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Samenvatting 

Inleiding 

Dl' Rijniakken /i i l lcn in iW mckoinsl, {)m iidn de ^eslflilc vi'iligheidsciscn i f kdi i i i f i i volilocn. 
iiii'iT wakT niooti'n kiinni^n atviK-rcn. Dt' ovfrhcid sirt'cfl ernaar om de nood/^ak voiir fcn 
i i i i ' i iwi ' rondt' dijkvi'rsierkiiit;i'n i i ' heperki-n door het nenit-n van vcrriiiinende ni.iatn-gi'k'n in 
liet riviersysifcni /elf. De overheid wil dc/.e maairegek-n airnhineri-n mei Tiaiimroiilwikkelinj;, 
Hij (ie iiiivoerinj! van de projcclen zullen zeer yrote hoevceilieden iiikTwaardcnijrond moeien 
worden verplaalsl. Deze ^roiul is voor t'cii ntuai deel veromreinitjd als j;evolg van li'/ingen in 
iiel verleden. Ook hei slib dai inomenleel tijdens hoogwater wordi atge/ei, is noj; veronirei-
iiigd. 

Uilerwaardennroiid wtirdl deels op de niarkl afgezet. Voor de resterende niel-vermarklhare 
uiterwaardengrond moet een oplossing worden gevonden. 

Volgens de wet- en regelgeving moet alle. binnen rivierverrnitningsprojetten, vri jkomen
de uiterwaardengrond beschouwd worden als een afvalstof. Het huidige beleid biedt vr i j 
wel geen r i i imie om de vrijkomende uiterwaardengrond binnen hei projecl zelf te herge
bruiken of Ie bergen. Volgens het huidige provinciale atvalstotlenbeleid moet alle sterk 
verontreinigde uiterwaardengrond worden gestort in grootschalige baggerspeciestortplaat
sen en/i)f worden gereinigd. Dit is een /eer kostbare /aak, en voor hel realiseren van der
gelijke stortplaatsen bestaat nauwelijks maalschappelijk draagvlak. 

Hel huidige beleid breng! dus belangrijke beperkingen mei zich mee voor het realiseren van 
rivierverroiniende maatregelen. Om loch, door middel van rivierverruiinende maatregelen, aan 
de veiligheidseisen te kunnen voldoen en naluurontwikkelingsprojecten ie kunnen realiseren, 
hebben de betrokken provincies besloten hun afvalstoffenbeleid voor zowel verontreinigde als 
-ithone uiterwaardengrond aan Ie passen. 

De kern van de oplossing ligt in het bieden van meer mogelijkheden om grond in hel 
gebied zelf te hergebruiken ol te bergen. Daarbij geldl als randvoorwaarde dat op een 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt omgegaan mei de diftuus veronireinigde uiter
waardengrond. binnen het beslaande landelijke beleidskader: Actief Bodembeheer Rivier-
bed. Op basis van dil beleidskader hebben tie beirokken provincies en de regionale directie 
Oost van Rijkswaterstaat hel initiaiief genomen dil nationale beleid gebiedsgerichi uit te 
werken in de oniwerp-beleidsnoiitie Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR). Met behulp 
van deze oniwerp-beleidsnoiii ie wordt liet mogelijk diffuus veronireinigde uiterwaarden
grond, die vrijkomt bij herinrichiingsprojecien, binnen hel rivierbed te hergebruiken of te 
bergen in kleine bergingen. Dergelijke bergingen zijn deels al beschikbaar in vofirmalige 
zandwinputten, maar kunnen deels ook worden gemaakt door zandwinning in het rivier
bed weer toe te staan, in combinatie mei r ivierverruiming. In hel regeringsvoornemen 
(i'KB deel 1) inzake het Tweede Striiciuurschema Oppervlakiedellstoffen wordt deze be-
leitiswijziging voorgesteld. In deze puilen kan dan ook schone uiterwaardengrond die vri j 
komt en niei verniarktbaar is. worden gesiori. Dil materiaal moet volgens het huidige beleid 
worden hergebruiki en mag niet worden gestort. Door de grote hoeveellieden is volledig herge
bruik binnen ol builen het rivierbed niei altijd mogelijk. 

Re ikw i j t l l v en inhoud van het MER ... 
De m.e.r.-pÜclii vloeit voon uit hei gegeven dat er sprake is van hei op i)[ in de bodem brengen 
van afvalsioften, als veronireinigde uiterwaardengrond wordl 'opgepakt' en ergens anders wordt 
neergelegd. Veronireinigde uiterwaardengrond, die ergens neergelegd of geborgen moei wor
den, wordl namelijk beschouwd als 'afvalsiof'. De m.e.r.-plicht van de ontwerp-beleidsnoiiiie is 
gebaseerd op categorie 18.1 van bijlage C van hei Besluit m.e.r. van juni 1*399, pe aciiviieii 
waar het om gaat is de vasisielling van het beleid inzake de verwijdering van afvalsioilen. 
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Bij hel vaslslellen van welkt onderwcrpen wol i'ii wf lkc (iridiTwt'rpen iiit'i In hol MER /iilk-n 
worden opgenomen, zijn de volgende uitgannspiinien gehanleerd: 
• t-en rn.e.r. belrefi .illceii nieuwe iniivilellen; 
• lie iii.e.r. vloeit voiirl i i l i de Wei Mlllenheheer en heeft dientengevolge alleen belrekking op 

hel afvalstoffenbeleid; 
• de formulering v.in liet Beshiit iii.e.r. is leidend bij de ken7e van onderwerpen die In het 

MER worden behandeld; 
• de ni.e.r. is gericht op het leveren van een meerwaarde voor de besluilvorming. 

De volgende onderwerpen zijn m.e.r.-plichtig: 
• de lioofdkeuze: wel of geen nieuw beleid; 
• 'botleni hlij i i bodem' (klasse 1 i/m 4' t : de voorwaarden voor toepassing; 
• 'bodem (klasse 4) wordt bouwstof: de voorw.i.irden voor toepassing: dit betreft de keuze 

van de voorwaarden waaronder klasse 4 uilerwaardengrond als bouwstof mag worden loe-
gepasl; 

• de minimale omvang voor bergen in puiten, kleischermen en bergingen. 

Beoorde l ingskader voor de a l te rna t ieven 

Een beoordelingskader beval een complete set van relevante, niei overlappende aspecten en 
deelaspecten die een rol spelen l>ij be(H)rdeling van de alternatieven, en daarom voor de elfect-
voorspelling in het MER (zie voor een overzicht van de aspecten en deelaspecten de tabel vcr-
deid|i in deze samenvailing). 

De gebruikte aspecten in de afwegingsniethode uit de ontwerp-beleidsnoiitie en die in bei be
oordelingskader in dll MER komen niet geheel overeen. In het beoordelingskader in het MER 
worden ten eerste meer aspecten gi-lmiikl. Ten tweede is een aantal van de gekozen deelaspec
ten en meeleenheden van een hoger abstractieniveau en daarom globaler. Vergunningverle
ning vraagt gedetailleerde, specifieke informatie over een beperkt aantal aspecten, Nacuelijk 
precies die inlormaiie die nodig is voor de loeising van de projecten aati de (iiormerings-) 
kaders van de wetten op basis waarvan vergunningen worden aangevraagd. 

Milieueftectrapponage over (afval)beleid vraagt een beperkte hoeveelheid minder gedetailleer
de informatie over een groot aantal aspecien. Daarbij gaai hel dus om inlormaiie die nodig is 
om een besluit {)p beleidsniveau te nemen over de wijziging vati hel afvalbeleid. Daarbij is hij de 
formulering van beleid, dat uiteindelijk wel van loepassing zal zijn op concrete projecten, de 
beschikbaarheid van informatie over de betreffende projecten nog beperkt. 

De besluitvorming over de projecten die ondernomen gaan worden in het kader van de rivier-
verruimingsoperaiie is nog breder. Dil MER gaai niei over deze projecten. In ile besluilvorming 
over projecten wordt afgewogen of en onder welke voorwaarden een herinrichtingsprojecT 
moet w()rden uitgevoerd en hoc bel er uit moet gaan zien. Het al of niei winnen van delfstoffen 
wordt ook in deze iu-sluiivorming meegenomen. In de besluilvorming over concrete rivierver-
ruiinings]irojecten s})elen dus nog meer aspecien een rol dan in de afwegingsniethode uil de 
omwerp-heleidsnoiiiie en het beoordelingskader in dit MER aan de orde zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn asjiecien als de vogel- en babltairichllijnen. landschap, archeologie, cultimrhistorie, veran
deringen van oppervlakte en grondwaterstanden en ruimtegebruik. 

I In de Derde en de Vierde Nota Walerhuishouding is een indeling op grond vt3n de mote van verontreMging van 

i/^oterbodems opgenomen. De indeling vindt plaats op basis von de concentratie van verontreinigingen en bestaat 

uil vijf klassen: 

Klasse O: schoon (voldoet oon streefwaarden) 

Klasse 1: tussen streef- en grenswaarde 

Klasse 3: lussen grens- en toetsingswaarde 

Klasse 3: tussen toetsings- en interventiewaarde 
Klasse 4: boven interventiewaarde 



M e t h o d e v a n e f fec t v o o r s p e l I i ng ... 

UilK^rit!S|)iinl tiij J L ' I C m.c.r. is l iai dc vvijzf waarop de cfffclvoorspelMnf; j i laalsv imi l , l i i cn i aaii 

le siui l i ' i i hij lu-l l ic leidsmnl i^ i ' karakUT van de v{ ) { ) rg fnomfn ac l i v i l f i l , ()c effect voorspel l ing 

dient i i i / i i l n le Incdcn in de helcidsinatin relevante verscliiHen mssen de al ternat ieven. Van 

enkele aspecten waren geen kental len beschikbaar, h iervoor zi jn aannamen gedaan. 

Een f i c t i e f h e r i n r i c h l i n g s p r o j e c l ... 

Omdat bij een beleids-m.e.r. geen concreet project voor handen is. waarvoor de effecten zicht

baar gernaaki kunnen worden, is een casus o m w i k k e l d : een fictief her inr icht ingspro jea. 

De redenen voor hel ontwikkelen van een fictief herlnrichtlngsproject zijn: 
• bekijken hoe hel beleid en altematieven in de praktijk uitwerken^ 

• het beschrijven van de voorgenomen activiteit, rnet de hieruit voortvloeiende (milieb}effecter> en het kunnen 

ramen van de kosten is het noodzakelijk over de dimensies van de activiteiten le beschikken; 

• de verschillende activiteiten hebben Invloed op elkaar en dienen in samenhang binnen een zo lealistisch 

mogetijk herinrichtlngsprojecl te worden beschouwd. 

De maatregelen in dit project zijn representatief en illuslraiief voor het uit te voeren herinrichlings-

project en komen overeen mei de maatregelen die in de plannen van 'Rniniie voor Rijniakken' / i jn 

aangegeven als kansrijke maatregelen om rivierverrni ining en naluuroniwikkel ing lo l sland te bren

gen. De maatregelen bestaan ni l de aanleg van twee nevengeulen, uiterwaard verlaging aan weerszij

den van de rivier, de j i in leg v.m twee hoogwaiervli i ihlplaaisen, de aanleg van een dijkversterkingen 

hel verondiepen van een zandwinput. Üm plaatselijke erosie van fijnzandig materiaal en een mogelij

ke verdroging van grondwaicrafhankelijke natuurwaarden te voorkomen, is in de hclh van hel op

pervlak van de nevengeulen een oiiderafdielil ing mul ii i lerwaariiengrond nodig. Kr wordl uitgegaan 

van een bestaande z.andwinpui en een nog aan te leggen (nieuwe) zandwinput. 

Alternat ieven en e f fec ten: hoofdkeuze 

Oe altematteven voor de hooMkeun die in het MER worden beschreven zl|n: 

1. Mulallernatief: niets nieuws doen. dus: geen nieuw beleid; 

2. Voorgenomen activiteit: het gebruiken van verschillende verwerk Ingso pi les zoals beschreven In de ontwerp-

beleidsnotitie; 

3. Baggerspec lest ort plaatsen-alternatief: een meest milieuvriendelijk alternatief dat zich richt op het minimalise

ren van verspreiding en blootstelling; 

4. Terugplaatsalternatlef: allernatlel dat zich richt op het rnaximallseren van het hergebruik door de vrijkomende 

afvalstoffen (uiteiwaardengrond) zo veel mogelijk op de plaats waar deze vrijkomen terug te plaatsen. 

ƒ Niiliilicnttilii'f 
In hel nt i la l ien ia i ie f wordt de situatie beschreven zoals deze nu is. Daarnaast beschrijft hel 

in i la l tenui l ie f de wijzigingen daarin, die ie verwachle i i zi jn, als de voorgenomen acl iv i le i i niet 

wordt ondernomen. Hel niüal lernat iet is hel toejiassen van hel huidige beleid. Hierin dient alle 

verontreinigde u i terwaardengrond afgevoerd te worden naar groolschalige haggerspeciestori-

plaatsen. nadat - voor zover mogeli jk en doelmat ig - via zandstheiding ol reiniging het schone 

en bruikbare materiaal is verwi jderd. De liaggerspeciestorlpla.itsen worden ingericht conlnr in 

het l ieleJdssiandpmii Verwi jder ing Baggerspecie, Al leen het schone (klasse 0) materiaal kan in 

het rivierbed op grote schaal worden toegepast. 

