer, de Wel Verontreiniging Oppervlaktewateren en hel Houw-
stoffenhesKiil. De/e wetgeving wil voorkomen dat de aanwezige veromreinigingen zich onge-
coniroleerd in hei milieu verspreiden. Op landelijk en provinciaal niveau is dil weiielijk kader 
Liilgewerki in diverse beleidsregels. In verhand mei de projecien voor rivierverruiiiiing en uä-
luuroniwikkeling zijn 'hel landelijke beleiilsiandjuiiil verwijdering haggerspecie' en 'het pro
vinciaal alvalsiollenheleid' belangrijk. 

De begrippen uiterwaardengrond en baggerspecie 
De nadere niiwerking siarinolilie t.b.v. MfiR laai zien hoe hel 
milieo-elfecirajipori van loepassing is op de diffuus veronirei
nigde uiterwaardengrond, die bij herinrichtingswerken op een 
of andere wij/e wordt ontgraven in hel rivierbed. Volgens deel-
rai)]'iirt I I : Nota van Toelicliiing Aciiel Bodemlieheer Rijntak
ken, is al dil bodemmateriaal juridisch gezien baggerspecie. 
Veel van hel hodemmaieriaal dal wordt ontgraven is echter 
droge grond en dat sluil niei aan bij het beeld dat iiel woord 
baggerspecie oproept. In deze beschrijving van alternatieven 
en eftecien word! daarom de meer neutrale term 'uiterwaar
dengrond' gebruikt. 
Onder uiterwaardengrond wordt verstaan alle baggersjiecie die 
vrijkomt bij inrichtingsmaalregelen in het winterbed van de 
Rijntakken, waarvan de begreii'/.ing formeel is vastgesteld 
krachtens de Wel Beheer Rijkswatersiaatswerken. De term 
uiterwaardengrond betekent in juridische termen aliijd bag
gerspecie, en zal in de Juridisch geiinte liooidsmkken steeds 
als zodanig benoemd worden. 

Volgens dit beleid moei alle binnen hel project vrijkomende uilerwaardengrond beschouwd 
worden als een atvalsiof. Kn volgens hel huidige provinciale afvalsioffenbeleid moei daarom 
alle veronireinigde uiterwaardengrond worden geslori in grooischalige baggers]ieciesioriplaai-
sen en/ol worden gereinigd. Gelei op de enorme hoeveelheden ie verplaaisen veronireinigde 
uilerwaardengrond zou dil 1'eiekenen dal voor dil project nieuwe baggerspeciesiori|)laalsen 

Sediment is een venamelnaam vooi olie afzettingen die door de rivier stroomafwaarts warden getranspor

teerd en als bezinksel in de rivierbedding, de uiterwaarden of de zee terechtkomen. 



moelfi i wimli-n üarii;cli-}iJ. Aiiii de nu- kam is dii ci ' i ! IT;; kiisiluiPL- /aak. i'ii ilturciaaM !•. lii di' 
.il};t'lii|ii'n jiirt-n gehk-kcn dai wnn i l ivi- stonplaatst'ii weinig Hrüdtivlak besiaai. Voor reiriiKing 
\, i i l viTdiilR'ini^dc grcnif zijn de hrst l i ik lur i ' i iv l i i i i i -kfn ruig l.iiig nii'l doclm.iliji en ii|iiT,ilii)-
iKL'1 jii 'sili ikl V()(ir df groif hoevffl l ici i i liiieiwoardciigroiul dit- vrijkoiiil uit di- vL-rsthillfiidi' 
projecten^. 

Hel sii iruri iii liasflfrsiH'Cifsioriplaai'ii'n of hel rdiiigen van de grole hoevivlhfid vrijkonK-nde 
inHTwa<irdi'iit;ri>nd is um ^fnoi'indi- rL-dtiK-n riii-i iKialliaar. Ik*i beslaande beleid pasl als het 
w.ire iiii't meer op de nieuwe visie imi rivieiverniiniende iii.i.iirenelen Ie nemen in pl.i.iis v.in 
.iliecii ni.i.ii dljkversierkinneii aan ie brengen. 

Oni liieb diiiir middel van rivierverriiiniende m.i.iireüelen aan de veilij;lieidseisen ie knnnen 
viildnen eii n.iniuriiiiivvikkelin);siiriijeilen Ie knnneii realiseren, hebben de lielri)kken pruvin-
tics hesiiilen hnn .ilv.ilsiullenbeleid vuur verunireinigde iiilerw.iardengrond aan Ie passen. 

... Actief Bodembeheer: 
nieuwe spelregels voor omgaan met verontreinigde uiterwaardengrond ... 

De hoeveelheid fjrundvei/ei en de vemnireini>;int;snraad maken hel nootl/akelijk een nplos-
sing Ie vinden voor de/e problemaliek, /odal de jjewensle iit.iaKehappelijke nnivvikkelinfjen 
door^nnj; kunnen vinden. De kern van denplossirigli^i in hel i)]ieeii milien!ivt;iëniseli verani-
woorde vvij/.e van iimgaan mei de dilhius veroniieinit;de nilerwaarden^mnd, binnen hel be
slaande beleid; Aciief Hiuiembeheer Kivierbed'. ()|i basis van dil Itindelijke beleidskader hebben 
de belrokken Provincies (Gelderlaiui, Uirechl en Overijssel) en de regionale direciie Oosi van 
Rijksw.ileisiaai. de laaisie namens de siaaissecreiaris, bel iiii l ialiel genoTneii dii nationale be
leid gehiedsgeriehl nil Ie werken in: de beleidsregels Aelief Uodembeheer Rijniakken lAliH). De 
nu iiesebikbare versie v.iti de beleidsregels heeh de siaius van vooronlwerii, Met behulp van 

de/e beleidsregels wordl hel mogelijk ditinns veninireinigde 
iiilerwaardengrond. die vrijkomt bij herinriihiingsprojeeien, 
binnen hel rivierbeil her Ie gebruiken o( ie bergen in /aiidvvin-
ptiilen. Uitgangspnni is dat een / " groot mogelijk milieii-ren-
dement wordt behaald. In die gevallen waar milievi-verbete-
rhig niet haalbaar is. kan worden volstaan met siand-slili len 
np/idi ie van de nitgangsiluatie. 

... het provinciaal afvalstoffenbeleid wordt 
gewijzigd ... 

Hel uiiwerken van de beleidsregels ABR beiekem voor de be-
nokken provimies (Gelderland, Utrecht en Overijssel] liet deels 
wij/igeii van hun eigen afvalsiollenheleic!''. Voor be|iaalde on
derdelen van liel |iro\ineiaal alvalsioffenbeleid geldt op grond 
van de Wei Milieubeheer de plidH lol hei opstellen van een 
Mil ieu-rffei i-Rappori (MTR)^. De milien-effectrapiioriage 
(m.e.rl-protedure is in iiei leven geroejien oni liel milieuhe-
lang een volwaardige plaats te geven bij beshiiien die belang
rijke gevolgen voor hei milieu kunnen hebben. 

Trajectnota/MER Zandmaas/Maosroute achtergronddocument Grond (tli. 60), 
Beleidsnotitie Actief bodembeheer Rivierbed, Staatscourant 55. Vrijdag 20 maart 1998. 

Celders Milieubeleidsplan 1996-2000. hoofdstuk 10. motdt aangevuld mei een onderdeel uiterwaardengrond. 

de overige delen wijzigen niel. 
De volgende afkortingen zijn gebruUfelijli: 'm.e.r.' staat voor milieueftectrapporlage, waarbij hel gaal om het 

proces en de procedure. De afkorting 'MER' wordl gebruilrt ais het gaat over het Milieu-EffeciRopporl zelf. 



I n i t i a t i e f n e m e r s 

De i t i i i ia i iefnemtTs in hei kader van de m.e.r.-procedure zijn de bestuursitruancn die de 

beleiilsretïels ABR wi l len vasisu-llon. De in i l iat ief i iemers / i j r i de Pmv imia le Siaien van Cicl-

derldt id, U i re t l i l en Overijssel en de siaalsseirelaris van Verkeer en Waiersiaat. Indien ii 

vragen of opmerk ingen heeft over het in i l ia i ie l kun i u contact opnemen met de contaciper-

soon van de provincie vvaarin i i woon t : 

Provhidc GctiJerlüiiJ 

Afdel in j ; Afval 

Mevr. 11. van de Laar 

Postbus 9090 

6800 GX A rnhem 

Teleloon: 026 - 359 8722 

Provindc Overijssel 

Eenheid Water en Bodem 

Mevr. 1.. van Di jk 

Postbus 10078 

8000 GH Zwol le 

Telefoon: 038 - 425 2365 

Proviiicii' UI red II 

Diens[ Water fr Mi l ieu 

Mevr, . I .e. Agierhert; 

Postbus 80300 

3508 TH Uireeh! 

Telefoon: 030 - 258 2342 

Riikswiiiirsliiiil-Dinrlie OosI NcJerlmuI 

Afdel in j ; Integraal Waterbeleid 

Dhr. S. Hoornstra 

Postbus 9070 

6800 Kt) A rnhem 

Telefoon: 026 - 368 8652 

. . . e n d a a r o m is er d e z e s t a r t n o t i t i e . . . 

Dei^e voorlifif^euLle staI Inoi i t ie markeen het bc'Kiii v.in dem.e. r . -procedured i i ' voo rde vooron i -

werii-t>eieidsri'iii-K A l iK nodig is. l l c i doi ' l van de s i . innoi i i i i - is om iedereen i i i de gelegenheid 

te stellen kennis fe nemen van de hoofd l i jnen van de vonrf jenoinen act iv i ie i l , de mi l ieugevol 

gen die onderzocht )'i^i\u worden en de mogeli jke alternatieven waarnaar men gaai k i jken. 

Iedereen die dat w i l , k.m schrit iel i jk o! mondel ing reageren op t le/e star t i io i i l ie . Al le reail ies 

worden verzameld door de betrokken provincies en worden hei rokken hij hel oi isiel len van de 

r icht l i jnen voor hel opsielk-n van het u i ie indel i jke rapport, het Mf;R. 

Het bevoegd g e z a g nodigt u uit te r e a g e r e n ! 