In de prakt i jk bl i jkt de u i ivoer i i ig van hei huidige beleid op zodanige belenuneringen te stuiten 

dat slechts zeer beperkt u i terwaardengrond uit hel r ivierbed wordt afgevoerd naar baggerspe-

ciesioripiaaisen. Er zi jn geen redenen te veronderstel len dat dit in de nabije toekomst wel op 

grole schaal zal gebeuren. l>v kosten van het afvoeren van al hei materiaal zijn Ie hoog en het 

draagvlak voor hel realiseren van groolschalige baggerspeeiestorilocaiies is ie laag. De gevolgen 

zijn onder andere: 

• de r iv ierverru imings- en natuurontwikkel ingspro jecten zul len maar zeer len dele kunnen 

worden ui tgevoerd; 
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• do s i i i ia i i f w. i . i r in veronir t ' in i j id maiL-rij,!] verspreid in hc i r iv ier i iod aanwezig is. bl i j f i l ie-

siaan. 

Di l . i l l iTi i . i l ief leven dus ^een eeli ie oplnssinj; vdor l iei prott leei i i . Hel best l i r i jven van d f / e 

sim.i i ie leveri eehier wel t-eii j jdcde referenlie (vergelijki[it;sbasis oi n idpun i ) vdur de besclir i j-

vinfj v.in mi l ie i i t ievnl j ie i i vai i l it ' andere a l lerna l icven. 

B e w e r k i n g s v a r i a n t v a n h e i n u l a l t e r n a t i e f 
Voor de v()l ledinlieid is ook een var iani van het nnta l iemat ie f opgenomen. Hier in vv<^rdl de 

veroni re i idcde in ierwaardenüiond, die niei in l iel prujeei kan worden j ;e l i ru ik[ , deels naar een 

bewerk ingsins ia l ld i i f afgevoerd en deels via koude iminobi i isat ie ve rwerk i . 

2 Viwrfjeiiomcn lUlivitcit 

Hel loepassen van de oniwcrp-hele idsnoi ine betekeni in esseniie dal andere manieren van l iei 

verwerken van de vr i jko inende u i ierwaardengrond dan alleen hel afvoeren naar grootschalige 

baggerspeciesiortplaatsen mogel i jk worden , Hei loepassen van de oniwer]>-l>eleidsnoii i ie (icie-

ken i dal, op grond van een ni i l ie i i rendemenisafweging, een keuze word i gcmaaki u i l vijf mo

gelijke oplies voor hei verwerken van vr i jkomende ui ie i waardengrond: 

• 'hodei i i Mi j f l bodem' : 

• ' l iodem word l bouwstof ' ; 

• hergebruik na bewerk ing: 

• bergen in z . indwinpu i ien : 
• s ior ien in (b.iggerspeeie)sioriplaatscn. 

Hoewel de l fs io f tenwinning geen onderdeel vnimaaki van ABR word l omwi l l e van de rcpresen-

ta i iv i ie i i van hel l i t l ieve projeei bij de voorgenomen aei iv i ie i i uitgegaan van gedeelteli jk on i -

pn i i en . Hierbij word l de vr i jkomende verontreinigde u i terwaardengrond geconcentreerd b i j -

eengebr. i ih i in een n ieuwe zandwinput , die speciaal voor het hergen van dit materiaal word l 

g e n u i j k i . 

Bodamgebruikswaarden en herverantreinisingsntveau 
Dt boüemgebruikswdatden (BGW's) zijn afhankelijk van de functie na realisatie van het project, bijvoorbeeld 

'droge' of liatte' natuur (zie onlwerp-beleidsnoliiie bijlage 2). Hel flttieve herinrkhtingsptojeci beslaat vrijwel 

geheel uit hel verlagen van hel maaiveld in de vorm van uiterwaardverlagingen of aanleg van nevengeulen. Dit 

betekent, dat alle bodem die na realisatie van het project ontstaat, regelmatig overstroomt en er nieuw verontrei

nigd sediment wordt afgezet. In een deigelijke situatie wordt het niveau van herveronireiriging ais voorlopige 

saneringsdoelstelling gehanteerd. Het niveau van herverontreiniging ligt in de Rijn en Waal op het niveau van 

klasse i. Sommige BGWs (b.v. die behorende bij de functie 'droge natuur') zullen hier pas op langere termijn 

gerealiseerd kunnen worden, wanneer de bronnen van herveionireiniging zijn weggenomen. Gemakshalve worden 

in het vervolg van de tekst de eisen die aan de leeflaag gesteld worden door de bodemgebruikswaarden (BGWs) 

(of door hel herverontreinigingsniveau (HVN] wanneer dit niveau hoger is dan de BGW en het gebied frequent 

oveisnoomO aangeduid als 'leeflaag volgens BGW/HVN-normen'. 

Uitgangspunt van de (mtwerp-beleidsnoi i i ie (en daarmee van de voorgenomen at t iv i te i i ) is, 

dal overal waar wo rd l gegraven (ook al is hel hij w i j / e van spreken niaar 3 c in | na hei graven 

een leeflaag aanwe/ ig moei / i j i i waarvan de kwal i te i t voldoet aan de bodemgebruikswaarden 

of lenin insie hel herverontreinigingsniveau ( B G W / H V N - n o m i e n | . De d ik le van is afhankel i jk 

van de precieze vormgeving van he l projeci en varieert tussen 0.73 en 1,5 m. 

V a r i a n t o n g e s c h e i d e n o n t g r a v e n v a n d e v o o r g e n o m e n a c t i v j i e i t 
In de/e variani word l alle u i terwaardengrond ongescheiden ontgraven: dal w i l zeggen: er wor

den geen afzonderl i jke part i jen onderscheiden naar vertmireinigingsklassen. Er wordt ook niet 

extra ontgraven o m een bepaalde bodemkwal i te i t te bereiken, noch word t gestreefd naar een 

leeflaag die voldoet aan de BGW/HVN-no rn ien . Om bi j hel ongescheiden ontgraven toch zorg

vuld ig o m ie gaan mei u i terwaardengrond met een verschil lende mate van verontre in ig ing 

w o r d l de u i terwaardengrond b i j deze var iant ontgraven en toegepast per homogeen deelge

bied, zoals aangegeven op de bodemkwal i le i tskaanen. Hiermee wordt beoogd verspreiding van 

verontreinigingeLi van relatief veronire i i i igde deelgebieden naar relatief schone deelgebieden 

te voo rkomen . In gebieden waar de hoogste potentiële blootstel l ing op kan i reden, wordt hel 

relai ie l mins l veronire in igde maier iaal toegepast. 



Variant vol ledig g e s c h e i d e n ontgraven van d e v o o r g e n o m e n activiteit 
In deze variant van ite viiorgenomen activitt'il wordt ailf iiilL-rwaardcngrond gescht'iden iini-
j;r<ivfn. Dti-. riii-l .alkTn voor /.over litiil ven mi rei uittil.' iiiliTwaardetJtirond niuiig is vcior lu'1 
rcalibiTcn van de leefiaag volgi'n^ de BGW/HVN-normen. /oals dal bij de Vdorgenonien atlivi-
leit ht'I geval is. Hierbij wordl al de ie ontgraven niterwaardenyrond opgedeeld in een grooi 
aanial partijen grond, waarvan dour bodemonderzoek de (neniiddelde) veronircinigingsgraad 
wordt bepaald. Bij hei ontgraven worden vervolgens de verschillende partijen van een bepaal
de veronireinigingsgraad gescheiden gehouden en ook gescheiden algevoerd en verwerki. De 
schone grond en lielil verorUreiiiigde grond word! geiunikt voor het weer aanvullen van ver-
onireiriigde grond die exira ontgraven is om een leeflaag van 1 iii volgens iiVN/BGW-norrnen 
ie realiseren, voor de onderafd ich ling van de nevengeulen en de afdeklagen van de zandwin-
piillen. Ook voor de loepassing 'bodem wordt bouwstof' wordl alleen seh()ne en liehl veroni-
reinigde grond gebruikt. Alle sterker veronireinigde grond wordl geborgen in de zandwinput
ten. 

3 Bti^^enpedefitortplaatsenaUernatief / meest milieuvneiuicUJk alleniatief 

In de m.e.r.-syslematiek mag bij het beschrijven van liet ineesi milieuvriendelijk allematiet 
worden verondersteld dat meer geld beschikbaar wordt gesteld voor het bereiken van milieu
doelstellingen. In dit meest milieuvriendelijke alteniatiel woidt hel exlra beschikbare geld be-
sieed aan hei realiseren van grootschalige baggerspecieslortplaalsen hinnen en buiten hel ri
vierbed voor hel deliuilief bergen van veronireinigde niterwaardengrond. /odal verspreiding 
van en hlooisielling a.m verontreinigingen wordt voorkomen. Bij dit allernalief worden binnen 
hel rivierbed griKHschaiige baggerspeciestnnplaaisen gerealiseerd voor hei deliniitef bewerken 
en hergen van verontreinigde niterwaardengrond. De projecten voor rivierverruiming en na-
linironiwikkeling kuiuien, door de extra capaciteit, in baggerspeciestortplaatsen volledig bin
nen hel beslaande beleid worden uilgcvoerd. Schone niterwaardengrond wordl gescheiden 
onigraven en gebruikt voor de loepassing 'bodem blijft bodem'. Voor de toepassing 'bodem 
wordt liouwstot' wordt uiiervvaardengrond gebruikt, die in ieder geval V()ldoel aan de eisen van 
het Bouwstoffenbesluil. De overige niterwaardengrond wordt ongescheiden ontgraven en af
gevoerd naar baggerspecieslortplaatsen. I'arlijen niterwaardengrond die relaiief veel zand be-
vaiten |> 607u), worden behandeld in een zandscbeidingsinslallatie. fiel zand. dal hierbij vrij-
komi kan worden hergebruikt en de resterende fracties worden gesiori in de baggerspccieslon-
p laats. 

4 Te n iqplitii Isiil te nta tief 
Dil allernalief richl zith o|) hei /o goed mogelijk hergebruiken van afvalstoffen door de niter
waardengrond terug te plaalsen en daarmee ie hergebruiken als 'hodem'. Het 'iti situ-ompui-
leti' maakt daarom ouiierdeel uil van dit alternatiel. Hierbij wordt de uiierwaardengrond tijde
lijk op/ij ge/el, bet onderliggende /.atid ontgraven en daarna de uiierwaardengrond weer terug
gelegd op de plek waar hel vandaan komt. Belangrijke nadelen van deze vorm van verwerken 
van de uiierwaardengrond zijn dat de uiierwaardengrond twee keer 'opgepakt' moei worden 
en dat de veronireinigde niterwaardengrond weer verspreid in de uiterwaarden terechtkomt. 
Wel wordt erop gelet dat de uiierwaardengrond binnen de homogene deelgebieden blijft. 

VII 



Vergelijking van alternatieven: Hoofdkeuze 

F.jfMbachrijviii^ }hvfdkt'u::c inilieu-iiilhmtieUiki' aspcih'ii 
Een ovtTZkhl van de cffeclen en de lieoordeling daarvan is ticgevi-n In de i.iliel hierna. i)e 
kw.iliiaiieve beoordelingen zijn allemaal gegeven ten opzichte van hel nulaliematief. De 'O' 
lifoordeiing die da.ir wnrdi gegeven, wil dus niel zeggen d.il alle effcclen van liel nulaliernaiiet 
neutraal /.ijn, maar alleen dai dii als relereniie wordi gehriiiki. 

Overzicht effecten alternatieven: Hoofdkeiue 

VIII 

Aspect Oeelispect Hal Nul Vooigenomen Variant Variant voiiedlg Baggerspecie Terugplaals-

AIIErnaÜet allernaiiet activiteit ongescheiden gescdeiden stortplaats ailemalief 

Stortplaatsen Bewerdings-

v i r ianl 

[mei i H f l i i g l ontgraven ontgraven 

(londei teeflaig) (met l«naagl 

MMA 

Realisatie projectdoelen 

Hoogwalerbescherming Rivietverrulming e S 18 18 IB iS 18 

(milioen m') 

Naluurontwililieiing Terresirlsch» natuur 

AquallsUie natuur ( 

(ha) 0 0 736 73« 736 736 7 ï 6 Naluurontwililieiing Terresirlsch» natuur 

AquallsUie natuur ( hal i6a 160 3t6 116 116 196 305 

inhoudell|ke aspecten 

Blootsteliing en Bloolsteliing 92% 93% ; 6 % 49% 20% H % 86% 

contactmogeliikheden en tont actm 0 ge ii ill heden 

Verspreiding van 

t.o.v, beginsituatie |%) 

Grandwate r: 37% 47% Verspreiding van 

t.o.v, beginsituatie |%) 

Grandwate r: 96% 96% 37% 47% 3 1 % 18% S4% 

veronlreinlglnger t.o.v, uitgangssituatie 

Rt) Ibeoordeling) 0 0 ++ * ** • • * 0 

Oppervlaklewalet: 

l.o.v. uHgangssiluatle 

93% 93% =6% 49% 10% 16% S6% 

Duunaamhïid 

1%) (beoordeling) 

Product- en materiaai-

0 • 

2Ï75 

• 

1400 

++4- -H-* 

6310 Duunaamhïid 

1%) (beoordeling) 

Product- en materiaai- 3S0 1850 2Ï75 

• 

1400 3 '75 3S1S 6310 

hergebruili ( i iooo m') 

Energieverbruik IGlmoool • 17 ' »v/l 3A8 334 348 c.a.éoo 3SS 

Kosten 

Kosten investering ( U € ] 6 : 76 7 6 53 86 »95 65 

PiocesmiUge aspecten 

Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid 

regelgeving 

Werkzaamheden 

Handhaafbaarheid 

0 - • - * 0 ' Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid 

regelgeving 

Werkzaamheden 

Handhaafbaarheid 0 o • • - 0 

' Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid 

regelgeving Beheersbaarheid, nazorg 0 + • *- • + * 0 

zeer groot positief eflett in vetgeiijking tot het nuiailerr>alie( 

groot positief effect in vergeiIjKing lot het nuialternatief 

positief effect in vergelijking lot het nuialternatief 

geen verschii ir vergelijking tot het nulal lernall el 

negatief effect in vergeiijking tot het nulallernaiief 

groot negaliel eflecl in vergeiijking tot het nuiailemalief 

leer groot negatief effect In vergelijking lol iiet nuialternatief 



V e r g e l i j k i n g v a n de a l t e r n a t i e v e n op h e t h o o f d k e u z e n i v e a u 

{) | i liüsis van de cf fcci lu 's i l i r i j v ing per bL-iuinicIiiigSiispeci kan cvn vcrm-i i jk ing van i l f a l i iT i ia-

l i i ' v i 'n j;t'[naakt worden , He! gaai l i icrbi j n i f i im i l i f i inakL-n v.in t-cn kf i i ic t . Daarvoor niiK'i 

immers een belt'idsman^;c afwi'f j ing gemaaki wurden welkt- aspecien l ieiannri jker zijn dan an

dere aspecten. Een dergeli jke a lweging is in een MER niet aan de orde. Een vtKirbcold van ?»i'ri 

alwet i ing is of een zekere vermindering; van verspreiding van veroni re in ig ingen wel of niel 

helangri jker is dan een verseliil in kdsien. IJe vergel i jk ing van al iernai ieven is erop ger i th i i im 

een goede basis Ie leggen vi inr een dergeli jke alweging. Het geeft aan l ioe de al iernai ieven / i ch 

1(11 elkaar verhuuden en waar de belanjjr i jksle verselii l len l iggen. De belangrijkste vers i i i i l ien 

inssen de alternatieven bevinden 7icb in de aspecten blDDisieliing en ei intaeinKigeli jkbeden 

(vooral in het ecnsysieem), verspreiding van verontre in ig ingen, kosten en in tnindere male 

energiegebruik, cornplexi ie i l van de u i lvoer ing en dnelmal igbeid van de regelgeving. 

De voorgenomen aeiivi tei i neemt ten aanzien van de aspecten verspreiding en coniactnioge-

l i jkbeden enerzijds, en kusten anderzijds, een tussenpositie titssen de andere al ternat ieven. De 

v i i i i rgenonien activiteit realiseer! een aanzienli jke verminder ing van blootstel l ing en contaci-

nidgel i jkbeden en van verspreiding van veronl re in ig ing ten npzicble van bet nula l lernai ie f 

lenntact i in igel i jk l ieden bi jvoorbeeld 2 6 % voor de voorgenomen acl iv i le i l versus 9 2 % voor l iel 

ludalternat ief) . Aan de voorgenomen activiteit zijn weliswaar meer kosten verbonden (€ 1 1 

tni l joen meer dan nu la l le rna l ie f l , maar er wordt t iok meer dan tweemaal zoveel r iv ierverrn i -

mit tg uitgevoerd dan bij hei mi lal ternai ief . De u i tvoer ing van de voorgenomen aci iv i ie i i is com

plexer dan de u i tvoer ing van bei nuta l temat ie l en het bandhaven van de vergunningseisen is 

tnoei l i jker door de verschil lende grondstromen b innen bet werk en de vereiste handhav ing van 

de BÜW/HVN-no rmen . 

De variant ongcsclieiden onigraven van de voorgenomen activiteit heelt grotere conlactmoge-

l i jkbeden en verspreiding dan de voorgenomen activiteit (contactmogel i jkheden t i i jvoorbeeld 

49 'Hl voor de variant ongescheiden ontgraven (zonder leeflaag dus) versits 2 6 % voor de voor

genomen act iv i ie i i ) . De kosten zijn echter i 20 mi l joen lager dan de voorgenomen act iv i ie i i en 

de u i tvoer ing is minder complex omdat ongescheiden kan worden ontgraven. 

Bij de variant vol ledig gescheiden onigraven van de voorgenomen activiteit wordt alle i i i ier-

waardengrond gescheiden ontgraven, zodat zo veel mogel i jk schone grond kan worden ge

bruikt voo rde toepassing 'bodem blijft bodem' . Dil leidt tot een nog verdere reductie van bloot-

siell ing, contactmogel i jkbeden en verspreiding. Uloolstel l ing en contact mogel i jkheden zijn b i j -

viHirbccld voor de variant vol ledig gescheiden ontgraven 2 0 % versus 2 6 % voor de voorgeno-

niei i act iv i ie i i . De variant ongescheiden onigraven is echter wel € 10 mi l joen (d.w./ . 13%.) 

duurder dan de voorgenomen activiteit en de i i i ivoer ing is complexer. 

liet baggcrspeciesiorlplaaisenalternatiefen levens M M A heeft nog minder coniaclmogel i jkhe-

deu en verspreiding dan de variant vol ledig gescheiden onigraven ( en dus ook dan voorgeno

men act iv i ie i i ) en hovetidien is de uitv<ierii ig op zich minder complex (aangenomen, dal vo l 

doende r idmte in een baggerspeciesioriplaais beschikbaar is). De kosten van het baggerspecie-

siortplaaisen alternatiel zijn echier € 295 mi l joen, veel hoger dati die van de voorgenomen 

activiteit en ook het energieverbruik is hoger vooral door de grotere transportafsianden. Het 

verschil in kosten (€219 tni l joen) is zeer grooi in verhouding to l de bereikte verminder ing van 

de blootstel l ingen en com act mogel i jkheden (baggerspcciestoriplaatsen 14% versus 2 6 % voor 

de voorgenomen acüvi iei i ) en verspreiding naar grondwater (187.i versus Ï 7 % ) en oppervlak

tewater (16% verstis 267,.). 

Het terugplaatsalternatief scoort maar op één punt beter dan de andere al ternat ieven: de hoe

veelheid hergebruikt materiaal. Echt duurzamer is het alternatief niet. want het energiever

bru ik ligt hoger dan dal van de voorgenomen aci iv i ie i i door de grote hoeveelheid grondver /e i 

en liet relatief hoge energieverbruik van w i n n i n g en verwerk ing van oj iperv lakkig ontgraven 

7.aiid. Bij hel lerugplaaisal lernatief wordt voor de blootstel l ing en conlactmogel i jk l ieden en 

voor de verspreiding naar oppervlaktewater bovendien n ie l voldaan aan bet standsuH beginsel. 
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Het ni i l j l iernal i f f (suiriori) ti-nsloiie realisefn slechls 44% van ilt- benodigdt' rivierverruiming, 
t-n de kosten zijn slechls € 15 miljoen (20%) lager dan de voorgenomen aciiviieii (volledige 
leeflnag). De variam ongescheiden onl^raven heeh zelfs lagere kosten d.in lu-t riDLiltcTiiaüef 
(€ 5Ï miljoen versns € 62 miljoen voor het nulalteniaiiel). Bij andere aspeeien konii de voorge
nomen aciiviteit gelijk of (veel) heter naar voren dan hel nulaltemaiief. 

Hei/ellde geldt voor de variant bewerken van liei niilakeniaiief. De verwerkingsvariani van 
het nulahernatief met bewerking (zandscheiding en koude immobilisatie) is € 14 miljoen duur
der dan hel nulalierttatiel. De verwerkingsvariant heeft wel als voordeel dat er meer materiaal 
kan worden hergebruikt en er minder ruimte in haggerspeeiesionpiaatsen nodig is. Hierdoor is 
ook de nazorg minder groot dan van het nulalternaiief. 

'Bodem blijft bodem' 

Waat gaat het concreet om? 

Bij de uilvoering van rivierverruiming in het winterbed {bijvoorbeeld nevengeulen en uitenvaardverlaging) wordt 

allijd eerst op grote schaal ontgraven. Daarbij staan de efficiency van het ontgraven en eventueel de mogelijkhe

den om delfstoven te winnen voorop. Mei deze wijze van ontgraven wordl nooit direct hel gewenste propel 

bereikt. Daarom worden, nadat de vereiste hoeveelheden tijn ontgraven, de taluds en dwarsprofielen op de 

gewenste wijze afgewerkt, bijvoorbeeld om zo goed mogelijke condities voor natuurontwikkeling te scheppen. 

Utleraard ligt hel voor de hand om voor de afwerking van de taluds het nog aanwezige bodemmaleriaal te 

gebruiken, waaronder de diffuus verontreinigde uiten/vaardengrond. Op deze manier blijft de uiterwaard en grond 

die in de oorspronkelijke situatie als bodem aanwezig is. ook na realisatie als 'nieuwe' bodem achter. Vandaar de 

naam van deze toepassing: 'bodem blijft bodem'. 

A l t e r n a t i e v e n 

Voor 'bodem b l i jh bodem' zi jn de volgende al lernal ieven opgesteld: 

1. Nul.i!lernalief; 
2. Kwaliteit (conceniraties) van de ontvangende hodem als norm; 
3. Immissie-eisen van Bouwstoffenbesluit (Bsb) (Categorie I) als norm: 
4. Voorgenomen activileil; herverontreinigingsniveaii(HVNyboderugehriiikswaarden (BGW) 

natte natuur als norm; 
5. Meest milieuvriendelijke alternatief: bodemgebruikswaarden als norm. 

1 Niihillernatief 
Volgens hel huidige beleid mag, strikt genomen, alleen schone uiierwaardengrond op gro
te schaal worden gebruikt voor de toepassing 'bodem blijft bodem'. In ile praktijk is veel 
iii ierwaardengroiul di l lui is vcroii ircinigd en is er zelden direct voMoende schone uiier
waardengrond voorhanden voor de afwerking van alle taluds en hei eventueel aanbren
gen van onderafdiehtingen van hoogwaiergeulen. Om de schone uiierwaardengrond Ie 
kuiuien gebruiken, moei de/e eerst zorgvuldig gescheiden ontgraven w()riieu. Dit leidt lo l 
hogere kosten en logistieke complitaiies tijdens de uitvoering. Hel loepassen van veront
reinigde uiierwaardengrond volgens 'bodem blijfi bodem' wordt daarom, in de huidige 
situatie, alleen op kleine schaal gerealiseerd. Dil nulal iernaiiel gaat daarom uit van de 
bestaande bodem, d.w./. dat er geen uiierwaardengrond bovenop wordt gelegd voor de 
afwerking of onderafdichiingen. Om de verschillen tossen de allernalieven ie concenlre-
reii op de voorwaarden voor de milieuhygiënische kwaliteit, wordl wel aangenomen dal 
ook bij hel nulahernatief de vegetatie (inclusief 'grasmat') van hel maaiveld verwijderd is, 

2 Kiviiliieit (concentraties) van ontvangende bodem als norm 
In dii aliernaiiei wordl veronlreinigde uiierwaardengrond (klassen 1 i/m 4). nel als schoon 
materiaal, gebruikt voor de toepassing 'bodem blijft bodem'. Bij het gebruik van verontreinigde 
uiierwaardengrond (klassen I l/m 4) wordl de voorwaarde gesteld dat de (milieuhygienische) 
kwaliteit van de ie gebruiken uiierwaardengrond, voor wal belrefl de concentraties van veronl
reinigde Sloffen beter dan. ol leiiininsie gelijk moet zijn, aan die van de omvangende bodem. 



3 Immissie-eisen Bouwstoffen beslui I (Categorie I) als norm 
Ook in liii alicrnaiicf mag vcrontri'inij;di' uiierwa arden grond (klassen 1 i/ni 4) worden ge-
hriiikt voor de locpnssing 'bodem l>lijfl bodem'. Als voorwaarde wordl nfsti'id dal de Ie gebrui
ken iiiierwaardeiigrcKid moei voldoen aan de immissie-eisen uil hei Bimwsloffenbesliiil (Caic-
gorie 1). De maximaal loelaaibare immissie bij Caiegorie 1 van bel Bonwslofleiibesbiil ligl onder 
de sireefwaarde. Hierdoor vindi er>;een significanie milieiibel.isling door iiiiioging van vrroni-
reini^ende sloffen plaats. Bij dit aliernaiief wordi geen rekening gebonden met de (niilif iiliy-
giënisehe) kwalileil van de omvangende bodem. De voorwaarde voor iiei toepassen van ver
ontreinigde iiitenvaardengrond bei reft alleen de immissie-eisen iiii hei Bouwstoffenbesliiii en 
i i ie idegren/en die hei Boiiwsioffenbeskiii Meli aandesamensiel l ing van de ie gebruiken iiiier-
waardengrond. Dil boiekeni dat klasse 4 niierwaardengrond wel kan worden gebriiiki als bi>-
dern, mils de immissie maar aan de Caiegorie 1 eisen voldoet van hei Bonwsioftenbeskiii. 

4 Voim}enonKnMliviteit:hervenmtreiniflin(fsm\'eau(HVN)hoäei}igehrnikswaarde<BGW)-niilte 

natuur als norm 
In de voorgenomen actlviieii wordt de norm voor het toepassen van 'bodem blijft bodem' ge
koppeld aan de saneringsdoelsielling. Wanneer de bodem die na realisaiie van bel projeei om
slaat, regelmatig oversiroomi en er nieuw verontreinigd sediment wordt afgebet, dan mag liet 
niveau van herveronireiniging als liissendoelsielling op weg naar hel bereiken van de uiteinde
lijke saneringsdoelsielling (BGW) worden gebanieerd. In de voorgenomen atlivileil wordl daar
om hel berverontreinigingsniveaii gehanteerd als norm voor bel loepassen van 'bodem blijft 
bodem'. Voor de Rijntakken ligt het herveronlreinigingsniveaii relatief laag (klasse 1 - klasse 2 
(afhankelijk van de Ineaiie langs de Riintakken)). Dei^e norm impliteeri dus, dat klasse 0. klasse 
I en gedeeltelijk klasse 2 kunnen worden loegepast als 'bodem blijft bodem'. 