De ii isianiies van hel bevoegd ge/ag i i i hei kader vjn de m.e.r.'s / i j n de beslui irsorganen die 
de i i id i re id i i ig of w i j / i g ing van hei j i rovinciaal atvalslolfei iheleld vaststellen. Het bevoegd 
ge/ag /.i jn de colleges van Gedeputeerde Siaten van Gelderland, Utrecht en Overijssel. U 
kunt u w schriftel i jke reactie afhankel i jk van de provincie waar in u woon t r ichten aan: 

Provi)! de (kUicrla ml 

Dienst Mi l ieu en Waier 

T.a.v. Dhr. V. Roerdink 

Posihus 9090 

6800 GX A rnhem 

I'reviiide Overijssel 
Afdel ing Kconomie, Mi l ieu en Toerisme 

T.a.v. Dhr. H.Th.A. Wnhbolts 

Postbus 10078 

8000 GB ^^wolle 

Pnivitidc Ulredil 

Dienst Water & M i l i eu 

Seaor Stad en Mi leu 

T.a.v. Mevr. K. Vreekarrip 

PoMhus 80300 

3508 TH Utrecht 

De s iar l i io i i l ie beschrijft in bei k o n : 

- Voor welke onderdelen van de vooromwerp-heleidsregels ABR een n u r . - p r o c e d u r e moet 

worden gevolgd (/ie hoofdsiuk 21: 

- Welke al lernai icven l i icrbi j /u i len worden l iekeken (/ie hooldsuik 3): 

- Welke mi l ieu-e l lec ien bij deze al ternai ieven te verwachien / i j n en hoe de/e beschreven 

/u i l en worden (/ie hoofdsiuk 4); 

- Hoe de procedure verder /a l ver lopen (/ie hoofdstuk 5). 



... de voorontwerp-beleidsregels worden tegelijkertijd met deze 
startnotitie gepubliceerd ... 

I i i f ik niilii-ii-ftli'iirappon (MhR) mueiefii 'viiiirKt'iionic'naaiviicii' wordenbcschrcvi'ii. In dji 
J;I-VJ1 is il.il lu-1 v.iMsiflIfii v.ni lio Iii'k-i(]srf};(.-ls AUR. Van do/c nieuwe iH'k'idsrejifls is .il een 
v(K>riiinwiT|> imliisiel ineliilninH iK'siliikli.iar. D.i.noin is crvimr t;cko/cn nm iiici een niij>e-
breide heselirijvin^ vau ile V(iiirj;ern>men aniviieii in de sKirinniiiic op n- ncmfi i , maar om de 
v<»irnniwei|i-be!i'i(lsregels /elt Ifjielijk niei de/e M.niimiiiie ie piiblieeren. Formeel lieell di' 
iiisjir.iak t;een liein'lvkint? ii]! de beleidsrejjels /el l . onulai ecrsi de in,e,r. moei zijn <ilneroiid 
voordat het beleid 7,elf de inspraak in kan worden jjebradii. 

Teselijkeriijd Tnei deze startnoiiiie en de vtinroiiiwerp-beleidsregels AHR worden ook de siart-
notitie en vunroniwerp-beleidsrescls voor Aciiet Bodembeheer Maas (ABM) jjepubJiceerd. Er 
wiirdl namelijk j;esireeld na.ii een inliniKlelijke, i'roeesmatige en proeedurele afsiemniini; Uis-
scn de IiHsUnuikominj; van A\U< en Al iM. 

... en er ïs ook al nadere uitwerking van de startnotitie ten behoeve van 
het MER ... 

Rij/under aan de V(iorontwerp-beleidsrei!els is ilat in de (oeliclninf; o|> de beleidsregels al de 
Luulere uiiwerking v.ni de Mai niinilie ten helioeve van hel MbH is opjieiioinen. Bij hel ojisielleii 
van de vuoroinwerp-beleidsrenelsis namelijk al allerlei iiitonnalie over effecten van de beleids
regels i;eliriiiki. Dcuinim iser jjelijk niet de siarinuiiiie een nadere uilwerkinj; va\^ de siartnoiiiie 
len behoeve van bei MhR opjieslelii, [jeiileiii 'Aheniaiieven en ellenen'. In de nadere uitwer
king van destarinotitie ten behoeve van hei MHR /i jn dealternaiievenen milieu-elleeien voor 
de \ ier m.e.i.-jiliihlijie onderdelen niinewerki. Volyjens de initiatiefnemers / i jn in het eoneept-
Ml-R alle relevaine asiieiteii meefienomen. Insprekers kninien aangeven oE zij de reikwijdte 
van het coneept-MER voldoende vinden en of alle voor de beslniivorming relevante aspenen 
zijn meeHenoiiien. Dil maakt hel inspreken op de siarinotitie makkelijker, omdat al een f;<"'d 
beeld kan worden verkre);eii \ari hel MER /ell . 

... om te komen tot een MER.... 

IX- initiaiielneniers hebben bij hel opslelleii van de voorontwerpbeIeidsrenels al gekeken naar 
milieneffeeteii die de iiivoerinj; van de/e beleidsrefjels mei /.ieli nieebrenjjt. De lieseli rij ving van 
deiie milieuelleeten in de "Nadere uitwerkiiiH starinoiitie t.b.v. MHR' vormt de basis vo(ir de 
MER die na de inspraak op de siarinoiiiie en de nadere nitwerkin>i wordt opgesield. Als inspre
ker kuni u op de/e wij/e reeds een beeld vormen van de ioekomsiine MER. In de nadere i i i l -
werkingsiarinotitie t.b.v. MER /i jn de allernaiieven en milienefteeten voorde vierm.e.r.-plieli-
tige onderiielen iiilüewerkl. Insprekers kunnen aangeven of zij de reikwijdte van de stariiiotitie 
en de nadere uitwerking voldoende vinden en ol alle voor de besluilvorniing relevante aspec
ten zijn meegenomen. Uw inspraakreacties worden gebruikt bij hel opstellen van riehilijneii, 
die bepalen welke /aken tenminsie in het MhR oiider/oeht moeien worden. 

Tegelijkeriijd mei de/e startnotitie, de nadere uilwerking hiervan en de voo roni we qtbe Ie ids re
gels AHR worden de/e ook voor Aitiet Hodembelieer Maas (AHM| gejiuiiÜLeerd. lie itnliaiief-
iierners streven ndmelijk naar een inhoudelijke, proeesmatige en procedurele alsleiinning lus
sen de totstandkoming van ABR en ABM. 

... een integraal document om dubbel leeswerk te voorkomen ... 

De vooroniwerpbeleidsregels en het MER worden uiteindelijk samengevoegd lot een doeumenl, 
omdat bij publuaiie van twee al/onderlijke doen meinen sprake /.ou / i jn wan veel overlap. 

In de/e starinotitie ontbreken een aantal boofdsliikken. die in een slarlnolhie gebruikelijk / i jn. 
De vooroniwerp-beleidsregels bevallen namelijk veel informatie die normaal gesproken in de 
siannotilie en het MER wordt opgenomen, hi label I wordt aangegeven waar de ontbrekende 
onderdelen !e vinden zijn in de Voorontwerp-beleidsregels en in de Nota van Toeliehling. 



Tabel i . Ontbrekende onderdelen starlnolitie mei verwijzing 

Ontbfekend onderdeel in startnotitie; Informatie te vinden In: 
Een globale beschrijving van hetgeen mei de Voorontwerp-beleidsregels ABR. hoofdstuk i en 
activiteit wordt beoogd paragrafen 3.1 en 2.2 
Een globale beschrijving van de aard en omvang Voorontwerp-be lei ds rege Is ABR, paragrafen 2.3 en 3 
van de voorgenomen acliviieit 
Een globale beschrijving van de plaats ot de plaatsen Voorontwerp-beleidsregels ABR, hoofdstuk 1 en 
waar de voorgenomen activiteit wordt gedacht Nota van Toelichting (kaarten) 
Een overwicht van eerder genomen besluiten van Voorontwerp-bel ei ds re ge Is ABR paragraaf 3.2 en 
overheidsorganen, die betrekking hebben op de Nota van Toelichting 
activiteit en die invloed kunnen hebben op het besluit 
dan wel de besluiten ter voorbereiding waarvan het 
mi il e u-effect rap port wordt gemaakt 



2. Reikwijdte en inhoud van het MER 

2.1. De m.e.r.-plicht 
Dl ' vooriii i lwi-r|>-lii-l(' ifl-.ri\ni'K Al iR / i j r i n ic i in hun y f l i f f l rTi.f.r.-plit 'hli j;, De vraagsii'lliny; in 

(i i l hi)o[(isuik k i i d l l i . i . i r i i i i i : Vi>i>r welkt- l i f l c idsr f j i f l s is l i c i i luDrl i i j ic i i v.m d f in.e.r.-prfKcdiir i . ' 

vcrpl iL lu t-n i i j i wölke w i i / c k.iii liLuiraaii z invol i n l u m d worden (jcgt'Vfn? 

Dl ' ni.(.'.].-|ilii.lü v l o f i i voor i uit hi't HUUL'VC]] d<U ^ils v iT t inm' in iüd i ' i i i n ' iw t i .ndc i i j i n ind wurd l 

'opüi ' i iak i ' t 'n crst'ns anders w i i rd l netTgL-Icgd. er sprake is v,in l u i oj i ui in de bodem brengen 

van alvals:olfei i . Verunireini j i ik ' u i ierwat i rdengrond, die ergens neergelegd of geborgen innel 

worden, word i lucnel i ik l ies ihouwt i als 'atvalstol ' . Ue i i i .e . r . - | i l i i ln v.in de beleidsregels is geba

seerd op ar l ikel 18.1 van bijlade C van hel Bcsl i i i i ni.e.r. van j nn i 1999. De rclevanie passage 

van di i beshiii luidi aK volgi : 

Aïtivlleil 
- de vaststelling wan het beleid 

Iwake de verwijdering van 

afvalstoffen. 

Gevallen 
1. de melfiode van bewertten 

verwerten of vernietigen 
van afvalstoffen; 

1. het op of in de bodem 
brengen van afvalstoffen 
om deze daar te laten. 

Besluiten 

- Het besluit... op grond van 

artikel 10.14 "S" de wet. dat als 

eerste voorziet in de verwijdering 

van de afvalstoffen. 