5 Mecsi Milieuiriemlelijk Alternuiief: boilcmifehruiksuiuirilen tih itonn 
In bel Meest Milieuvriendelijke Allernaiief (MMA) worden de bndemgebruikswaardcn aange
houden als norm voor hel toepassen van 'bodem blijft bodem'. Hci Meest Mltieuvriendclijk 
Allernaiief sliiil daarmee aan bij de saneringsdoelsielling, die erop geriebt is om uiteindelijk alle 
bodem in bel rivierbed ie laten voldoen aan de Imdemgebruikswaarden voi)r de fnneiie die de 
bodem beeft. 

Effecten 'bodem blijft b o d e m ' 
Wanneer de aliernaiieven onderling vergeleken worden, vali als eerste op dat de onderlinge 
verschillen tussen de aliernaiieven klein /ijn. Voor de aspecten doelmatigheid, regelgeving en 
duur/aamheid /ijn er geen signihcaiue verschillen. 

Aliemaiief 2 leidt tot een vermindering van de blootstelling en coniaa mogelijkheden en de (moge
lijke) verspreiding naar hei oppervlaktewater, maar in sommige gevallen kan de verspreiding naar 
grondwater toenemen ten opzichte van het niilaliernaiief. Bij alternatief i is net liet omgekeerde bet 
geval. Hier verminden de verspreiding naar bet grondwater, maar kan in sommige gevallen de IIIIHII-
sielling en conlaeimogelijkbedeii en de verspreiding naar hei oppervlaktewater loeneinen. Ook de 
kosten zijn van alteirtalief 3 ieis hoger dan van alternatief 2 als gevolg van het uitliKigonderïoek. 

De voorgenomen activiteit (hei^erontreinigingsniveau als norm) combineert de positieve eflec-
len van de ahernaiieven 2 en ï. Doordat ernsiig verontreinigde niierwaardeiigrond (klasse ï 
en 4) niet mag worden toegepast, worden ?owel de blooistelling en contactmogelijkbeden min
der als de verspreiding naar oppervlaktewater en (per saldoI grtmdwater. Dit leidt echter wel tol 
hogere kosten en een complexere uitvoering. 

Het MMA leidi door het alleen toepassen van schone en licht verontreinigde uiterwaarden-
grond lot een grotere vermindering van blootstelling, coniacimogelijkheden en verspreiding 
naar bet grond- en oppervlaktewater dan de voorgenomen activiieii. De kosieti zijn echter ook 
hoger en de uilvoering is complexer door hei volledig en zorgvuldiger geseheiden ontgraven. 
De verbeteringen van de milieuhygiënische situatie zijn daarentegen viior een belangrijk deel 
lijdelijk van aard, omdai de schone en licht verontreinigde uiierwaardengrond, die voor de 
loepassing 'bodem blijft bodem' (mei functie droge naumr) is gebruikt, weer wordl tiedekt mei 
nieuw gesedimenieerd slib, dat meer verontreinigd is (herveronireinigingsniveau, dat bij de 
voorgenomen activiteit ais norm wordl gebanieerd). 
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XII 

'Bodem wordt bouwstof' 

Waar gaat het concreet om? 
Concreet betekeni 'Bodem (klasse i,) wordt bouwslor het gebiuik en hel toepassen wan klasse i, maleriaal in 

werken die worden uitgevoerd in het Vader van Ruimte voor de Rijntakken: dus eigenlijk bouwen met grond. Bij 

werken moet worden gedacht aan de aanleg van buitendijkse werken, zoals kades, dijken, kribben of hoogwater-

vlucht plaat sen. (Voor lovei niet overgedimensioneerd voor berging van uilenvaardengrond.) 

A l l c r n a t i c v e n 
Voor 'bodem (klasse 4) wordl bouwstof ' zullen de voljjendc alicmalieven in het MER worden 
beschreven: 
1. Nutalienititief (conform Bouwstoffenbesluit); 
2. KwalJIeil jconteniraiie en uiilo^ing) onivantjende bodem a\s norm; 
3. Voorden om en .laiviieil; jmmissie-eisen van Bouwsloffenlifsluil (Catej-orie I) als norm 

mei atdeklaaj; lOTÜorm Bouwsloffenlieshiit; 
4. Meesl milieu vriendelijk aliertiatici: icnmissie-eisen van Bouwsiolfenbestuii (Categorie 1) 

als norm mei tildeklaaj; conform bodemgebruikswaarden. 

1 NtiliUWnuitiej 
Hel Tuilallernaiief (jaat uil van hel Bonwstoffeiibeslnil. Dil beiekcni dai alleen uiterwaarden-
eirond van klasse O l/m 3 wordl fjebruiki als bouwstof. Voor klasse 4 uilerwaardentjrond lit;t;en 
de con een tralies boven de saniensie!lint;swaarde en dus niaj; de?.e voljrens bel Bouwstoflenbe-
sluil niel wcirden >;ebruiki als bouwsuif. Klasse 4 uiterwaardengrond wordl daarom gescheiden 
onijiraven, nfgevoerd en geborgen in een baggerspeciesiortiilaais. 

2 KHdlilfil (comciitruiies en tiillogiiii}} oiuviuiijende bodem uls norm 

In dit alternatief may ook klasse 4 uiierwaardengrond worden gebruikt als bouwslot voor (al
leen) buitendijkse werken. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dal de samensielling (met 
name de conceniraiies van de verontreinigende sloffenj en het uiilooygedrag van de uiterwaar-
dengrond die als bouwstof wordl gebruikt, gelijk moeien zijn aan of beter dan die van de ont
vangende bodem. Mei omvangende bodem wordt bedoeld de bodem op de plaats waar de 
bouwstof wordl toegepast. 

3 ViHiriieiwmen uilivitcit: immissie-eisen Bouwstoffenbesluit als norm met deklaag conform 
Bouwstoffenheslnit 

Dit is de voorgenomen acliviteil conform de tekst van de oniwerp-bcleidsnoiiiie ABR. Ook bij 
dit aliemaiief mag klasse 4 uilerwaardengrontl worden gebruikt als bouwstof onder de vcuir-
waarde dal de ie gebruiken uiierwaardengroiid vold<iei aan de inmiissie-eisen van het Bouw
stoffenbesluit (Categorie 1). Daarnaast zijn nog twee extra specifieke voorwaarden van inepas-
sing: de afdeklaag moei wel vcilledig aan alle eisen van hei Bouwstoffenbesluit voldoen en 
moei bovendien voldoentle erosiebeslendig zijn. 

4 Meest milieuvriendelijk aUcrnalief: immissie-eisen Boiiwsloffenhesluit als norm met dek

laag conform iHidemifehrnikswaanten 
Hel MMA is wat betreft hel gebruik van l>odem als bouwstof gelijk aan de voorgenomen anivi-
leil mei uil/cmdering van de deklaaj>. Bij hel MMA moet deze deklaag voldoen aan de bodem
gebruikswaarden die gelden voor de fmiciie van hel gebied waarin de loejiassing van de bouw-
slot plaatsvindt (bijvoorlieeld: droge naiuur) . Hiermee wordt dus hei saneringsdoel van hei 
rivierbed ook toegepast bij de verwerking van bodem als bouwsiof. 

Effecten ' b o d e m w o r d l b o u w s t o f ' . . . 
Bij de vergelijking van de aliernalieveii voor 'bodem wordl liouwsiof komt dezelfde lijn naar 
voren die ook in de hoofdkeuze en bij 'bodem blijft bodem' is aangetroffen, hoewel de onderlin
ge verschillen tussen de alternatieven veel kleiner zijn. Dil komi doordal in het nulalternatief 
ook klasse l - ï uiierwaardengrond gebruikt mag worden als bouwslof, mits de uilerwaarden-
grond ook aan de Jmmissie-eisen van hei bouwsIoft>esluit voldoet. De grote hoeveelheden klas
se 1 - 3 bepalen dus in belangrijke mate de uilkomsien van de effetlvoorspelling. 



Voljjcns lu-1 lui idiüe beleid (Boi iwslof fenbcsl i i i l ) mag geen klasse 4 bodemniateriaal wurden 

go l in i i k i als l io i iwslof . Doordat hei vernnire in igd I todemmaieriaal i n de Ri jntakken v r i jwe l vo l 

ledig onder Caiegorie I valt, is in l ier inr iehi ingsprojecten in hei algemeen voldoende materiaal 

v.Ki klasse O l /m 1 beschikbaar o m maximaal hergebruik als bouwstof mogel i jk ie maken. Dit 

beiekeni we l dal alleen in de meer verontreinigde homogene deelgebieden de noodzaak beslaat 

de i i i ierwaardei igrond die als bouwstof word i gebruikt , gescheiden te onigraved. 

Hel • i l iern.i i icf waarbi j de kwal i ie i l van de omvangende bodem als norm word i gesteld (alier-

11.11 ief 2) voor hel toepassen van i i i lerwaardengrond klasse 4 als bouwstof geeh meer iTUigelijk-

l ieden dan het nula l lemat ief , maar zal beperkingen met zich meebrengen voor de toepassing 

van i i i lerwaardei iHrond in sehonere homogene deelgebieileii. Blootstel l ing en contaLtmojiel i jk-

heden zul len hierdoor minder versth i l len v j n hel [Ui la l lemai ie l dJ i i van de voorgenomen a t t i -

v i ie i i . Daarin zi jn de toepassingsmogelijkheden immers ruimer. 

De voorwaarde i i i in i issie-eis Bouws to f i enbesh i i i (Categorie 1) van de voo rgenomen ac i i v i -

le i t legt v r i jwe l geen beperk ingen op aan het toepassen van ve ron t re in igd bodemmaie r i aa l 

als bonws io f . Bi jna al de immiss iewaarden van he i u i i e rwaardenma le r i aa l vo ldoen name

l i jk aan Caiegor ie 1 van het Bonws io f fenbes lu i i (ook de immiss iewaarde vaw klasse 4 spe

cie). Dit be ieken i lagere kosten dan in he i nn la l i e rna i i e f ( hu i d i g beleid) omdat we in ig 

gescheiden on tg raven behoeft te w o r d e n . Al leen de deklaag die we l moet vo ldoen aati het 

Bouwsto f fenbes lu i t zal in sommige geval len gescheiden moe ien w o r d e n o n i g r a v e n . De 

verspre id ing via he l g rondwate r is iets groter dan b i j he l nu la l l e rna i i e f . De versch i l len z i jn 

echier beperkt , omdat de u i t looghaarhe id van het hodemmaie t iaa l veel meer bepaald w o r d l 

door bodemsamenste l l ing dan door de conceni ra i ies van de ve ron t re in igende s to f fen. Bo 

vend ien is door de immiss ie eis geregeld, dat de concentrat ies in het g rondwa te r na u i i i o -

g ing de streefwaarde n ie i overschr i j den . 

Het aanbrengen van een deklaag volgens bodemgebruikswaarden bij het M M A betekeni een 

t)elangrijke ven i i i iu ler ing van blootstel l ing en comaeimogel i jkhedei i ten opzichte van hel nn l -

al leniai ief . Dit impliceert echter dat twee versehillende kwal i te i ten bouwstof in een werk ver

werkt moeten worden . Daarbij moe i bovendien de (vr i jwel ) schone u i terwaardengrond van de 

aldeklaag zorgvuldig gescheiden worden ot i igraven. Di i leidt lo i relatief hoge kosten en een 

complexe ui tvoer ing, waardoor de praklisclie mogel i jkheden voor hel gebruiken van veront

reinigde u i ierwaardengrond als bouwstof beperkt worden . 

De m i n i m a l e o m v a n g v o o r b e r g e n in p u t t e n 

Waar gaal hel contreet om? 
In tiel huidige beleid is ei een minimale omvang gesteld aan het storten van verontreinigde uiten/t^ardengrontl in 
baggetspeclestonplaatsen: enkele miljoenen kubieke meters. Om uiterwaard verlaging in combinatie mei delfstof-
Fenwinning economisch rendabel te kunnen uitvoeren, is een kleinere minimale omvang noodzakeliik. Door hel 
realiseren van meerdere kleinere putten In plaats van één grote put kunnen transportafstanden worden beperkt. 
Transport is één van de belangrijkste kostenposten bij het uitvoeren van de werkzaamheden bi| rivierverruiming. 

Alternatieven 
In de oniwerp-bele idsnol i t ie ABR wordt de min imale omvang gesteld op 100.000 m* . Deze 

omvang is gekozen om meer [nogel i jkheden te scheppen voor iict bergen van verontreinigde 

u i ierwaardengrond dan in het huidige tteleid mogel i jk is. 

In het MhR worden de volgende alternatieven bekeken; 

1. Nulal iernatief: I.ÜÜO.ÜOO m ' (levens M M A voor b lools lc l l ing en verspreiding): 

2. c;rote berging: 500.000 m^• 
1. Middelgrote berging: 101).000 m ' (voorgenomen act iv i le i l ) ; 

4. Kleine berging; lÜ.OOOm'. 
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V()(ir (.'(.-n evcnwiclilitie afweging van deze vier allcrnaticven is iiiij;egaan van een hoeveelheid 
te verwerken verontreinigde uiierwaiirdennrond van i,000.000 m' . Ook de kwalireii van de 
veronireinindf uiierw.iardeniirnnd is in aWv alternaiieven yieiijk. 

Hel nidaitenialief heefl een minimale omvang v.in ï.000,000 niV Dit is in overeensieniming 
mei hel huidige beleid. Hel is levens het meest milieuvriendelijke alternatief voor blooisielling 
en verontreiniging. Door het hergen van materiaal wordt de put ondiep, waardoor ontwikke
ling van aqtialische natuur kan phütsvinden. 

Hel alternatief voor een grote berging betreft een minimale omvang van 500.000 m*. Dil is de 
grens die voor de m.e.r.-plifhl van haggcrspeeiebergiiigen Kebruikt wordt. Bergingen van deze 
omvang hebhen naast berging ook een fiuietie voor natuuroniwikkeliug of als geohydrologi-
sche isolatie (kleisehermen). 