Bij de s-asisiellen van welke inideriver| ien wel en welke onderwerpen niet in het MF.R /u i l en 

worden ojvgenonien zijn de volgende i i i l i ; . ingspi]nien gehanieetd: 

- Een ni.e.r. helrefi alleen n ieuwe ac i iv i ie i ien. Dit ho i id i in dal de tn.e.r.-pl iel i i alleen i>j> 
i i ienw beleid van loejiassing is; 

- De m.e.r.-pliehl vloeit voor i i i i i de Wel mil ieubeheer en heelt diei i iengevolge alleen betrek

king op onderdelen van de beleidsregels welke behoren lot liet alvalsiof lenbeleid: dos niet 

op onderdelen die behoren lol ander beleid, /oals hel bodembeleid (b.v, saneringsdoelslel-

lingl: 
- De formider ing van de m.e.r . -p l i ih i is leidend bij de ken/e van onderwerpen: hel v r i jw i l l ig 

in l u i MKR meeneit ien van onderdelen van de beleidsregels is niet aan de orde; 

De m.e.r. is geriehl op l u i leveren van een nu'erwaarde voor tie besl i i i lvorni in j ; . 

2.2. De m.e.r.-plichtige activiteiten 
De volgende onderwerj ien / i j n ni.e.r.-ji l iehlLg: 

1. /)<• lhn\IJkfii:i-: ir,7 iV ./tV'i nieuw hckid: dit houdt in liet in i ro t l iueren en /o l loestaan \an 

andere verwerkingsopiies dan het afvoeren van veronireinigde ui lerwaardei igrond naar t;rooi-

sehalige hajijierspeeiesionplaaisen en hergetirt i iken van i i i ie rwaardengrund; dus hel al dan 

niet loeiiasseii van de beleidsrcKels; 

2. BOikm blijft hoJcm (klusn-1 ilm 4*'): de voorwaarden van loepamnf, hel gaai hierttj j om de voor 

waarden die worden nt'sield <M\n het o j in ie i iw gebruiken van klasse I i ' n i 4 u i lerwaarden-

grond als bodem; 

i . ücdem (klaise4) wordl hiuiw^lof: liv voorwaarden voor toepassing; dit betreft de keu/e van de 

voorwaarden waaronder ui terwaardengrond boven de sanui is ie l l ingswaarden (dit ko in i in 

de nu-esie gevallen overeen mei klasse 4) als bouwsio l mag worden toegepast; 

* In de Derde en de Vierde Hoto Waterhuishouding is een indeling op grond vary de mate van verontreiniging 

van woterboderm opgenomen. De indeling vindt plaati op basis van de concentratie van verontreinigingen en 

bestaat uit vijf klossen: 

Klasse O: ichoon (voldoet aan si restwaarden) 

Klasse i: lussen streel- en grenswaarde 

Klasse 2: lussen grens- en toetsingswaarde 

Klasse 3: tussen toetsings- en interventiewaarde 

Klasse 4: boven interventiewaarde 
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4. />.• miiiimak omvang voor bertien in zanäwinpiiüen; hierhij f.aa\ lici cruiu wül de niininiak' 
iiiiiviidg iiioei / i jn vün l>csi.i<iii(lc of nieuwe zand- of kleiwiii|tiMteii, Wciarin vi-ronireinimli' 
uitcrw.iiirdenjirdnd wdnii f;c'l>(iri;eri. 

M.e.r op twee niveau's van bes lu i t vo rm ing 
BiiniL-ii (Ie ni.e,r.-jiliililij;e i>rulcrw('i|H'n kunnen Iwec nivf.iu's worden onderscheiden. Hei 
cersie nive.iLi is hel niveiiii v.in hel al dan nicl lot'staan van andcri' opiies voor het verwerken 
van afvalsioffen. Dit is de hoofdkcii/e dit', mede op basis van hel MER. moei worden gemaakl. 

Hel tweede niveau is het niveau van de precieze inhoud van de vooroniwerp-beleidsregels: 
de v{)orwaardcn voor loepassinj;. Als een principekeu/e is tjeniaaki voor een bepaalde ma
nier van 'op de bodem breiitjen' rimei noj; worden bepaald onder welke voorwaarden dii is 
loenesiaan. Allernaiieven /i jn dns allernaiieve voorwaarden. De onderlijnende vraag op dit 
niveau luidl: wat zijn de milieugevolgen van het kiezen van een bepaalde voorwaarde? 

1. De hoofdkeuze: wel of geen nieuw beleid 
Hel hiiidiije beleid len aan/ien van ̂ r^^W hoeveelhi'di'ii vrijkomende verontreinigde wcerd-
grond is t;erielu op hel alvoereii van de/e weerdjirond naar ijrooisthalite hai;f;erspeeii'siori-
plaaisen of verwerkinnsinsiallaiies (voor /andscheidinc. reini^inji en/of iinmobilisalie). AHR 
Hi'ven itioi;elijkheden om veromreiiiij;de uilerwaarderigroiuf op aiulere manieren te verwer
ken, hijvoorbeeld als liodemmaieriaal (hodeni blijft txidein'1 ol als tvmwMof ('bodem wordt 
boiiwsiol') of om hel materiaal Ie berj^en in bestaande /andwinpiit ien. De keuze voor hel al 
dan niet loesiaan van de/e nieuwe verwerkinnsoplles kan worden besehoiiwd als nieuw beleid 
voor hel verwerken en hei op ol in de bodem brengen van alvalslollen en vornil daarom de 
hooldkeii/e binnen hei MF-;R. 

2. Bodem b l i j f t bodem (klasse i t /m l^)•. de voorwaarden voor toepass ing 
Hel liiiidit;e beleid biedi formeel jjt-'t-'n tnoselijkfieid voor hel op groie sihaal liergehrniken van 
veronlreiiiit;d bodemmaieria.il ah nieuw bodemmaieriaal voor bijvooibeeli! naiiiurvrii'ndeliike 
oevers, iiiterwa.irdverlat;iiii;en. oiuleraldithling van nevenjieulen en derjielijke. hi de hvaliia-
lienoia Water en de Vierde Nota Waterhuishouding worden deze mogelijkheden wel jjenoemd. 
maar /e / i jn noi; niei formeel vastgelegd in de regelgeving. Bij hel vastsiellen van voorwaarden 
voor de loejiasving van veronireinigde iiiierwaardengrond uil hel r i \ ierbed volgens hel pr lni i -
pe 'bodem blijft bodem' gaal bet dus om nieuw beleid, dal in hel MFR moet worden meegeno
men op basis van hei bovengenoemde artikel: 'het op of in de bodem brengen van afvalsiolfen'. 

3- Bodem (k lasse 4) wordt bouwstof : de voorwaarden voor toepass ing 
llei UoiiwMoilenbesluil op basis van de Wbben Wvo is hel jiiridiMiie k.ider voor Itel loepassen 
\\m veroMireiiiigdu uilerwaardengioml als liouwsioi in werken. Voor uik-rwaardeni;roiul die is 
verontreinigd tol boven de sanienslellingswaarden' (dit komt meestal overeen mei klasse 4). 
wordi in hel vooroniwerp van de beleidsregels ABR nieuw beleid opgesteld. Hel vaststellen van 
de voorwaarden waaronder uiterwaardengrond txiven de sanunsiellingswaarden (klasse 4) 
loegepasi mag worden als bouwsiol in werken en maakt onderdeel uil van hei MER volgens 
artikel 'bet op of in de l>odem brengen van alvalstoffen'. 

4 . De minimale omvang voor bergen in zandwinput ten 
Voor hel vasislelleii van'voorontwerp-beleidsregels over de minimale omvanj; van een /and-
winpii l die wordt gebruikl voor hei bergen •^an verontreinigde uiterwaardengrond is s|irake 
van nieuw beleid omdat 0)1 (lil punt wordt afgeweken van hei Heleidssiamlpum verwijdering 
haggerspeeie. Hierin wordt voor hei slonen van baggersjieeie een minimale omvang voor een 
baggerspeeiestoriplaais van 'enkele miljoenen kubieke meiers' genoemd. [)e minimale omvang 
v.iii het bergen in een zandwinimi wordt in liet MER hesehreven, oindai hel van toepassing is 
op hel ariikel; 'hel op of in bodem brengen van afvaisioüen'. 

' De samenstellingswaarde ui! het Bouwstoffenbesluit kom! voor de meeste stoffen overeen met de interventie

waarde. 

bodemmaieria.il


3- Alternatieven 

3.1. De rol van alternatieven in een MER 
In i'lk Ml R wnnicii . i l lcni. i lkvfr i lu-Mlircvcii. De rnl v.ui die .illiTn.ilii-vcii is orii i-i'ti lu't'ld Ie 
fjt'vt'ii v.in lii'i J;CIK'IL- st,il,i ,1,111 l)]>l<^ssî ;̂(•ll il.il hcsi.iai voiir lici j;i'ticliiiii-iTdi' ]irn|ik-i-in. Hn 
njui i i r l i jk wurden unk ili- iniliouj;i'Viil^i'ii v,in i l f .ilicinalii-ven iK-sthrcven, wniii daar gaal het 
JLiisi om hij ei'11 tiHM, l>i' .iluTn.iltcvrn niiu'U'ii wc/enliik vfisthilk-iui zijn WiH l i f l rcf l l i i in 
inilii ' i iticviilgfn. lien hindere cis is dal /e •illeiii,iai reëel nilvDeili.i.n moeien zijn. ook liei wr -
plicht i f besiiirijven 'meest niilieiivriendelijke alieriiaiief. Dai MMI; wel w.ii duurder zijn dan 
de reM, m.i.ir niei iire.iIiMiseli. Bij die leële nilvoerli,i,irlieiii spelen n,i,isi kosieii ook leelinJek, 
lieleid en vveljieviny; een lol. VVeUeliik ver|>lithl dieni in elk MI.U iiii.isl de viiorfieiionien ai l iv i -
leil en liei meesi iiiüienvrieiideliik ,ilierMaiii'l een nnlallernauel te worden beschreven. Het 
nidahein.iiiel Is liel niei niivneren v.m de vi 11 irjienomen .lelivileil fnieis nienws doen'), wanr-
liij liei doel \. i i i de voorgenomen aeiivileil tl i iMiiel vvnrdi bereikt! Hel is een rek-rentie en dient 
ah basis voor de hesdi rij ving van i\v huidige siiiiatie en de auliinoine ontwikkeling en dk nnl-
piint bij de efleilbe|i.iliiiii en de \er[;elijkiiig v.iii de ,ilternaiie\'en. 

Keuzes op (iiïv iiixvam 
In de \'oorontwer|»-beleidsrej;els worden ken/es op twee niveans getnaakl. Hel eerste niveau is 
dk' voor hei al dan niei toepassen v.iii de vooioniwerp-beleitlsrefiels, dii wordt hierna 'de lioold-
keiize'genoemd. Het tweede niveau is dat van de inhoud vciu drie vaiide vooioniwerp-beleids-
regeK (de ni.e.r.-iiliehlij;e beieidsreKels). hi paragraat i,2 wonll uitgelegd hoe de lioo[dkeu/e iii 
hel MI-R is veitaald iti allern.ilie\'eri. In de daarop volgeiule paragrdk'n wordt ingegaan up de 
alternatieven voor de keii/es op hel iweede niveau. 

3.2. De hoofdkeuze: wel of geen nieuw beleid 
Bij hel maken van de hooldkeii/e >jaai hel om de ken/e ol de beleidsregels ABR wel of niet van 
kracht worden en wat van dat nieuwe beleid in grote lijnen de strekking is. Het in de vooroni-
werp-beleidsregels beschreven nieuwe afvalsiolfenbeleid hundi in dal naast storten in baggcr-
speciesioripliiaisen andere opties voor de verwerking van verontreinigde uiterwaardengmnd 
mogelijk vvortieii. I)e alternatieven voor de hooldketi/e die in hel MLR worden beschreven 
zijn: 

Nulallernaiiel: riieis nieuws doen, dus: geen nieuw beleid; 
- Voorgenomen aclivileil: het toepassen van de heleidsregeis; 
- Baggers]H'ciesiortplaalsen-ahernaiie[; een meesi milieuvriendelijk alternaiiel dat /ieli rieht 

np hel minimaliseren \w\n verspreiding en blnnlvielling; 
Preveniie en hergebriiik-allerntitiel: een nieesi milieuvriendelijk alleriiaiiel dai / i t l i riclil op 
hel mininialiseren van hel ontstaan van afvalstiiften en hel maximaliseren van hei herge
bruik. 
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Ntiliilurihilift 
In hel nu lall ernalief wordi de sii natie hesi breven zoals de/e ini 
Is, en de wijzigingen d.uiriïi. zoals ikwv ie verwaelnen zijn, als 
de voorgenomen .uiiviieil niet wordt onderinunen (de autono
me om wikkelingen). Mei nul.ilteruaiiel is hel loep.isscTi van liet 
luiidige beleid. Hierin dienl ,il de veronireinigde uiierwaarden-
griind algevueid ie worden naar grootschalige bag^erspeciestort-
plaaisen, nadat - voor zover mogelijk en doelmatig- via z.and-
scheidingiil reiniging hei selione en bruikbare materiaal is ver
wijderd. Debaggerspeciesioriplaaisen worden ingericht conkirm 
hel lieleidssiandpniii verwijckTiiigbaggerspecie. Alleen hel klas
se nul materiaal kan in het rivierbed op groie sthaal worden 
hergebrtiiki, 

hl de piakiijk blijkt de mlvoering v.ui het huidige beleid o|i zo
danige belemiiieringeti lesluiien dal slechts zeer bejierkt uiter-
waardengrond uil hel rivierbed wordl algevcierd naar bagger-
specicsiorlplaaisen. br zijn geen redenen ie veronderslelleii dal 



ilil in lil- ii.iliiji ' loi-kiinisi wt'l /<iu jielH'uren. De kosicn VL1II ln'l LIIVIUTI'II v.m .il lii 'i nialcruinl 
/ijn ie hllt^i; f i i licl L!r.i<ij;vl<ik voor lu'l riMlisiTi'ii v.iii grodlsihtilijiv liiijijitTSjicdfsUirilmiitirs î  
II' lin.ii;. r>L' f;i'vi)lj;i'n / i jn oinii'r niiiliTi': 

l>t' rivicrvcrriiimings- en ii.iluuruniwikkL-liiigspriijfLk'ii / i i lk ' i i iikn.ir Icii dch- kunnen wdi-
clen ulij^evuerd; 

- De siliMlie wii.irin veniniieinigtl maleriüiii verspreid in liei rivierbed aanwe/iy is, li i i j l l 
besiaiin. 

Dil aliern.ilief leven dus goen eelile (iplnssini; viKir hel pruhleeni. Hel lu'sehrijveii Viin ile/e 
siliMlie levert eehler wel een ytiede relereniie voorde inilieii-j;evi)l[!en, 

Vivrfieiwmeii lUlivilcil: hel Uvptisscti viiii ./e lich'idsrViU'ls 
Hel lne|Mssen vdii de beleidsre^ieK belekeni in essenlie dtii andere ni(it;elijkheden d.iii enkel en 
.illeen hel Lilvueren naar grooischalijie hagf^erspcdestoriplaaiscn mogelijk worden. Hei Kicpas-
sen van de vi)nriinlwerp-heleidsrei;els helekenl dal (i|i jirond van een doehnaiigiK'ids.ilweijing 
een keu/e wordi geniaaki uil vijl imigelijkc upiies vour hei verwerken van vrijkoinende iiiier-
waardeiigrond: 

Bodem hlijli bodem 
Bodem wordl houwslol 
Hergebruik na bewerking 
Bergen in /andwinpiilten 

- Storien in ibaggerspecie)storiplaaisen 
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Del fs to f fenw inn ing in combinat ie met bergen 
Naasi hel alvaisioffenbcleid, waar hei hier om gaal, is er ander 
beleid van invloed op de acliviieiten in hei kader van Ruimte 
voor de Rijniakken. In dit kader is het dclfsioffenbeleid van be
lang. Een onderdeel van enkele hierna beschreven alternatie
ven is hel bergen van materiaal in diepe pLttien in de uiterwaar
den, al dan riiei in combinatie rnei /andwinning. Volgens hel 
luiidige SiriielLiursehema Op}iervlakie Dellsloffen (SOD| is hel 
realiseren van nieuwe diepe zandwinningen in de uiterwaarden 
niei toegeslaan. De verwaehiing is dai len tijde van hei uitvoe
ren van de rivierverrnimingswerkzaamheden een wijziging van 
liet SOD zal zijn doorgevoerd die het realiseren van diepe /.and
winningen in de uiterwaarden wel mogelijk maakt, waarbij het 
onisi.ine gat (de zandwinput) na de zandwinning moei worden 
opgevuld. Deze beleidswijziging wordi ingezei om 'ompuiien' 
mogelijk ie maken: hel winnen van dellsloffen om uiterwaard-
verlaging in combinatie met hel bergen van verontreinigde uiler-
waardengrond kosient'ffectief mogelijk te tnaken. 

Voor ompLiiien bestaan twee varianten. De eersie, en finaneieel meesi aantrekkelijke va
riant, is die waarbij de bij niierwaardverlaging vrijkomende verontreinigde uiterwaarden-
grond geconcentreerd bijeen wordt gebracht in nieuwe zandwinputten. De/e variant van 
omptitten noemen we 'geconcenireerd-ompuiien' en tnaaki onderdeel uil van de voorgeno-
tneii aetivileil. De andere variant van omputien is hel 'in siui-orn|uiiien', deze variant wordl 
beschreven in het meest milieuvriendelijke aliernatiel: preventie en hergebruik alvalstollen. 

Vitriiitrl: (ff^iiifhlfii oiilfirnvcti 
Een variant op de vi>orgenonien ai.li\ ileil is <irn hel meest verontreinigde tiiateriaal (geschieden 
naar mate van verontreiniging) gescheiden ie ontgraven om het vervolgens gescheiden ie kun
nen loepassen. Alhoewel relatief duur door de nood/aak van aanvidlend onderzoek en extra 
groiidverzel is dit een reëel uitvoerbare mogelijkheid om de male waarin verspreiding vau. en 
blootstelling aan verontreiniging opireedl, nog verder te beperken. De meest vcronireinigde 
uiterwaardeiigrond kan hij het storten in zandwinpuiten 'in de kern van het storiliehaarn' wor
den gebrachi, waarbij het minder verontreinigde maieriaal als een 'schil' daaromheen wortli 
gestort. 



Meest milieuvriendelijke alternatieven 
Df ilisLiissif oviT Will lii^l Mci'M iiiiln'Uvrn.'ii(ifli|lM- ,illcniaiiL'f |MMA| is /oi i viT/aiiilcii in een 
tüsciLSsit' iiviT l i l ' inhi>ini v.in l i i ' hi'niippfn 'nii l i i ' i i ' , 'IIIL'L'SI' t'ii 'ri'i'i'1 Liilvni'rlvi.ir', Uil is lie 
r fd fn (i.ii in hel MIÏR iwi ' i ' iiii'csl mi lifuvricii i l i ' l i jkt' a lic rna lieven vvorik'ii beschreven, De7e 
ln'iiinU'iiiiH vvorili hiiiiH'n cli- iii.i'.r.-syML'inaiii'k vvikcr locf;i'jiasi, niuier .iiultTe in vi'cl inEr.i-
sir i iai i i i r in.v.r.s van Rijksw.m-iMOJi wdariri spr.ikf is \ari [;roe!K- (iKiiiiiirjierichti'l en yr i j / i ' 
(nienst;eridiit') meesi milieuvriendelijke aliernaiiewn. 

Ik' l eersie MMA rielu '/'\d\ np liei minimaliseren v.ni verspreILIIII.L; i'ii bldoisiellini;. Ili'i iwecde 
IVIMA richt zich up hel mininuilisereii v.in hel nnisia.iii vau alvalstulferi en hel maximaliseren 
van herjii-hriiik. 