Het alternaiiel vooreen middelgrote herging betreft een minimale omvang van 100.000 m' . Dit 
is de voorgenomen auiviteit. Een middelgrote berging heeft naast herging ook een mogelijke 
functie voor naluuroniwikkeling (aquatisch en terrestrisch). 

Hel .iliernatiei voor een kleine berging betreft een minimale omvang van 10.000 m ' . Bij dit 
ahern.itiet wordt de minimale omvang van de op te vullen pullen, wal ordegrootte betreft, 
gelijk gehouden aan de minimaal Ie gebruiken hoeveelheden voor [geïsoleerde) toepassing van 
categorie II houwstol volgens het Bouwstoffenbesluit (10,000 ton). 

Effecten: Omvang bergingen ... 
Het niilalternatief heeh verreweg de minste contactmogelijkheden en verspreiding (50 % van 
die van een grote berging (alternaiiel 2)). Hel energiegebruik is eeti faeior 2 hoger dan dat van 
een grote berging, de kosten 50% hoger en de nalouroniwikkeling is de helft kleiner. Daarbij 
konu, dat ï miljoen i i i 'a ls minimum afmeting berging binnen projecten in veel gevallen onmo-

'^'^ I gelijk maakt. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden, dat de kleine bergingen (10.000 m') een relatief 
grote verspreiding van verontreinigingen hel>lien naar hel grond- en (ippervlaktewater Ook de 
handhaving en nazorg zijn moeilijk hij een groot aantal kleine hei gingen. Tegenover de/e nade
lige effecten staan geen belangrijke positieve milieueffecten. Ook de Iran sport kosten zijn niet 
veel lager dan die van de middelgrote berging (100.000 m') . 

Bij de voorgenomen aaiviteil met een middelgrote berging van 100.000 m ' zijn de verschillen 
met hel volgende ailernaliet - in dii geval de grote berging (500.000 niM -minder groot. Het 
com act oppervlak voor hel grondwater is bij een grote berging W/o kleiner en het contactop
pervlak met het oppervlaktewater 20% kleiner dan bij een middelgrote herging. Daar staat een 
toename van hel energieverbruik ( l f i%) en de kosten (36%) tegenover De handhaafliaarheid 
en nazorg zijn wel eenvomliger bij een kleiner aantal grote bergingen, dan bij een groter aantal 
middelgrote bergingen. 

Het gaal in de oniwerp-belcidsnoiitie alleen om het aangeven van een minimum omvang van 
een berging van verontreinigd uiierwaardmateriaal. De werkelijke gemiddelde omvang van de 
bergingen zullen groter zijn dan hel minimum (eerder omvang ordergroot ie 500.000 m'of meer). 
Hiermee /.uilen in de praklijk de verschillen in efleeten lussen een minimum afmeting väu 
500.000 m ' en 100,000 m ' kleiner zijn dan het in deze MER uitgewerkte getalsmatige voor
beeld, waarin alle depots de/e minimum afmetingen hebben. 



Leemten in kennis en eva lua t i eprogramma 

Hel invoeren van nieuw beleid leidi Uil andere of nienwe maairejielen. In dit ^eval [oi nieuwe 
oplics voor liel verwerlieii van dilfiiiis veronireinigde uiterwaarden ^rond. De/e iii.iairetjeleo 
hebben bepaalde niilteiieffeclen. De leemien in kennis liebben betrekkinj^ op iiei bepalen van 
de/.e effecten, en niet op hel beleid. 

De belangrijkslc leemten in kennis zijn: 
• het type maatregelen en de imivang van herinrichtinjjsprojeaen langs de Rijntakken: 
• de technische inogelijklieden en kosten van grootsclialige bewerkint; en reiniging van 

diffiios verontreinigde iiiierwaardengrond; 
• de nitloging van verontreinigende sioflen uil diffniis veronireinigde uiterwaard en jirond: 
• de verschillen in kosten en iiiivoerbaarheid inssen 'gescheiden' en 'ongescheiden' ontgraven 

van diffnns verontreinigde uiterwaardengr()nd; 
• hel nivean van bcrveronireiniging van verlaagde uiterwaarden als gevolg van !iovenstro()nise 

aanvoer van verontreinigd slib. 

Geen vau de leemten in kennis is dusdanig dat hierdoor, bij hei doen van we/enlijk andere 
aannames, de iiiikomsien van het MER (de rangorde van de alternatieven) zon veranderen. 
Voor de belangrijkste parameiers is een gevoeligheidsanalyse niigevoerd, die deze conclusie 
onderstlirijft. 

De effecten van de toepassing van de ontwerp-bcleidsnotitie zullen worden geëvalueerd door 
middel van de evaluatie- en monilt)ringsprogramma's van de concrete projecten. Een eerste 
groepering en analyse zijn naar verwachting pas mogelijk ongeveer 3 jaar na het van krachi 
worden van de oniwerp-beleidsnotiiie, omdat de concrete projecten een relatief lange voorbe-
reidings- en uiivoeringsiijd heblien. 
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Inleiding 

1.1 De aanleiding voor dit milieu-effect rapport (MER) 

Gebiedsgerichte uitwerl<ittg laitdelijl< beleid 
Kv^ui 1998 liebben df MinisliT van V&W en de Minister van VROM, mt-do namens de Minisier 
van I.NV alsnu'iic lici irO-MVV, ik' landelijke helcidsndlitie 'Aeliel hiuicnilH'hccr rivieriied' vasl-
tJcMeld. De Tweede Kamer lieeti mei de iiil ioud van de iiniiiie inneslenid, üczc landelijke IK"-
leidsnoiiiie beschrijfi de monelijkhcden voor een gebiedsgerichle toepassing van beslaande re
gelgeving, niei bel rekking üii liei omgaan met diffuus veronireinigde uiierwaardengrond in het 
riviersysteem. V(u>r de Rijmakken vormt ABR de gebiedsgeriehte, regionale uitwerking van 
deze landelijke beleidsnotitie. 

Mei deze uilwerking wordt vooruitgelopen op de oniwikkeliiig van een landelijk beleid 'Aciief 
Waterbodem be heer'. Het is immers niet de verwachting dat dergelijk Actief Waterbodembe-
heer binnen redelijk kiirle [eniiijn (circa 3 jaart op landelijk niveau /al worden vastgelegd in 
wel- en regelgeving, terwijl er wel een dringende Lielmelle is al in de praklijk te kuimen werken 
mei Aaief Waierbtidembehcer. Dit vanwege de maaiscbaiiiielijk gewenste ontwikkelingen in 
hel riviersysteem (verruimingsmaairegelen en nainumnlwikkeling in de interwaarden). 

Bij het omwikkelen van ABR Is zo veel als mogelijk aangesltiien hij de recente beleidsontwikke
ling BEVER (Beleidsvernieuwing Bodemsanering) iii/.ake de aanpak van hodemverontreinigin-
gen in de landbiideins ((Irond giundig bekeken. Van Treililer naar Zeel...J. Di! is logisLli aaiige-
zien de TWeede Kamer reeds heeft aangegeven dal hei gedachtegoed van BEVER, dat aan de 
liasis heeh gestaan vnu actief l>odeml>eheer voor landbodems, ook de grondslag moet vormen 
voor actief walerbodenibebeer. 

Een en ander houdt in dal, nel als voor landbodems. ook voor waicrbodcms naar verwachting 
gaandeweg een aanpak van functiegericht en kosieiielfeciier saneren meer voorop komi ie 
Slaan, in vergelijking mei multifunciioneel en IBC-saneren. 

r i v ie rver ru iming en Na tuu ron tw ikke l i ng voor de R i jn takken ... 
Om in de toekomst hij hogere waierafvoeren in de Rijn aan de veiligheidseisen te kunnen 
voldoen, /al de overheid maatregelen moeien nemen. De overheid streeft ernaar om de nood
zaak voor een nieuwe ronde dijkversierkingen ie beperken, door hei nemen van verruimende 
maairegelen in liet riviersysieem /.elf. Daarom is hei prujeci 'Ruimte voor Rijntakken' gestart. 
Dit project houdl in dal door liet uitvoeren van allerlei maatregelen de Rijntakken meer ruimte 
gaan krijgen voiir het afviieren van water en sediment', waardo()r het overstromingsgevaar 
afneemt. Het streven is de rivierverruiming te combineren niet naiiiurontwikkeling. Waar mo
gelijk wordt er naar gestreeld om natuuroniwikkeling te conihinereii niet rivierverruiming. Er 
zullen echter ook projecten worden uitgevoerd waarin naiiinrontwikkeling op zich hel hoofd
doel is. T^'pische maatregelen die moeien worden uitgevoerd voor /i)wel rivierverruiming als 
natuurontwikkeling zijn uiterwaardverlaging, hei graven van nevengeulen, het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers en hel opvullen of verondiepen van beslaande of nieuwe zandwin
putten met hel vrijkomende materiaal. 

Bij de uilvoering van de projecten zullen zeer grote hoeveelheden uiierwaardengrond moeten 
worden verplaalsl. Deze grond is voor een groot deel verontreinigd als gevolg van lozingen in 
het verleden. 

In een aantal gevallen /al een berin richt ingsprojeci in de Rijmakken gecombineerd worden 
met hei winnen van ticlisiolten (iliepe en ondiepe winning van /and ol klei). In de/e gevallen 
kan, indien dit milieuhygienisch verantwoord is, de delfstoffenwinning gecombineerd worden 
met de verwerking van de veronireinigde uiierwaardengrond die vrijkomt bij de herinrich-

2 Sediment is een verzamelnaam voor alle afzettingen die door de rivier stroomafwaarts worden getransporteerd 

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



nnj jsprojccien. Naasi f inandële redenen kunnen c r o o k vanu i i de na tuun inuv i kke l i ng redenen 

z i jn o m dergel i jke combinaties na i c streven. 

Besluilvonnins over delfstofrenwinning Is geen onderdeel van de ontwerp-beleid«nolitie 

ABR h uilsluiiend bedoeld al ; toetsingska dei voor het veigelijken van de opties die mogelijk ;lin voor het 

verwerken van de (verontreinigde) gronden die vrijkomen bij de herinrichtingsprojecten. De besluttvorming over 

hel al dan niet combineren van herinrichtingsprojeclen met delfstoffenwinning staat los van ABR, De afweging 

over het winnen van delfstoffen wordt per herinrichtingsprojecl gemaakt. Bij deze afweging komen, rekening 

houdend rret de specifieke situatie van het project, naast de milieuhygiënische aspecten ook andere aspecten aan 

bod (bijvoorbeeld delfstoffenwinning en economie). 

Aangezien de afweging over de delfstoffenwinning niet plaatsvindt binnen de ontwerp-beleidsnolilie A8R is er in 

de afviegingssystematiek van dit MER geen rol weggelegd voor de kosten en opbrengsten van de delfstoffenwin-

ning. 

hestdJnd be le id en w e t g e v i n g ste l len regels voor omgaan m e i v e r o n i r e i n i g d g r i i n d . . . 

Voor lu-1 n i i j i . ikken, vcrpiaaisen en weer up ol in de l iodeni brengen van veronirei i i i i iLie i i i ter-

wa j rde t i g r imd gelden regels die zi jn vastgelegd in diverse wet ten en besluiten o.a.: de Wet 

lH>de^nt>e^clK'rnljnü. de Wel ni i l ieuhcheer, de Wel veront re in i i j i i i j ; opperv lak lcwai iTe i i en liet 

BiiLiwstdlIenhesli iJi. Deze wetgeving wi l voorkomen dal de aanwezige veronire jn jg jngen / i ch 

ongecontroleerd in hel mi l ieu verspreiden. Op landel i jk en provinciaal niveau Js dj i wettel i jk 

kader n i igewerk i in beleid. In di i verband / j j i i l iei ' landel i jke beleidsstandpnni verwi jde i in) ; 

baggerspecie' en het 'provincjaal alvalMotienbeleid' belangri jk. 

De bei^ppen ullerwaardengrond en baKgerspetfe 

De ontwerp beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rijntaliken is van toepassing op diffuus verontreinigde uiterwaar-

dengrond. die bij heiindchtingprojecten op één of andere wijze wordt ontgraven In het rivierbed. Al dil bodemma-

leriaal is juridisch gezien baggerspecie. Baggerspecie is gedefinieerd als: 'iiand die uil bodem is genomen via het 

oppervlaktewater of via de voor dat water bestemde ruimte Iwinlerbed)'. Veel van hel bodem materiaal dal wordt 

ontgraven is echter droge grand en dat sluit niet aan bij hel beeld van hel begrip 'baggerspecie'. In deze MER 

wordt daarom de meer neutrale term 'uiterwaardengrond' gebruikt. Onder ullerwaardengrond wordt verslaan: het 

bodemmaleriaal dat vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in hel winterbed van de Rijntakken in hel beheersgebied 

van Rijkswaters taal directie Oost-ftedertand (Bovenrljn. Waal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn, lek. Itssel. Zie ook 

hoofdstuk \ van de ontwerp- beleidsnotitie). 

Volgens di l beleid moei b innen hel jiroject v r i i komende verontreinigde n i ierwaardengrond be-

s i l i o i iwd worden aKeen afvalstol. Fin volgens hei huidige provinciale afvalsiul lenbeleid moei 

alle verontreinigde u l lerwaardengrond worden geslori i n grootschalige baggerspeeiesioriplaat

sen en/()f worden gereinigd. 



g r o t e h o e v e c l h e d f n v e r o n t r e i i i i g d t ' g r a n d . . . 