Bilijtjcrsf'txk'sli'rfi'liUilsi'ii-iillcrihilicf: MMA voor nriiiiiiitilisavii wnpivUliUfi cii hh>olsh'lliiiii 
In lic m.cr.-syslemaiiek maj^ hij hel hesehrijven van hei MMA wiirilen veriinder^telii d.il meer 
j;eld hesehikhaar wnrdl j;esield voor hel bereiken van miliendiieKu'llirij;eri. In de luhdi^je siiiia-
lie (7.ie hiervoor onder 'nnlallernaiiel'l wordt, mede vanwefje de ho ĵe kosien, slechts /eer be-
jierki veronireinijidc inierwaardent;rond gesiorl in iiajijierspeciest on plaatsen. In dit nieesi mi-
lieiivrieiulelijke aliernaiiel wordi hei vwva beschikbare f;eld besieed iian hei realiseren van 
KrooiscliaÜHe b.igK'^'rspeciesiorii'l.i.ilseii binnen hei livierbed voor hel deliniiiel her);en van ver-
onireiiiit;de iiiierwaardenijroiiil, leiieinde verspreiding; >.i\\^ en bliinisielliiii;<i<in verontreinijiin-
^en, ie voorkomen. 

De projecten voor rivierverrniming in naiimroniwikkelinj; kunnen 
door de/e extra middelen en capaciteil in b.iti[;erspeciesioriplaaisen 
volledig binnen hei liestaande beleid worden iiiinevoerd. Uiierwaar-
den^rond wordi gescheiden ontgraven en Hebniiki voor de loepas-
sinu 'bodem blijh bodem' Ook voorde loepassiHH 'bodem wordt boiiw-
slol' wordl zoveel mojjelijk schone of l i ih i veronireinigde iiiierwaar-
deiigroiid gcbrnikl, /odal in ieder geval voldaan kan worden aan de 
eisen van het liouwsmflenbeshiil. De overige iiiierwaardetigrond 
wordt ongescheiden ontgraven en afgevoerd naar l>aggerspccicstort-
plaatsen. 

I'rfwiilif I'll lhT;ii-hniik-ii!h-niiHii[f: MMA wor ihiiirZihwilifid 
Mei iweeile meesi milieiivriendelijke aliernaiiel richt zich op hel zo
veel mogelijk voorkomen \'^v\ hel onisiaan van afvalstoffen. Waar 
atvalstolten loch vrijkomen, richt het aliernaiiel zich op het herge
bruiken i\ä\y wel nuttig inepassen van de alvalsioffen. 
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Fen van de manieren om zo veel mogelijk uilerwaardengrond her te 
gebruiken is door bij uiierwaardenverlagingen eerst de uilerwaar

dengrond opzij te /enen. vervolgens bet zand ie ontgraven en daarna de uilerwaardengrond 
weer lervig Ie zeilen, zodat de oiiisjiriiukelijke bodem weer bersield wordl. Dit 'in siiu-omiHil-
ien' maaki een belangrijk onderdeel uil van dii alleruaiiel en \ iiidl plaais in de uiterwaarden en 
in de nevengeulen. Hierbij wordt dus retaitel veel dellsioflen ondiep gewonnen. Belangrijke 
nadelen van de/e vorm van dellsioflenwinning zijn dal hel de uilerwaardengrond iwee keer 
'opgepakt' nioel worden en dal de veromreinigde uilerwaardengrond weer verspreid in de 
uiterwaarden lereehi komt. Wel vvordi eroi) gelei, dal hei uiierwaardenmaieriaal binEien de 
homogene deelgebieden blijft. 

Kantiekeniiig bij hel ' in situ'-ompiilten' is dat dil lechnisch nooit voor honderd proeenl kan 
worden gerealiseerd. Uil is een gevolg van de vaak zeer groie spreiding in voorkomens (laagdik-
tes, oiiper\lakien, kvvalileilen) \c\\\ winbare liiie\eellieden dellsioflen in lelalie tot de lechnisch 
beschikbare en linaneieel liaalbare wimiingstethnieken. 

De link met het tweede niveau van bes lu i t vo rming 
Indien in de hoofdkeu/e is hesioien dat de vo(irontwerji-regels van toepassing mogen zijn (de 
voorgenomen aciiviieit), dan is het toegestaan andere verwerkingsopiies te inirodiieeren dan 
hel alvoereii van veromreinigde iiiierwaardengrond naar bagge rspeei es i ort plaatsen en/of ver-



schillende vt-rwtTkingsopties zijn loegestaan worden geloetsl. Daarover gaal het 'm dv vi i i t ien-

de paragralci i : de Vdiirwaardeii voor loepassinj; per m.e.r.-pi idni j ie verwerkingsopiic. Dil b i ' -

lekeni dal v n n r r l k f verwLTkii i j isupi iei iok wivrnaarv iTschi l le i id i 'a l iLTi i .u icven gekeken moei 

worden, nameli jk de verschillende voorwaarden voor toepawing van verwerkingsopiies. 

Ook indien in de lu iufdkei ize n ie l word t gekozen voor de voorgenomen aa i v i i e i i maar voor 

een ander al iernai ief, gelden voor de toepassing van de concrete verwerkingsopties nog steeds 

dezeiFde vnnrw. iarden. Wal dat l ieirett is l iei MI-'R 'dekkend ' voor de tx'ide nivcaii 's van 

beshi i iv i i r rn ing. Al ieenalsander i -verwerk ingsopi ies onderdeel van de vooroniwer| i - iH' le ids-

regels wo rden , zal opn ieuw moeien worden stilgestaan bi j de bi jhorende voorwaarden me i 

h n n mi l ieugevolgen. 

3 . 3 . B o d e m b l i j f t b o d e m 

Du vnni j i i - tK i iu fn . i i i i v i ie i i vooi de verwerkiiig^i>|>lie 'bndeni Mi i f i bodeiTi', is tweek-dig: 

Hel lueslaan o p / i i h van hel gebruik van v iTonlre in igde ui iervvaauiengrnnd (kkissu I i /n i 4 | 

volgens hel pr incipe 'Bodem bli j t t bodem'; 

- Het s i f l ien v,-\n randvoorwaarden waaronder veronireinigde n i terwaardengroin l y;cbrnikt 

maj ; worden \o lgvns bei p i i i i i i | i e Hodem hl i j j i bodem' . 

Hel l ip / i i l i toestaan van het gebruik van veronire in igde u i lerwaardengrond ikiasse 1 i / in 4) 

volgens hel pr incipe 'Bodem bl i jh hodem' k i im i reeds aan de orde in de hoofdke i i /e . Hel gaal in 

(kv.e i>.iragraal bij de al iernai ieven om de voorwaarden waaronder ve ion l re in igde ui lerwaar

dengrond mag worden loegepasi volgens hei pr incipe 'bodem Mi j t i bodem' . Bij de/e voorwaar

den is Vooral de lokale siuiai ie, ler plaaise van de ui l ie voeren maatregelen, van belang. 

Waar gaa t het c o n c r e e t om? 

Bij de ui lvoer ing van r iv ierverr ihni ing in hei winierbed ibi jvoorbeeld nevengeulen en uiter-

waardveilaging) w<irdi al l i jd eersi oi i grote schaal onigraven, waarbi j de efficiency van hel 

ontgraven en de mogeli jkheden om delfstoffen Ie w innen voorop slaan. Met de7e w i j /e van 

14 I ontgraven word i nooit direct hei gevvensie prohel bereikt. Daarom word t nadat de vereisic 

hoeveelheden zijn ontgraven, de tabids en dwarsprofielen op de gewensie wijze afgewerkt, 

bijvoorbeeld om zogoed mogeli jke condities voor na i i i i i ron iw ikke l ing ie scheppen. Uileraard 

ligt hel voor de hand om voor de afwerking van de lali ids het nog aanwezige bodemmaieriaal 

te gebruiken, waaronder <le dittuus verontreinigde ui lerwaardengrond. Op deze manier blijft 

de ui lerwaardengrond die in de oorspronkeli jke siiuaiie als bodem aanwezig is, ook nj realisa

tie als 'n ieuwe ' bodem acliier. Vandaar de i i i iain van deze loepassing: 'Bi idem bl i j l i bodem'. 

Er zi jn ook specifieke siniaiies waarbi j een n ieuwe bodemlaag v^u u i lerwaardengrond moe i 
worden aangebrachl. D i l is bi jvoorbeeld het geval bij die nevengeulen die verdroging veroor
zaken door verlaging van grondwaterstanden in de omgeving. Door een onderatd ich i ing van 
u i lerwaardengrond aan ie brengen in de nevengeul kan de verlaging van de grondwaier-
sland in de omgeving verminderd worden . Ook erosie van fi jn/.andig materiaal kan voorko
m e n wo rden door een onderafd ich i ing van stevige u i terwaardengrond aan te brengen. 

Van de voorwaarden diegesicid worden aan l ici ge l inhken van 

verontreinigde ui lerwaardengrond volgens 'Bodem blijft bodem' 

worden alleen de voorwaarden len aan/.ien van de miheuhy-

giënisclie kwal i te i t van de ie gebruiken u i lerwaardengrond in 

verschil lende al lernat ieven u i igewerk i . De overige voorwaar

den, zo.ils 'overeenkomslige fysieke samensiel l ing' en 'geen ver-

on i re in ig ing door lokale p m u b r o n ' . zi jn voor ülli- o l iernal ieven 

van loepassing. 
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Bodem blijft bodem 

(H'vor 

ii i icivv.i.irdfiigKinti 

Voiir 'liotli'm Mijti liodem' nullen de volgende .i l i frn.i i i ivcn in lu-i MER wurdfn beschreven: 
• Niil.ilicni.iiii-I: 
• Voorgfi i i i imn .utivi lci l : kwalili-il i i i lscdnikl in conccniraiies t-n uitli>Kin)> van d<- univan-

t;i'ndf l>iHk'ni aK norT)i; 
• Kwalilt'ii uilUL'diukl in uiiKcnualii 's van di' univanticndt- Imdcin als nurni; 
• lninii\sic-eist'n van BdnwsiotlfiitH'sluii als norm; 
• Mfi'si niilieiivriendelijk alifriiaiiot vnor verspreiding; en bltidisu-llinn. 