Gi 'k ' i i)p de f i i o r m e hoi-vt-clhi-Lti-n ic vcrp laa is f i i vt'ninir(.-iiiit!di.* u i i t - rwaardf i ig rond zou d i i 

ln' ifki-Èicn dat vo(»r d f geplande herinrichtint;spr(t iccU'n langs de Ri jntakken n ieuwe gnmt-

sdial jge hüggiTspedcsion plaat sen moeten wurden aangelegd. Dit is een erg kosthare zaak. Hel 

is [ tmeil i jk een geschikte locatie te v inden. Daarnaast is in de afgelopen jaren gebleken dal voor 

de/e grootschalige stortplaatsen wein ig draagvlak liestaai. Voor reiniging van verontreinigde 

grond zi jn momenteel geen kosieneffeeiieve iechnieken heschikbaar, voor de grote hoeveel

heid Li i lerwaardengrond die v r i j kon i l uit de verschil lende pro jecten ' . Verwerken van alle grond 

in reinigingsinstallaiies wordt dan ook niet doelmat ig geacht door de hoge kosten van reiniging 

endehe j ie rk te w ins iaan reductie van i i i i loging. De n i l log ing van de verontreinigende sloffen is 

in i i i ierwaardengrodd v^n nature al zeer gering, Oin inzicht te l i ieden it i de effecten vjn derge

l i jke verwerkings- en reinigingstechnieken worden de/e in hocddstuk 5 van di l M1;R overigens 

wel niedehesclKiuwd. 

Hel slor len it i haggerspeciesloriplaaisen of hel reinigen van de grote hoeveelheid vr i jkomende 

ni terwaardengrond is door genoemde redenen zeer ttuiei l i jk te realiseren. Het bestaande beleid 

leidt daardoor i nde prakt i jk lot slagnatie vci\i de u i t voer ingvan projecten voor r iv ie rver r inming 

en na tuu romwikke l i ng . Het huidige beleid sluit dus niet aan bij de n ieuwe visie om rivierver-

ru imende maatregelen ie nemen in plaats van alleen maar di jkversterkingen aan ie brengen. 

O m loch door middel van r iv ierverru imende maaircgelen aan de veiligheidseisen ie kunnen 

vo ldoen en levens natuuron iwikke l ingspro jec ien te kunnen realiseren, hebben de be l rokken 

overheden hesloien h u n afvalstoffenbeleid voor 7owet verontreinigde als schone ui ierwaar-
dengrond aan ie passen. 

aei iefBcKicmbeheernieuwespelregelsvooromgaan met verontrein igdeui lerwaardengmnd.. . 

De hoeveelheid grondverzet en de veronirei i i igi i igsgraad maken hei noodzakel i jk ecu o]i|os-
sing te v inden voor deze prohlemai iek, zodat de gewensie maaischappeli jke omwikke l i ngen 
doorgang kunnen v inden. De kern van { leoi i lossing ligt in het, opeen mi l ieuhygiënisch verant
woorde w i j /e , omgaan met de d i l luus verontreinigde i i i terwaardengrond, b innen het bestaan
de landel i jke kader: Actief Bodembeheer Rivierbed, Op basis van dit landel i jke beleidskader 
hebbeu de betrokken Provincies (Gelderland, U i re i l i l en Overijssel) en de regionale i l irectie 
Oost van Rijkswaterstaat (namens de Dircctem-gener. ial vnw Rijkswaiersiaai) hel in i t ia i ie l ge
nomen d i l nationale beleid gebiedsgericht uit Ie werken in de 'ontwerp-bele idsnoi i i ie Actief 
Bodembeheer Ri jn takken ' (A l lR) . Mei l iehulp van deze oniwerp-beleidsnoi i t ie word l hel mo
gelijk dif f iuis verontreinigde ui terwaardengrond, die vr i jkomt hij her inr ichl ingsprojecien, b in
nen het r ivierbed te hergebruiken of te bergen in bergingen. Uitgangspuni is dat een zo grooi 
mogeli jk mi l ieurendement wordt behaald. In die gevallen waar mi l ieuverbeter ing niet haalbaar 
is, is min imaal stand-sii l l ten o]izichle van de uitgangssituatie vereist. 

De •ontwefp-befeidsnotilie ABR' bestaat uit twee onderdelen: de eigenlijke beieidsnolitie ABR (deel I) en Nota van 
Toelichting ABR (deel II). Tevens is er een MER. In hel voorliggende MER worden de effecten van de ontweip-
beleldsnotitie die m.e.i.-pllchtig i\\n, beschreven aan de hand van aliemaiieven en effecten zoals dat voor In een 
MER gebruikelijk is. 

1.2 De m i l i e u - e f f e c t r a p p o r t a g e p r o c e d u r e ( m . e . r . - p r o c e d i i r e ) 

Een aantal onderdelen van de ontwer[)-beleidsiiotitie ABR is mil ieu effeeirapjKirtage (ni.c.r.) plichlig. 

De milieueffectrapportage (ni.e.r.)-procedure is in het leven geroepen o m het mil ieubelang een 

volwaardige plaats te geven hij besluiten die belangrijke gevolgen voor het mi l ieu kiunuTi heb

ben. Op deze wijze zal inzicht worden verkregen in tie (mil ieujeffecten van de ontwerp-beleids-

nol i l ie via hel beschrijven van alternatieven, met hi jbeboreiide effeaen en de onderl inge verge

l i jk ing ervan. Omdat hei M i lieu-effect rapport (MER) in d i i geval over beleid gaat en niel over een 

3 Trajectnoto/MIK iandirtaas/Moasroule, Projectorganisatie Maasverken. Maastricht 199g, achtergronddocument 

Orond (bli. 60). 



concrclf aciiviieii, is ccn nu'ihoilf onlwikkclde waarmee toch aliemalieven en hun effeclcii kiiii-
nen worden beschrevi'ii. !)ii wordt uitgelegd in de hoofdstukken 3 en 4 van dit MHR. 

Elke ni.e.r,-procedure kenléén of meerdere inillaiiefnemers en een bevoegd gezag of meerdere 
overheden die samen hel bevoegd gezag vormen (zie kadeneksten). 

MMttnermn Bevoegd gezag 

De initiatiefnemefs in het kadei van de m.e.r.-proce- Oe instanties van het bevoegd geiag in het kader van 

dure zijn de bestuursorganen die de onlwerp-be- de m.e.r.'s zijn de bestuursorganen die de m.e.r.plich-

leidsnolitle ABR willen vaststellen. De initiatiefne tige onderdelen van de uitbreiding of wijziging van het 

mers zijn de Provinciale Staten van Gelderland, provinciaal afvalstoffenbeleid vaststellen. Het bevoegd 

Utrecht en Overijssel en de Directeur-generaal van gezag zijn de colleges van Gedupeerde Staten van Gel-

Rijkswaterstaat. Indien u vragen of opmerkingen heeft deiland. Utrecht en Overijssel. U kunt uw schriftelijke 

over hel Initiatief kunt u contact opnemen met de reactie over deze MER afhankelijk van de provincie 

contactpersoon van de provincie waarin u woont: waarin u woont richten aan: 

Provincie Gelderland Provincie Gelderland 

Afdeling Afval Dienst Milieu en Water 

Mevr. H. van de Laar T.a.v. Dhr. V. Roerdink 

Postbus 9090 Postbus 9090 

6800 G)( Arnhem 6800 GX Arnhem 

Telefoon 026 - 359 B798 
Provincie UTrectit 

Provincie Overlissel Dienst Water 8 Milieu 

Eenheid Water en Bodem Sector Stad en Milieu 

Dhr. P. Van Wijk T.a.v, Mevr. K. Vreekamp 

Postbus 10078 Postbus 80300 

8000 GB Zwolle 3508 TH Utrecht 

Telefoon 038 - 42s 1444 
Provincie Overijssel 

Provincie Utrecht Afdeling Economie, Milieu en Toerisme 

Dienst Water & Milieu T.a.v. Dhr. H.Th.A. Wubbolls 

lUlevr. L Welling Postbus 10078 

Postbus 80300 8000 GB Zwolle 

3So8 TH Utrecht 

Telefoon 030 - 258 3298 

flijkswaterstaat-Directle Oost Nederland 

Afdeling integraal Waterbeleid 

Dhi. P. van 't Hoog 

Postbus 9070 

6800 ED Arnhem 

Telefoon 026 - 368 8759 



w a l ging aan d i t MER vooraf? ... 
Ill februari 2001 is df Slarlnolilie iii.c.r. vooroiitwt'rp-bt'lcidsregels Actief Bodcnibt'heer Rijn-
l.ikki'H vfrsclu' i i f i i . Df/t- starininitic rii.irki-iTdi' bel bejiin van de in.f.r.-prmi-dure. Hel di>el 
v.iii de sitiniiolitie was (ini alle lielanylu-bbenden in de gelesenlieid ie sielleci kennis te nemen 
van de hoofdlijnen van de voorgenomen aaiviteit, de milieugevolgen die onderzochi zijn en de 
mogelijke allernalieven die in bcsclionwing worden genomen. Iedereen die dal wilde, kon sehrif-
lelijk of nmndeliny reageren op deze siarinoiiiie. 

Tegelijk mei de starmotitic is een vonrontweqi beleidsnoiiiie, inehislcf een Noia van loellch-
ling, j;ejnibliieerd. Formeel had de inspraak geen heirekking op de vooroniwer[)-heleidsni)lilie 
zelf, omdnl eerst de m.e.r. moet zijn afgerond voordat hel beleid zelf de inspraak in kan worden 
gebrachi. 

Tevens is gelijk met de startnoiiiie een nadere iiiiwerking van de siarinoiiiie len behoeve van 
hel MER opgesield, getiteld "Atiern.itieven en eflecien'. In de nadere uitwerking van de start
noiiiie len behoeve van het MtR zijn de alternatieven en milieiielteeten voor de vier in.e.r.-
plidihge onderdelen uitgewerkt. 

Insprelcers konden aangeven ol zij de reikwijdte van de nadere uilwerking voldoende vonden 
en of alle voor de l)esluiivorniing relevante aspeeten waren meegenomen. Dil maakte hel in
spreken op de siarinoiiiie gemakkelijker, omdal al een beeld kon worden verkregen van hel 
MI;R zeil. Ook is zoals gebruikelijk advies gevraagd aan de Commissie m.e.r,. die op 17 april 
2001 haar advies voor ri ihl l i jneii publiceerde''. Vervolgens slelden de diverse overheden in de 
maanden daarna ile Richilijnen voor hel MER vasi^. 

In de loop van 2001 / i jn door hel merendeel van de bevoegde gezagen de richllijnen voor hel 
MI^R vastgesteld. Deze richllijnen zijn voor bel grooisie deel overgeiioiuen uil bet advies voor 
richllijnen dal de Commissie m.e.r. op 17 april 2001 uilbrachi. Dal advies was gebaseerd op de 
siarinoiiiie. hei concepl-MF.R en de vooroniwerp-heleidsregels. Sindsdien beeh de oniwerp-
heleidsnoiiiie een helangrijke omwikkeling doorgemaakt en is op tal van punten ingrijpend 
gewijzigd, onder andere mede op basis van de uitkomsten van het concept-MER. Bij hel opslel-
len van bet MER wordi aangeslolen hij de onlvver]i-heleidsnolilie en zijn de ri ihil i jnen nanw-
ge/.el gevolgd. Op enkele punten waren de richllijnen ethler, gezien de wijzigingen in de oni-
werp-beleidsnoiitie, nlei meer geheel actueel. Om de lez.er in deze gewijzigde docuitienlen 
wegwijs te maken, is in bijlage ï per richtlijn aangegeven waar de gevraagde informatie te 
vinden is, en waar nodig wordl hierop een loelichiing gegeven. 

deze m.e.r.-procedu re heeft bet rekking op beleid en niet opeen concreet project... 
Bijzonder aan deze m.e.r.-procedure, die voorde oniwerii-heleidsnolilie ABR isgev()lgd, is dal 
de m.e.r. betrekking heeh op beleid, en niet op een concreet project. Dit beiekent. dat de effec
ten van de voorgenomen attiviieii (in dii geval het vaststellen van de oniwerp-beleidsiioiihet 
vee! minder in delall beschreven kunnen worden dan hij een concreel |)roject gebroikelijk is. 
De oniwerp-beleidsnoiiiie op zich heefi geen milieueffecien. De milieueffecten ontslaan pas, 
wanneer de ontwerp-beleidsnotilie wordl toegepast en leiiil lol bel uitvoeren van bepaalde 
maatregelen (b.v. hel realiseren van een hcrinricblingsprojeil in het rivierbed). Hel beschrijven 
van mi lie II effect en van de oniwerji-beleidsnoiiiie zonder een relalie met de fysieke werkelijk
heid, waarbinnen die onlwerp-lieleidsnolilie wordt loegepasl, is derhalve niel mogelijk. Aange
zien bij een beleids-m.e.r. geen concreel project voor banden is waarvoor de effecten zichtbaar 
gemaakt kunnen worden, is een casus ontwikkeld: een fictief herinrichtingsprojea. Deze casus 
belreh een ficiief projecl. dat illusiraiief en represeiiiaiief is voor hel lype projecten dal in de 
loekonisl zal worden uitgevoerd en waarl'ij de oniwerp-bcleidsnolilic ABR hel toetsingskader 
vormt. Voor dit ficiieve voorl>eeldprojecl zijn de verschillende alternatieven opgesteld en ver
volgens de bijbehorende effecten bepaald. 