NuliiIhrihilii'J 

Viili;i'ns lii-l !niklii;c IH-ICIII niai; siriki LiiTiomcn alleen siiiime niterwaardenf^rnnd wurden );e-
liruiki vuurde i()e[iassiiij: 'liodeni hlijti iKKieni". I nd f jirakiijk iseelner/flden voldoendeselui-
ne niiervv.iardensrond voorhanden voor de afwerking van alle laluds eii liei eveniiioel aan-
l>reni;en van onderafdiihlinnen \an nevengenlen, Oaarhij konn, dat om de schone nilerwaar-
denjjrond \i- kunnen jiehrniken de/e eersi /ornvuldi;; jjeseheiden nioel worden orngraven. Dil 
leidt lol lio);e kosien en lofjislieke eoinplitaties lijdens de uitvoering. Hel loepassen van veront-
reinif;de niUTvvaardenj;rond volj;ens 'Hodeni lil i j l i hodern' wordt daarom in de hnidljie silnatie 
alleen op kleine sihaal gerealiseerd. Dil nulallernaiiei jjaai daarom uit vuu de bestaande hodein, 
d.w./. dal er j;een uiierwaardennrond hovenoji wordl gelegd voor ile alwerkingof onderafdieh-
lingen. I *5 

ViJoriii-nortictJ nctivildl: Kwalih-il (coiiceiilritlii's en iiilkiijiiuii wni onivaiifti^fide hoileni als norm 
ni l allernaiief heireh de voorwaartie die in de vooromwerp-heleidsreneK is opgenomen en 
vormt d.i.irmee de voorjienoinen aii ivi iei l. In dit alternatief wordi veromreinigde uiterwaar-
dengrond (klassen 1 l/m 4) nel als schoon materiaal ^ehriiiki voor de toepassinf^ 'Bodem hlijfi 
hodetii'. Itij hel gehruik van verontreinigde iiiierwaardeiigrond (klassen 1 i/m 4) wordt de 
voor*vaaide gesteld, dai de (inilieiihygiënische) kualiieil van de te gehriiiken iiiicrwaarden-
gnind voor wal heireh de concentraties én de nilloging van verontreinigde stollen heler of 
lenminsle gelijk moei / ipi iiaii die van de omvangende liodem. In tegenstelling lot hel volgende 
allernatiel wordl bij de v<»irgenoiiien activiteit dos ook naar hel niilooggedrag van de omvan
gende hodem en v.ni de ie gehruiken niterwaürdengromf gekeken. 

Kwiililfil faimcnlrulifs) van oiilvuniieiiJe hodem iil.\ norm 
Evenals hij de voorgenomen atliviieil wordt ook veronireinigde iiiterwaardengrond (klassen I 
l/m 4) net als schoon materiaal gehriiikl voorde toepassing'Bodem hlijh bodem'. Hierbij wordl 
echter de voorwaarde gesteld, dal de (milieiüiygiëniselie) kwaliteit van de Ie gebruiken uiier-
waardengrond voor wal betreh de toneeniraiies van verontreinigde stollen heler of lenminste 
gelijk moei zijn aan die van de omvangende bodem. In legeiislelling tol hel voorgaande alter
natief (de voorgenomen aciivileit| wordt hel iiillooggedr.ig van de ie gebruiken uiterwaarden-
grond en van de oiilvangende hodeni in dit aliernaiief builen beschouwing gelaieii. 

hiiniissk'-ciscn Bouwsloffcnlu'sliiil ii/.\ iiotiii 
Ook in dii allernatiel mag verontreinigde oiierwaardengrond (klassen I l/m 4) worden ge
bruikt voor de toepassing 'liodeni hlijli bodem'. Als voorwaarde wordl yesleld, dat de ie gebrui
ken uiterwaardengrond moei voldoen aan de immissie-eisen uil hei Bouwsioffenhesluli. Hier
bij wordl dus geen rekening gehouden mei de (milienhygiënischel kwaliteit van de ontvangen
de bodem. Ue voorwaarde voor het ioej)assen Vtin veronireinigde uiterwaardengrond beirell 

Voor kleinschalige toepassingen wordt in de praktijk reeds onihefpng verteend. 



alleen de inimissie-i-isen uil hei Bnuwsioflfril ifsluii en njL-i Je ^!ren?en die hel Biiuwsiolfenbe-
sliiil siell ,1.111 dl' lonicnlr.ilii-s v.iti de Ie j;ehriiiken iiiU'iw.idideiinrond. 

Meest mitifuvrifiiäflijk ultenititiefwor venprciJiiiii en hUvMelliiii 
Om de allcrnalicven voor de voorwaarden iiiiralk-l ie l,iien lopen mei de alierikilieven in de 
lKK)fdkeii/e is nuk hier vooi hoi nieesi milieu vriendelijk tilienuiliel aanjieiionien, dal er meer 
mickiek-ii liesehikhaar komen om de selmne niierw.i.irdenjironil jiesiheiden [e (ini^raven en ie 
Hehriiiken voor de al werk inj; van laludsenalsanderaldithiinjj. Bij dii allernaiiel wordi dtUirnm 
uili;es;a.in win lu-l nehriiik v.iri alleen schone tiilerw.i.irdenjirnnd (klasse 0( voor de toeiussiriH 
van 'lïddem lili j l i hodem'. 
Verwachte (mi l ieu) -e f fec ten 
De hel.iniüijksie nnheu-elletlen \'an en de onderlinjje verscliilleri nissen de/e vijl aliern<ilie\en 
heliorend hij de tiie|»assirif; 'Undem hlijll hodeiii' iredeii naar verwaclilint; op voor de volj;eride 
iispecien: 
- toniaeiindtielijkheden mei veronireiniijiMjien: 
- verspreiding van veroiiireiniüinjien naar Hnind- en oppervlakiewaier; en 
- duiir/.i.miheid (energieën her^ehruik). 

3.4. Bodem (klasse 4] wordt bouwstof 
De voorfieTionieii .uiiviieii voor de verwerkingsojiiie 'hodem (klasse •!) wnrdl hnuwstol ' is 
iweeledij;: 
- Hel loesiaan op /ieh van hel gehruik van klasse 4 uiierwaardcnj-roiid als hoi iwsiol; 
- Hel stellen van voorwaartien waaronder klasse 4 nilerwaarifent^roiid als tionwsiof .yehrinkl 

man worden volgens hei jirineipe 'bodem wordi hoowsuil ' 
Nel als hij 'bodem blijfi hndeni' koini hel loesiaan op zich van hel nehruik van veronireinigde 
uiierwaardenjirond (klasse 4) alsbouwslot reeds aan de orde in de !iooldkeu/e. Hel gaal dns hij 
lie aliernaiieven 0111 de voorwaarden waaronder verontreinigde uiierwaardeiigrond niag wor
den gehruikl alshonwsiol. Bij de/e voorwaarden is vooral de lokak' siiuaiie waarde uiierwaar-

'^ I dengrond .ils bouwsiof wonl i gehriiiki, van belang. 

Van de vonrwaarden die gesield worden aan hei toepassen van veronireinigde iiiierwaarden-
grond als boowstol worden alleen ile voorwaarden ten aaii/ien van de miüeuhygienisehe kwa-
liieil van ik' loe ie passen niierwaardengrond in versehillende aliernaiieven uitgewerkt . De 
overige voorwaarden, zoals overeenkomsiigc fysieke samenslelling' en 'geen veronlreiniging 
door lokale iumthroii', zijn vooralle alternaiieveti van toepassing. 

Waar gaat het concreet om? 
Concreet betekent 'Bodem (klasse 4) wordt bouwstof' hei gebruik en hel toepassen van 
klasse 4 maieriaal in werken die worden iiilgeviierd in liet kader van het project Ruirnie 
voor de Rijntakken: dus eigenlijk bouwen mei grond. Bij werken moei worden gedaehl aan 
de aanleg van alleen huitendijkse werken, zoals kades, dijken, kribben of hoogwaiervlueht-
plaaisen). Voor grond die als bouwsioi wordt loegepasi in werken is in liet boiiwsiollenbe-
sluit als voorwaarde geslcld, dal de bouwstof niei mag vermengen mci de onderliggende 
bodem en dai de bintwstiif moei worden verwijderd ais hel werk zijn funciie verliest. Dit 
geeil ook liei verscliil aan niet de toepassing 'bodem blijh bodem'. 

Bodem wordt bouwstof 

afdeklaag 
tieliiedseigen 
iiiierwaardenj^roMi 



V(K)r liiuifiii (klassi' 4) wiirill huuwstnl ' /iillfii de vuliii-iiili- .ilii-m,itiL-vcii in lu'i MRR wordt'ii 
lirsvlircvi-ii: 
• NiildlkTiiaiii't (ii'vcns lici niccsi niilii-uvriciidelijki' jlUTiiaiit'i); 
• Vodryi-Tioinen aiiiviieii: KwaÜieii iinivannfndi' bodi-m als norm; 
• Immissk'-eisen v.iii Bmiw^loffenbi'sliiit als rinrm. 

NnhtlliTntltii.'f. tt-wils IM meist niiUciivriaukUik aUcrmiliirf wer vcrspreiäinii cii hUvltUiliii'l 
l l i i luil.ilii-iikiiici i;,i,ii uil v.iii lic! IJfiuwsiolfcnlH'sliiii. Dil lu-K'ki'iii, i!ai .iliccii iiiiciiv.iiirdfn-
f;ioiiii v.iii kl.issi' U i/iii i wnidi gt'bniiki als linuwsiof. Vour klasst' 4 iiiierw.i.irticiiurmul linni-n 
de conceiiiraiies in de meeslc gevallfii boven tU' samensiellingswaarden i-n dns mag het viii-
flcns bi.'i Hiiiiwsii)(fi'iilH'sliiil nici windi'ii j;i.'hriiiki ais Imuwsinf. Kl.isse 4 iM!crw.inr(lc])i;rnii(l 
wiirdi da.irnni jitstlK'ideii uiiiKraven, olüevufKl fii geborm"!! i'i '-•'.•ii l>aggiTS[)edcsnirii'laais. 

Vivnifiii>nrfn iiüivilril: Kiwililcil <u'ihvnli\ilics eii iiilhfliiiii) culwmiii'ihlf Ivili'iti tih norm 
Dil is dl' voui;;i'iiniiH'ii acliviieil innlinni de leksl van de voornnivvei|)-beIeidsreyels AHH. In dil 
iilieniaiiel ino); mik klasse 4 iiilerwaardengrorid worden nebruiki als bouwstof voor (alleen) 
biiilendijkse werken, Fen belangrijke vin>rwaarde liïerbij is, dat de saineiisiellin^ (rnci name de 
(nnieinraiies van de vemntreiiiijiendL' slolfenl cu het niiloojijicdraj; VJW de uilerwiiardeiijjrnnd 
die als biiiiwsLnl wurdi i;ebrnikL gelijk nl beier moei zijn dan die van de ontvangende bodem. 
Mil nnnangende bodem wordl bedoeld de bodem Ier plaatse waar de boiiwsiof wordt loege-
j i a s i , 

htiinissif-ciscii Boiiwslolfcnhfsliiil als norm 
Ook bij ilii aliernaiiel mai; klasse 4 iiiierwaarden>;rond worden jiebriiikt als bouwstof onder de 
viiiirwaarde dat de ie jiebriiiken iiiierwaardenfjrond voldoet aan de iiiimissienorinen v,^n hel 
Boiiwstofl'enbesliiil, Daarnaasl is nog een extra specifieke voorwaarde van ioepassinn: de al-
di'klaai; moei voldoende erosiebi'Mendig zijn. 

Verwachte (ml l ieu) -e f fec ten 
De imilieu)ellei;ien \.\\\ de drie alternatieven en de onderlinge verschillen komen in hoofdlij- | ' 7 
nen overeen niet de milieii-elleeien van de alternatieven \'oor de loeiiassing 'bodem blijll bo
dem'. 

Doordal in het nidahernatiel de meesi veronireiiiigde nirerwaardengrond niei als bouwsiol 
wordt nebrnikl zijn er minder direcie lontaclrnojielijkheden en zal een iels (;erin);ere versprei
ding van veronireininingen plaatsvinden dan bij de andere alternalieven. De mitidere versprei
ding is e thter beperkt omdat de uitloging niet gerelateerd is aan de eoiieetitraties (uitloging 
wordt meer bepaald tioor mobiliteit dan dooreoneeiiiratie). Kosten en energiegebruik zijn hoog 
door meer oiider/oek, meer grondver/el en nood/aak alvoeren van hel materiaal. 

lie twee allernaiieven 'Kïvalileil onivangende bodem als norm' en 'limissie-eisen lionwslof-
fenbesiuii als norm' hebben naar verwaehting een grotere versjiividinji \a\\ verontreiniging 
dan het Nntalternaiief. De onderlinge verlionding van de verspreiding is afhankelijk van bo-
demniateriaal. verontreiniging en toe|iassing. Dil geldt ook voor de beoordelingscriteria kosten 
een dnnrz.aamheid. Dil wordt in het MLR nader onder/oeht. 

3.5. De minimale omvang voor bergen in zandwinputten 
De \oiirgenomen a<.li\ileil is hier hel sielleii \aii een nniiimalc oiinaiig voor lici bergen van 
iiiterwaardengrond in zandwinputten. 

Waar g a a t h e t c o n c r e e t om? 
In het huidige beleid is er een minimale omvang gesteld aan hel storten van verontreinigd 
materiaal in haggerspeeiesiorl]ilaatsen: enkele miljoenen kubieke meters. Om uiterwaard-
verlaging in eomhinatie met dellstollenvvinning ('ompiitien'. zie tekstkader paragraaf 1,2) 
economisch rendabel ie kunnen uilvocrcn is een kleinere minimale omvang voor bergingen 
van iiiterwaardengrond nodig. Doorbel realiseren vän meerdere kleinere bergingen in plaats 
\An één groie t>erging kunnen iransporiafstaiideii worden beperkt. Transport is één van de 
belangrijkste kostenposten bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij rivierverruiming. 
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Bergen in zandwinputten 

.ildi'kLi.i}^ 

t;cl>k'ilsi'ijii'n 
w c e r i i n m i K i 

In dl.' vddRiinwtTp-lK-lfidsR-jiols Viin ABR wordi de udnini.ile nmv.ins; jicstcld op 1(10.000 i i i ' . 
IX-ze iimvdin; is>;fko/fi i um iiu-iT nnijii'lijklu'di'ii ic silu-ppoii viuir lii-l t>i-ii;iTi \<iii \cr i inir i ' i -
tiifide uitcrwaiirdenjinirid in /aiidwiripuiii.-n daii in liei luiidigf ln-U'id inotjciijk is. Ti't;clijki'rtijd 
word[ hicrniei' vvn ic jiri'li.' vcrsnip|H'rin,L; v<iii df licrjiinj; van vcrnnlicini^dc iiil(TWtii.irdi.'n-
j;riin(i vnnrkdiiicn, waanloiir fcn );ni-di- na/or^ iiiiij;i-lijk lilijit. Mcl dtvc iiiinini.ik-iitnvany witi 
100.000 n i ' als vtTtrfkinirii worden in lici MER de volgende altcm.ii ievii i iH'kekcn: 
• Niil,dtiTn.ini-|: Ï .000.000m'; 
• Grille t>erginj;; 500.i)l)l) ni*: 
• Middelgroic liL-rginK: 100,000 m' ; 
• Kleine lieri-iiii;: 10,000 n i ' . 

NiiUillfiihiiicJ 
Dil .dieni.nii'l lieirefi een iniiiini.ik-innv.inj; van ï.OOO.OOO n i ' . In liel Beleidssiaiulpiini verwij-
deriny lut>t;erspe<.ie wurdi de oEnv.inj; van een l'<if!j;i'rspeiies[(irlplaals van enkele »tiljiu'iien 
m^geiioeind, Dil is liel huidige l>eleid eii vcirnil daarmee lu'i nulalienialiel. Oni enkele miljoe
nen i n ' ' ecmereel le maken is voor dii geial geko/eii, 

droll' herainii 
'8 I Dil alleni.nief I'clrefl een niiniiuale omvailj; van "iOO.OOO in ' . Dil is de jiieiis die voorde m.e.r.-

plit l i i van tiaggerspeeiesioriplaaiseii gehrniki vvonil, Hoveiidien konii de ordegr(ii)He overeen 
niei de hergingsomvang van !;roU' riviei verriiimingsproieeien. 

Mklikltiroli' hfrifiiift 
Dil aliernaiiel heireli een minimale omvang van 100.000 m', Dil is liel voorkeursaliernalief. 

Klfinc hiTtihin 
Dil aliernatief helrcfl een minimale omvang van 10.000 m' . Bij dii aliernaiief wordi de mini
male omvang van de herging wai ordegrootie heireh gelijk gehouden aan de minimaal ie ge-
hruiken hoeveelheden voor (geïsoleerde] loepassing van eaie^orie 2 i'ouwslof volgens hel Houw-
slohenhesluil (10.000 ion|. 

Verwachte (mUieu)-effecten 
De he langrijk si e (milieu (elleeien van de vier allernaiieven en de onderlinge versehillen 1 reilen 
i>p viHii de heoordelingseriieria: loniaeimogelijkheden mei veroiiireinigen, serspreiding v^w 
verontreinigingen, naiuuroniwikkeling. mogelijkheden voor hanilhaven. nazorg en kosleii. 

hl he! algemeen geldi hoe groler de herging hoe kleinerde hloul-
sielliiig (door geringere Lxmtaci moge lijk heden) aan veronirei-
nigingen en hi>e kleiner de verspreiding van veronireinigingen 
is. Daarnadsi is ook de handhaving van vergunningsvoorsehrif-
ten en de nazorg van de herging eenvoudiger bij een grote ber
ging dan hij een aaiiial kleinere hergingen. Üroie hergingen bie
den daareniegeii veel minder mogelijkiieden \oor naii i iuuni-
wikkelingdan verschillende kleine bergingen en ook de kosien 
van iiei iransjiori zijn in hel algemeen hoger door de groiere 
transporialsianden. 



4. Milieugevolgen en beoordelingskade 

^ . 1 . E f f e c t v o o r s p e l l i n g 

UilH'iii>;spiiiU bij deze ni.e.r. is U'ri eerste dal de wi jze waarup de effect voorspel l inn l ' l^atsvindi 

l i i c i i i .1.111 Ie •iluiten l i i j l iet iK'leidsiiiatitie karakter v.i i i de voor i ;enomen aci iv i te i i . Hel \-< niet in 

tille j ;e\ l i l len f;iieJ [i iüi;eli|k en mik niel niHÜgen / i nvu l el lei ten nj i een /eer kvv.irnil.il leve w i j / e 

It' voorspel len. De e fleet voorspel l int; dient i n z i d i i te l i ieden in de beleidsm.]tin relevante ver-

schii lei i [nssen de • i l iernai ieven. 

De in l i in iu i t ie in de/e fase van de effectvcKirspellinj; 1% volledig gebaseerd op de nn lieschikbare 

inforrn. i l ie. VA is alleen gerekend op basis van de Iniidige bescli ikixire kental len. De nn beschik-

biire informai ie over de el leclen van de voorgenomen a i l i v i l e i l en de al lernal ievei i op bet 

i i ivean v.iii l iel l iv ieisysleein is voor i ianiel i ik kwal i la l ie l v.in , i , i i i l . 

4.2 . Aanpak 
Hei is dus niet mogeli jk o m een >;edeiaillci'rde kwant i ia l ievc et ieclvoorspell ingen n i l Ie voeren 
op het niveau van het r iviersysieem: de Ri jntakken. Om toch een aansprekend resii ltaai te 
verkr i igen /a l in het MFR een represcniatief iracé worden t;esclicisi waar in een represeniatieve 
hoeveelbeid veronireinigi le i i i ierwaardengrond verjilaatst dieni te worden . Op de/e w i j /e ont
staat een i l lustratief voorbeeld v.in de gevolgen voor liei mi l ieu van de beleidsregels en de 
al lern. i l ieven daarvoor, 

4 . 3 . B e o o r d e l i n g s k a d e r 

Een iH'oordelingskader iieval een complete sei van reievanie, nie! overlappende aspeilen en ir i ier i . i 

ilie een rol spelen hij bel beoordelen \ar i de allernalieven, l.en beoordelingskader vverki sturend bij 

de el lcitvoorspell i i ig en vori i i t de l>asis voor het \ergeli jke[i van de aiternaiieven in liet MLK, 

Aspecten en cr i ter ia 

Aspenei i zijn ondervverjien waarlussen een pol i t ieke afweging kan piaaisvlnden: hi jvoor-

lieeld iLissen 'duurzaamheid ' en 'natuurwaarden ' . Welke criteria daarbinnen een rol spelen 

is een vakinhoudel i jke keu /e . 
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De keu/e WM} de relevante as]ieeien en criteria in de si . i r inoi i t ie is gebaseerd op bei voor de 

activiteit relevante overhcidsl ieleid. Tijdens de effeclvoorsj ielbng kan bl i jken dat be]uiaide e l -

leden 'niet onderscheidend' / i j n . Dit w i l /eggen dat de alternatieven op de/e aspecten niet 

verschi l len, In ^nlke gevallen /uilen deze aspecten i n d e vergel i jk ing van de alternatieven in bet 

MTR niel worden meegenomen. 