4 Nummer van het advies Is 11451/1(50-50. 

5 Gelderland 22 mei 2001, Utrecht ig juni 2001. Overijssel 10 juli 2oot. 



1.3 Leeswi jzer 

Hf l V(iorlij;j;i-iide rapport is als \u]^i opjiohoiiwd. N.i dt-zc inleiding vdlgt een bi'sdirijvinj; Viin 
dii ' onderdelen van de uriiwerp-heleidsiKiiiiie die m.e.r.-plieliii); zijn, en wüarviior dus de alier-
nalieven jnei Itijbeliiirende efleiicn worden beschreven (hiuifdsluk 2|, Hei beoordelingskader 
en de iiiit;ari(ispiin[en die bij de etf en voorspelling; zijn ^elLiineerd sia.in beschreven in hoold-
sliik } en liei ilkisiraiieve herinrichlingsprojeci is iiilgcwerkl in hoofdsiLik 4. Er zijn vier m.e.r.-
plicbiice onderwerpen In de ontwerp-beleidsnoiiiie. Voor elk ni.f.r.-plichiig onderwerp is een 
liooldslnk gewijd aan de bijbehorende alternatieven, hun elteclen en de vergelijking daarvan 
(hoofdstuk ") l/m 8), 



2 Reikwijdte en inhoud van het MER 

2.1 De m.e.r.-plicht 

Dt' onlwtTj i - lH' l i ' i i is i io l i t i f ABR is nicl in l i f t gchcd n i .e. r . -p l id i l i^ . De vr.iti j jsicllin); in i l i i lnKifd-

sii ik ini i i l i l . i i i r i in i : voor wc lk i ' i i i n i cn l i ' l i ' i i v j r i di- ontwcrjvhcIf i i lsni i l iEit- \s l i i ' i i loor lnpci i van dt' 

it i.e.r,-procedure verpl ichl en op welke wijze kan daaraan ^invoi inhoud worden gegeven? 

De m.e.r.-pl ichl v loei l voort u i l het gegeven dat als verontreinigde u i ierwaardengrond wo rd i 

'opgepakt ' en ergens anders wordt neergelegd, er sprake is van hel op of in de bodem brengen 

van afvaKiotfen. Verontreinigde u i ierwaar t lcn^rond, die ergens neergelegd of geborgen moei 

wurden, word i namel i jk beseliouwd als 'afvalsinf'. De m.e.r.-plicl i i van de ontwerp-beleidsno-

tit ie is gebaseerd op categorie 18.1 van bijlage C van het Besli i i i ni.e.r. van j u n i 1999. He rele-

v.iriU' passage van di l besluie !uidi als vo lg l ; 

Activiteit 

De vaststelling van hel beleid 

Gevallen Beslullen Activiteit 

De vaststelling van hel beleid De methode van bewerken, Het besluit op grond van 

intake de verwiideting verwefken of vernietigen van artikel 10.14 van de wet. dat 

van afvalstoffen. afvalstoffen; het op of in de als eerste voorziet in de ver

bodem brengen van afvalstoffen 

•m deze daar te laten 

wijdering van de afvalstoffen 

Bij de vaststelling van welke onderwer| iet i wel en welke onderwerpen niet in het MKR /u lk -n 

worden opgenomen z i jn de volgende ui tgangspunten gehanteerd: 

• een in.e.r. betreft alleen n ieuwe a t l i v i te i ten . Dit houdt in dat de m.e.r.-plicht alleen op 

n ieuw beleid van toepassinu is; 

• de m.e.r.-plicl i l vloeit voort uit de Wet Mi l ieubeheer en heeft dientengevolge alleen 

betrekking up bet afvalsiuKenlK-teid; dus niet op ander beleid, /oals het bodembeleid 

(b.v. saneringsdoelslell ing): 

• de [urüuder ing van de m.e.r.-plicht is leidend bi j de keu/.e van underwerpen; het v r i jw i l l ig 

in het MER meenemen van andere onderdelen van de ontwerp-bele idsnol i l ie is niet aan 

de orde; 
• de m.e.r. Is gericht op het leveren van een meerwaarde voor de beslu i tvorming. 

2.2 De m.e.r.-plichtige activiteiten 

De volgende onderwerpen zi jn m.e.r.-pl ichi ig: 

1. De hoofdkeuze; wel of geen n ieuw beleid: di l houdt in het al dan niet int roduceren en/uf 

toestaan van andere verwerkit igsu]i i ies dan het afvoeren van verum reinigde ui ierwaar

dengrond naar grootschalige baggerspecieslortplaatsen of verwerkingsinstallaties, dus hel 

al i lan niet toepassen van de ot i twerp-beleidsnot i i ie; 

2. 'Bodem bli j f t bodein ' (klasse 1 l /m 4) ' ' : de vuurwaarden voor loepassing; het gaat hierbi j 

o m de randvoorwaarden die worden gesield aan het opn ieuw gebruiken van klasse i t / m 4 

u i ierwaardengrond als bodetn; 

3. 'Bodem (klasse 4) word t h u u w s i o f : de voorwaarden voor loepassing; dit betreft de keuze 

van de voorwaarden waaronder klasse 4 u i terwaardengrund als Ix iuwstof mag worden 

toegeiiast; 

4 . De min imale omvang voor bergen in pu i ten , kleischennen en bergingen; hierbi j gaat hel 

erum wa l de min imale omvang moet zi jn van put ten, kleischermen en bergingen, waar in 

verontreinigde ui terwaardengrund wordt geborgen. 

6 In de Derde en de Vierde Nota Waterhuishouding Is een indeling op grond van de mate van verontreiniging 

von naterbodems opgenomen. De indeling vindt plaats op basis van de concentratie van verontreinigingen en 

bestaat uit vijf klassen: Klasse o: schoon (voldoet aan streefwaarden): Klasse i ; tussen streef- en grenswaarde; 

Klasse 2: tussen grens- en toetsingswaarde; Klasse 3; russen toetsings- en interventiewaarde^ Klasse 4: boven 

in te rven tie waarde. 
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M.e.r, op twee niveaus van bMluitvormJng 

Binnen de m.e.r.-plichrige onderwerpen kunnen twee niveaus worden onderscheiden. Het eerste niveau is het 

niveau van hel al dan niet toestaan van andere opties voor het verwerken van afvalstoffen. Dit is de hoofdkeuze 

die. mede op basis van hel MER. moet worden gemaakt. 

Het tweede niveau Is het niveau van de precieze inhoud van de ontwerp-beteidsnotllie: de voorwaarden voor 

toepassing. Als een prindpekeuJ^e is gemaakt voor een bepaalde manier van 'op de bodem brengen' moet nog 

worden bepaald onder welke voorwaaiden dit is toegestaan. Alternatieven zijn dus alternalieve voorwaarden, Oe 

onderliggende vraag op dit niveau luidt; wat zijn de milieugevolgen van het kiezen van een t>epaatde set van 

randvoorwaarden? 

/ t>v hMfJkettze: wel of fjivn iiifiiw beleid 
Hel luiiilinc liek'id k'ii j . i i i / i i - i i van grote l ioevecll i fdfn vrijkomende veronireinigde uiterwaar-
tien^irond isjieridii ii|i liei .ilvncrcn van deze iiiierwiianienijrond iiaaryriioiscii.ilijie Kijigerspe-
tiesniri|)laatscn of verwiTkinnsirislallatics (voor /andMheiding, rL-iiii^jing en/ol irnnmbjljsatie), 
Schiine uilerwaardenjirond die vrijkomi wordt herj;ebriijkc. De oniweq>-lie!eidsnolilie ABR 
jjeefl inojje! ijk heden otn verontreinigde en «hone iuierwa<irdenj;rond o|) andere manieren te 
verwerken, bijvoorbeeld al-, bodemiiiaieriaal ('bodem blijft bodeni'l ol ais bouwstof ('bodem 
vvorilt liouwstof') (>( om het materiaal Ie bergen in beslaande pulten en bernin^cn. 

De keuze voor liei al dan niet toestaan van de/.e nieuwe verwerkinjjsopiies kan worden be-
sehoiiwd als nieuw beleid voor hei verwerken en het op of in de bodem bren(ien van afvalstof
fen en is daarom 'm.e.r.-iiliehlin'. Dit vormt de hoofdkenze binnen bel MKR, 

2 'Hotlem blijft bmlciii' (klasse I l/m 4):de vooruaürdeH vtwr toepus^iiiii 
Hel biiidiije beleid biedt formeel t;een mogelijkheid voor het op grote scliaal liercebruiken van 
veronirelnigd bodenmialeriaal als nieuw bodemmaleriaal voor bijvoorbeeld natuurvriendelijke 
oevers, uiierwaardvcrlattinKen. tmderafdichiing van hoogwalergeulen en dergelijke, hi de Eva-
luaiietiota Water en ile Vierde Nola Waierluiishooilirif! worden de/e inogelijkbeden wel ge
noemd, maar/e zijn nog niei lormeel vnsigelegd in de regelgeving. Bij liel vasiMelleii van voor
waarden voor de toepassing van verontreinigde uilerwaardengrond uil het rivierhed volgens 
liei principe 'bodem blijft bodem' gaal hel dus om nieuw beleid, dal m.e.r.-]ilithiig is omdat er 
sprake is van 'bel op ol in de bodem brengen van afvalstoffen'. 

3 'Bodem (concentratie boven samenstellingswaardeit) wordt bouwstof: de voorwaardett voor 
toepassing 

Hel Bouwsloffenbesluil op basis van de WLib en Wvo is het juridische kader voor het loepassen 
van veromreinigde iiiierwaardengrond als Imuwsiof in werken. Voor interwnardengnmd die is 
veroiUreinigd lot boven de samenslellingswaarden (dit komt meestal overeen niei klasse 4), 
wordl in hel ontwerp van de beleidsnotitie ABR nieuw beleid opgesteld. Hel vaststellen van de 
randvoorwaarden waaroniier uiierwaardengrond biwen de samcnstellingswaardeii (klasse 4) 
toegepast mag worden als bouwsiol in werken is daarom m.e.r.-plichtig omdai er sprake is van 
'hel op o( in de bodem brengen van afvalsioffcn'. 

4 De minimale omvang v(K»r bergen in putten, kleisclicntien en bergingen 
Voor hel vaststellen \an de oniwerp-beleidsiioiilie over de minimale omvang van puilen, klei-
schermen en bergingen die wordt gebruikt voor het bergen van veronireinigile uiterwaarden-
grond, is sprake van nieuw beleid. Oi)dil punt wordl namelijk afgeweken van hel lleleidsstand-
piint verwijdering baggerspecie. Hierin wordl voor bel sU)rten van baggerspecie een minimale 
omvang v{)or de berging van 'enkele miljoenen kubieke meiers' genoemd. De minimale om
vang van hel bergen in puiten, kleischennen en bergingen is m.e.r.-|ilicliiig, omdai er sprake is 
van 'het op of in bodem brengen van afvalstoffen'. 



2.3 De rol van de l fs to f fenwinn ing 

Nti.isi IK-I nfvnlsKiffenbek-itl, wa.ir licl in iW/x' MERom y,aa\. K I T ander belt'iii viin invUn'ii i ipdc 
aciivitcik'M in l i f i kader v.in liei prnju i 'Riiimie voor Rijnlakken', In liei jirojeti 'Ruirnd' voor 
Rijn 1.1 kki-n' speelt naast rivierverruiniiiig en natutirontwikkelinij ook dcifstoffenwinninj; een rol. 

Dt' keuze van hei al of niei winrien van delfstoffen en de wijze waarop dit dient te geschieden 
vall nici onder ABR. ABR heeft alleen belrekking op hel omsaan met verontreinigde uiter-
waarilengronil in dit projet'l. DelfsÊoffenwinnini! is nu'de d.i.ironi geen ni.e.r.-]ilicliiig onder
werp in hel ktider van deze ni.e.r., die immers ^aai over de wij/i[;iiig van hel alvalsloflenlieleid, 
zoals hiervoor is loegelichl. In bepaalde gevallen kan delfstoffenwinning als activiteit overigens 
wel m.e.r.-pliirhiij; ?ijn. 

In de meeste gevallen worden lierinritlningsprojecten voor rivierverniimingen natmirunlwik-
keling op een o! andere wijze geei)rnbiiieerd met delfsioflenwinning. Daarom is hel niel moge
lijk om hij hel fornuilereii v.in (reële) aliernaiieven voor de lioofdkeiize helemaal geen reke
ning Ie honden niet delIstotEenwinning. Delfstoffenwinning maakt daarom wel onderdeel nil 
van de aliernaiieven die in hel kader van deze m.e.r. in beschonwing worden genomen en is 
dus i)]igeiiiiiiien als onderdeel van hel fictieve herinrichiingspriiject. Delfstoffenwinning wordl 
echter niei meegenomen in de e fleet beschrijving en de (inderlinge vergelijking van de alterna
tieven. Seletiie in beschouwing ie nemen aliernaiieven 

2.4 Selectie in beschouwing te nemen alternatieven 

Ih- rol iiiii iilwriiaiicveii in nt.c.r. 
hl elk MKR worden aliemaiieven beschreven. De rol van die aliernaiieven is om een beeld ie 
geven van hei gehele scala aan oplossingen dat beslaat voor het gedefinieerde probleem. En 
naninriijk worden ook de miliengeviilgen van de alternaiieven beschreven, wam daar gaai bel | '^ 
jiiisi om hij een m.e.r. De alternatieven moeten we/.enlijk versthillend zijn wal beireli luin 
milieugevolgen. Een andere eis is dal ze allemaal reëel nilvoerbaar moeten zijn, ook hel ver-
i i l i i l i l ie beschrijven 'meest milieuvriendelijke alternaliel'. Dai mag wel wal dinirder zijn dan 
de resi, maar niei irrealislisch. Bij die reële uitvoerbaarheid spelen overigens naasi kosten ook 
techniek, beleid en wetgeving een rol. 