Van lielang is i^ok bei onderscheid tussen mi l ieu- inh imdel i j ke en procesmatige aspecten, In de 

nu'esle gevallen beperkt ni.e.r, zich nu ile eerste categorie v.m aspecten. In dit geval worden 

vanwege het belang bij de voorbereiding van de beleidsregels ook twee procestnatige aspecten 

meegenoi i icn. 

Hierna wordt in lahelvorm hel beoordelingskader gepresenteerd. Ook wo rd i aangegeven welke 

meeilai gebru ik i gaat worden en wat daarop de mceieenheid is. 

kvv.irnil.il


Tabel 2. Beoordelingskader voor de alternatieven 

Aspect 

Realisatie pro|ectdoelen 

Hoogwater

bescherming 

Natuurontwlklteling 

Mi l ieu- inhoude l i j ke aspecten 

Blootsteiiing en 

conlaclmogelijkheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Duurzaamheid 

Hinder bij realisatie 

Criterium 

Rivierverruiming 

Terrestische natuur 

Aqualische na [uur 

Ecosvstemen 

Humaan 

Grondwater 

Oppervlal(tewaler 

Energieverbruik 

Product- en 

maleriaaihergebruik 

Geluidshinder 

Meetlat Meeteenheid < 

Ruimte voor afvoer m3 

en berging 

Oppervlait nieuwe Ha 

natuur 

Oppervlak nieuwe Ha 

natuur 

KwalllalieF • + * / -

Kwalitatief • + • / -

Oppervlak HB 

Kwalitatief • * • / -

Oppervlak Ha 

Kwalitatief * * + / • • • 

Gebruik Cl 
Hoeveelheid m» 

Hinder * * + / • • 
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Kosten 

Kosten investering grondverzet Monetair 

Nello opbrengst Monetair 

delfstoffen 

Netto kosten Monetair 

miljoenen guldens 

miljoenen guldens 

miljoenen guldens 

Procesmatige aspecten 

Compleniteil uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Werkzaamheden Kwalitatief 

Handhaafbaarheid Kwalitatief 

Beheersbaarheid, nazorg Kwalitatief 

In een gonial gei/allen wordt een kmalilatieve beoordeling van hel effect uitgevoerd. In die gevallen wordi 

gewerkt mei een zevenpunisichaat die als volgl dient Ie worden geïnterpreteerd: 

*•--• zeer grool positief effect in vergelijking tot hel nulalternatief 

<-t grool positief effect in vergelijking tot het nulolternatief 

* positief effect in vergelijking tot hel nulalternalief 

o geen verschil in vergelijking rol het nulalternotlel 

negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

- groot negatief effect in vergelijking lol hel nulollernalief 

— zeer groot negatief effect in vergelijking lot het nulalternalief 



5- Procedure 

5 .1 . Procedure stappen 
Df m.c.r.-piini'ilLiri- vu ili- |)riKV(luri' voor h f l vdslvlcllcii van de bflinttsrcjicis ABR iliiurlopen 
(if viilju-iuk' M,i|»pcn: 

Slii;' I: Opsliih-ii cii Ivkrihiiiiiikcii \l,ir1iuUilic 
Dl- M.iiiniHiiir IU'li'iJsrt'j;i-ls Atli i ' l IfiKicnilK-lu-i-r lïiiiil.ikken is optJfsU'lil door df inili.nii ' l iu'-
mers (/ie ifksik.idrr W/. 6). Tv s.iitifii niet IIL-I ttT iii/at;i' leggen van de si.irtnotiiie vvotdcn uok 
de viHiriiiilwerii-heleJdsreiieis Atlief Bodernl>eheer Ritni.ikken (ineliisief de voorlopii;i-In'Mlirij-
Miij; Vtin ii II err 1.1 lie ven en eileelen) en de ri.idere niiwerking van de si.iiiiniiiiie len lieliiicve 
van hei MhR gepnlilieeerd. 

Sliip 2: Impradk shiiliii'lilic en \\isMcUiiii\ rkUÜijinii 

Nadepnlilieaiie van de siarinulilie kan iedereen gedurende 4 weken reageren op deslariniuine 
diKir middel van een sehritielijke reai'iie Ie rit l i ien aan liei beviiegd ge/Of; [/ie leksikader hl/, b). 
hisprekers en adviseurs worden ook uiigenndigd om ÜÜW ie i;even ol en op welke jmnien de 
viiiironiweri'-heleidsregeis en de nadere nitvverking \nn de siarinotiiie len behoeve van hel 
MbR, die in de loelidning o\\ de beleidsregels AUR /ipi opgenomen, nogaanvnllinghehoeven. 
Op de vooriiniwerp-heleidsregels en de MtR-leksien is in dit stadium nog geen (lormelel in
spraak mogelijk. De inspraakronde hierop komt aan de orde in slap 4, Wel kmmeri tijdens de/e 
stap 2 alvast opmerkingen over heide doeimienlen worden gemaakt, /odai de opstellers van de 
doemneiiien daarbij het voorbereiden van de delirnlieve versie rekening mee kunnen houden. 
Na de ter in/age legging brengt de Conniiissie in.e.r. advies voor de riditl i jnen uit aan bet 
bevoegd ge/ag. Daarbij /al / i j explieiei worden gevraagd ol en 7.0 ja. op welke pnmen de nadere 
intwerking vati de siarinulilie len behoeve van bet MbR nog aaiividüng beboett. Hel bevoegd 
ge/ag stelt op basis van de inspraakreaeties en de ,i(f\'ie/en de ri i lnl i j i iei i o]i. 

Slap i: Opsli-llcn cii IvkfuJniiikcii Ml:K en ontwerp-bckidririi^eh ABR. 
()|) basis van de rithtiijnen worden het MFiR en de ontwerp-beleidsregeK ABR opgesteld. Tege
lijkerlijd niel het MLR worden de oniwerp-beleidsregels ABR lornieel vasigesield door de iti i-
liaiielnemers (de provincies Gelderland, Overijssel en Uiredii en de siaatseereiaris van Verkeer 
en Waiersiaail len behoeve van de inspraak. Hei MI-.R en ile oniwerp-heleidsregels Aii i* / i iJi in 
legelijkeriijd ler in/age gelegd worden. 

Ship 4: hispniiik MFK cii oiiiiwrp-hf!i-iJsn\>ick ABK 
De inspraak proiediires van de in.e.r. en van de oniwerp-beleidsregels ABR /irlien uorden 
geeombineerd in één iiispraakproeednre. Dit is hel rnomeni dat formeel ook de inhond van de 
ontwerii-heleidsregels onderwerji van inspraak is. Iedereen heeft gedurende f> weken ile moge
lijkheid om /ijn/baar reaitie op beide docmnenieii ie geven, Tr /al ook een inspraakbijeen-
kornsl worilen gehonden waarin iederien in de gelegenheid wordl gesield om vragen ie stellen 
en om mondeling een ins|iraakreaiiii' ie geven. Tevens wordt in de/e periode advies gi'vraagd 
aan diverse adviesorganen (waaronder Commissie m,e,r.). 

Stitp 5.- V,ishli-lliii;i l'i-k-i,lsnyi'ls AHK 
Op basis van de inspraakreaeties en de advie/en worden de delinilieve beleidsregels ABR vasi
gesield. 
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5.2. Planning 

Tibet 3. Planning 
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Stap Instant ie/persoon Termijn Wanneer 

Publicaiie startnotitie en voor GS van Gelderland, 

ontwerp beleidsregels Overijssel en 

Utrecht n.v.t. 9 februari 2001 

Ter inzage legging startnotitie G5 van Gelderland, 

en publicatie voorantwerp- Overijssel en 

beleidsregels Utrecht gelijk met publicatie 12 februari 2001 

Vraag om advies aan Commissie GS van Gelderland, 

m.e.r. en andere instanties Overijssel en gelijk met terinzage-

Ulrecht legging 12 februari 2001 

Inspraak iedereen (i weken iz lebr.-i2 mrt. 

Advies voor richtlijnen Commissie m.e.r. Ij weken na sluiting 

Inspraak april 2001 

Vaststellen richtlijnen GS van Gelderland, 

Overijssel en g weken na sluiting 

Utrecht inspraak mei 2001 

Opstellen ontwerp beleidsregels Initiatiehiemers'" geen juni 2001 

en detlnitief MER 

Aanvaardbaarheidsoordeel MER GS van Gelderland, 

Overijssel en 

Utrecht juli/augustus 20( 

Publicatie MER en ontwerp GS van Gelderland, 

beleidsregels Overijssel en 

Utrecht n.v.t. september 2001 

Ter Inïage legging MER en GS van Gelderland, 

onlwerp beleidsregels Overijsel en 

en Gelderland gelijk met publicatie september 2001 

Vraag om advies aan Commissie GS van Gelderland. 

m.e.r. en andere instantie Ouerijssel en gelijk met ter inzage-

Utrecht legging september zooi 

Inspraak Iedereen 6 weken sept/okt. 2001 

Toelsingsadvies Commissie m.e.r. 5 weken na sluiting 

Inspraak november 2001 

Vaststellen beleidsregels Initiatiefnemers circa 5 maanden februari 2002 

Oe initiatiefnemers in het kadei van de m.e.r.-procedure zijn de besluursorgonei die de beleidsregels ABR 

willen vaststellen. De iniliatiefnenwfs zijn de Provinciale Stolen van Gelderland. Utrecht en Overijssel en de 

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 
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