Pt' rol van konen en stand van de techniek 
Kosten en stand van de techniek spelen in veel m.e.r.'s een belangrijke rol bij hei bepalen van 
de reële uiivoerbaarheid van aliernaiieven. Ook in dii MI-R is ilai bei geval. De voorgenomen 
wijziging van het afvalsioffenbeleid is immers mede ingegeven door kostenaspecten. Hel uit
voeren van rivierverruimingsprojeclen zou binnen het huidige beleid (storten van vrijkomende 
veroiiireiiiigde iiiierwaardengrond in haggerspeciesioriplaaisen) loi dusdanig hoge kosien lei
den d.ii de uilvoering van de rivierverruiming naar verwacliiing ernstig belemmerd zou wor
den. De/e situatie wordt in dii MI;R beschreven als nulallernalief. Indien echter meer geld 
beschikbaar zou komen, zou lÜi aliernaiief a!s 'lechniscli uiivoerhaar' kunnen worden aange
merkt. Een situatie waarbij meer geld beschikbaar konn zodat de vrijkomende verontreinigde 
uiierwaardengrond in baggerspeciesiiinplaatscn kan worden daarom opgenomen als meesi 
milieuvriendelijk aliernaiief opbel boofdkeuzeniveau (/ie volgende paragraaf en hoofdsiuk 5). 
De voorgenomen aciiviieii op hei booJdkcuzeniveau (bel loepassen vandeomwerii-beleidsno-
titic) is aanzienlijk minder kostbaar en ook technisch uilvoerbaar. 

De sland der techniek is met name van belang voor het onderwerp 'hergebruik na bewerking'. 
Er is op dit moment nog geen praktijkervaring met het op grote schaal bewerken (via zand-
scheiding ol immobilisatie) van veronireinigde uiierwaardengrond afkomstig uit herinrichtings-
projecien. Om de eflecten van hergebruik na bewerking zichtbaar ie maken worden deze lecli-
nieken in dti MER meegenomen als variant van hel nn lal tenia lief op hoofdkeuzen iveau (zie 
voor een loelicbting paragraaf 2.5). 



Wettelijk verplichte altemaiieveti 
Wettelijk verplicht dient in eik MER naast de vctorxenumen aaiviteii en het meest milieuvrien-
deli|k.TllL-riiaiief een niil.iliiTn.ilief ie worden liestiireven. Het iiiiliillern.ilief is liei niei uitvne-
reii v j i i CIL' vouryeniuiieri .uliviieii ('riieis nieuws doen'), waarhij hel doei van de viiiirgeniimen 
aelivileil dus niet wordt bereikt! Hel als basis voor de beschrijving van de luiidine situatie en de 
aiKiiniinie ontwikkeling en als nulpiml (referentie) 1'ii de effect bepaling en de vergelijking van 
de alternaiieven. 

2.5 Hergebru ik na bewerk ing 

noel 
ilei loepassen van bewerkingen op verontreinigde uiierwaardengrond heeti een iweeledigdoel. 
Tezi eerste kitnncii op deze wijze nuttig toepasbare grondstoffen worden gewonnen. Ten twee
de lielioeven minder afvalsloffen Ie worden geslorl. In bijlage 6 wordl een beschrijving gegeven 
van reinigings- en beweikingsoplies. 

Cciiiliisies 
Door de gemiddelde samenstelling van verontreinigde uiierwaardengrond ie vergelijken mei 
de voorwaarden voor toepassing van de verschillende technieken, is gebleken dat eigenlijk 
alleen eenvoudige leehnieken alszandscheidiugen koude immobilisalie geseliiki zijn voor toe
passing binnen de Rljniakkeii. Echter, niei alle veronlreiuigde uiierwaardeiigtond kan niel deze 
icchnlekcn worden verwerkt. Eenvoudige bewerking via /.andscheiding vereisi een relatief hoog 
/aiutgehalie, dal door de meeste uiierwaardengrond niet wordl gehaald. Hovenilien leidt zand-
scheiding naasi een heibruikbaar product ook lol onbruikbare restsiromen, die naar Moriplaat-
sen moeten worden afgevoerd. 

Wat betreft herbruikbare producien van zowel z^ndscheiding als koude immobilisalie zullen er 
12 I vo(irloi)ig nog onzekerheden blijven beslaan over de afzetmogelijkheden van deze producten. 

Varianl van hel nulaUeniiilief 
Aangezien hel huidige beleid voor baggerspecie sierk gerichl is op hei inzeiien van (operatione
le) hewcrkingsiechnieken is bewerking van verontreinigde uiierwaardengrond meegenomen 
als een variani o|i hel nulallernaiiet in de h(H>fdken/.e. Hierbij is als iiiigangspuni gehanteerd, 
dal alle uiierwaardengrond die niet binnen hel projeci kan worden gebrulki via zandscheiding 
o( koude immobilisalie verwerkt kan worden. Dil uitgangspunt is lang niet voor alle uilerwaar
den langs de Rijniakken correa. omdai de uiierwaardengrond op veel plaatsen ie weinig zand 
beval. Het geeft ecliier als variani naast hei nulalternaiief met storten wel een beeld wan de 
etfeclen van bewerken. 

Kiniile imnmbilistUie 
Koude innnobilisaiie is gerichl op het vastleggen van organische siolleii en zware metalen. 
Koude immobilisalie begini mei een periode van rijping, waarna bindmiddelen worden toege
voegd. Hierdoor worden de aanwezige verontreinigingen ingekapseld. Koude immobilisalie is 
inprindpe toepasbaar voor zowel slibrijke als (matig) /andige specie met alle typen verontreini
gingen. Produaen van koude immobilisalie zijn grond en granulaat. Bij de toetsing aan hei 
Houwsloflenliesluil kunnen problemen ontstaan, wanneer de oorspronkelijke verontreinigde 
grond hoge gehalten aan organiseiie verontreinigingen bevat. 

ZtttuhdieiilitHi 
Bij zandscheiding wordl mei heluil|) van zeven, sedinienialiebckkens of hydrocyclonage het zand 
van de fijnere Iraaies gesclieiden. Het zand kan gebruiki w(trden als ophoogmaieriaai of als grondstof 
voor bouwsl()ffen (b.v. asfalt). Hel slib dal overblijft, wordl gesion in een baggerspecieherging. 
Zandscheiding kan worden loegepasi op alle uiierwaardengrond met een zandperceniage groter 
dan 60 %, Hel vormi een onderdeel van het Meest Milieuvriendelijke Aliernaiief. 



Ri'ceti h' heleidson I wikkt-t ingeit 
Naar aaiik-iding van df nioiie Hi-rrebmgh hcffi hel kahinei besloien om meer in te zeiiLn n]! 
i'cnviiiulij;^ vcrvvi-rkiiiH van vLTdiilri-iiiifnic l>j|;t;erspecif. Daarbij blijll t)i'lanj;rijk düt hel iii/i'i-
R'ii (IJl iTiciT verwerking LT niel lue maj; k'itlcn dal de verwijdering van baggerspecie wordl 
vertraagd ISiaaiüOiiirani, 2000| , Hierbij zal vooral worden ingczer op (operationele) eenvoudi
ge verwcrkiii^siedinieken 7.oaK /andscheiden, rijpen/landfarnien en koude ininiobilisatie. De 
Wet ln'lasliri^licnirigop niilieiigrundslag (Wlitn) regelt (!.it voor lu'l storten van afvalsiolfen in 
stortplaatsen € 13.25 per ton belasting betaald moei worden. Momenleel is een uitzondering 
van belastingplidit voor bei Morien van reinigliare hai;gers]ietie. Tot 1 -1 -2002 is alle baggerspe-
tie niel reinigbaar verklaard. In de lockoinsi /al baggerspecie niet een /andgelialie van > 607o 
vermoedelijk moeten worden beschouwd als reinigbaar. Momenteel wordt bediscussieerd ol 
rivierverruimingspecie kan worden uitgesloten van de Wbm. 

2.6 De geselecteerde alternatieven 

Alteriiittk'vfii op twee niveaus 

bi de unnverp-beleidsnoiiiie worden keuzes op twee niveans gemaakl. Hel eerste niveau is dat 
van liet al dan niei toepassen van verschillende bewerkingsopties, dit wordt hierna 'de hoofd-
keuze' genoemd. Hei tweede niveau is dat van de voorwaarden die gelden voor de toepassing 
van de bewerkingsojiiies. Hierna wordt uilgelegd hoe de keuzes op de beide niveaus in m.e.r.-
terineii 'zijn vertaald in aiieriiaiieven'. 

De IwoUlkeiizf-iillenuitieven 
Bij bel maken van de lioofdkeuze gaal hel om de keuze ot de ontwerp-lH'leidsnotilie ABR wel of 
niet van kradu worden en wal van dal nieuwe beleid in grote lijnen de strekking is. Het in de 
oniweri'-beleidsnotilie beschreven nieuwe afvalstottenl)eleid houdt in dai naast storten in bagger-
SiRdeslort|)ldaisen andere opties voor de verwerking van verontreinigde grond mogelijk worden. 

De allemaiieven voor de hoofdkeii/c die in liet MER worden beschreven zijn: 
" nulallernaiief: niels nieuws doen, dus: geen nieuw beleid; 
• voorgenomen activiieit: hel ioe|iasseu van de ontwerp-beleidsnoiitie en daarmee mogelijk 

maken van meerdere verwerkingsnpiies: 
• baggerspeciesiortplaaisenalternaiief: een aliernatief dai zich richt op hei minimaliseren van 

verspreiding en blnoisieüiiig en tegel ijken ij d hei meest milienvrieiidelijk alicrnaiief vormt: 
• terugplaaisaliernatiel: alternatief dat zidi richt np hel maximaliseren vil\^ het hergebruik 

door de vrijkomende afvalstoffen (uiierwaardengrond) zo veel mogelijk op de plaats waar 
deze vrijkomen lerug te plaatsen. 

lil honldsiuk 5 worden deze alicrnaiicven nader uitgewerkt en hun milieugevolgen beschreven 
en vergeleken. 

Ife link mei hel tweede niveau van besluiivorming 
liet toepassen van de ontwerp-bcleidsnoiiiie beiekenl in essentie dat andere mogelijkheden 
dan enkel en alleen het afvoeren naar grootschalige baggerspeciesioriplaatsen en verwerkings
installaties mogelijk worden. Hei loepassen van de oniwerp-beleidsnoiiiie beiekcni dat op basis 
van een dnelmaiigheidsafweging een keu/e wordi gemaaki uil vijf mogelijke opties voor hel 
verwerken van vrijkomende uilerwaardengrond; 

• 't 'odem blijft bodem'; 
• 'bodem wordl bouwstof'; 
• hergebruik na bewerking; 
• be]>;eii iii pulten. klcischermen of bergingen; 
• storten in (baggerspecie)slorlplaaisen. 

In 2.2 is toegelicht wat op hel tweede niveau de m.e.r.-plichiige onderdelen van de ontwerp-
beleidsnotitie zijn: 
• 'bodem blijll bodem'; 
• 'bodem wordt bouwstof'; 
• berj;en in puilen of bergingen. 

13 



Voor deze onilLTWfr]icn 7iilk-ii in lifi MEK dus alicrnjiicvcn worden oiitwikki-ld. Welke dal 
zijn wordt hierna loejicMchi. 

Dl' vi'1'nviuiiäcii wiir toepassing 

Indien in di- liniitdkeiize is liesloten dal de ontwerpre(»e]s van toepassing mogen zijn (de voor
genomen aciiviteil), dan is hei loegesiaan andere verwerkingsopties ie inlroditteren dan liei 
afvoeren van veronireinij^de niterwaardengrimd naar haxgerspedesionpiaaisen en/of verwer-
kintjsinsiallaiies. In dat geval moeten de voorwaarden voor toepassinti waaronder de verschil
lende verwerkingsopiiesïijn loenestaan Worden ^jeliictsi. Daarover jiaai hel hierontier: de voor
waarden voor t()epasshig per tn.e.r.-pÜcliiige verwerkinjjsoptie. Dit betekent dal voor elke ver
werkingsoptie ook weer naar verschillende alieniaiieven gekeken moei worden, namelijk de 
verschillende voorwaarden voor toepassing van verwerkingsopties. 

De iilleriuuieven op hel tweede niveau 
De alternatieven op hel tweede niveau worden in de hoofdstukken 6. 7 en 8 nader nitj;ewerkl, 
evenals hun gevolgen. Hier wordl volsiaan niet een korie opsomming van de alternatieven, 

'Boiiem blijft boäeni' 
1. Niilallernaiiel; 
2. Kwaliteit (concenlralies) van de omvangende bodem als norm; 
3. Ininiissie-eiseri van Boiiwstoffenbeshiil (Hsb| (Categorie I) als norm: 
4. Voorgenomen activiteit: lierverontreinigin^sniveauiHVN)/hoderiigebruikswaarde(BGW) 

natie naini i ra ls norm; 
5. Meesi milieuvriendelijke aliernalief: bodemgebruikswaarden als norm. 

'Bodem wordl bouwstof' 
1. Nulallernalief {conlorm bonwslofbesluit): 
2. Kwaliteit (concentratie en uitloging) ontvangende bodem als norm; 

'4 I 1. Voorgenomen activiieii: imniissie-elsen van Bouwstoffenbesluil (Caiegorie i) als norm mei 
afdekl.i.ig cimlonii honwslofliesluit; 

4. Meest milieu vriendelijk alternatief: immissie-eisen van Bouwstorfenbesluii (Categorie 1| als 
norm mei afdeklaag conform bodemgehruikswaardon. 

De iiiiiiiiiuile oiiu\tHfi voor hel bergen in puiten 
1. Nulallernatief: i.OOO.OOO ril ' 

(Meest Milieuvriendelijk Alternatief voor blootstelling en verspreidingJ; 
2. Groie berging; "iOO.OOOm'; 
}. Middelgrote berging: 100.000 m ' (voorgenomen activiteit); 
4. Kleine berging: I »,000 n i ' . 



3 Beoordelingskader en methoden 

3.1 Beoordelingskader voor de alternatieven in dit MER 

Een lii 'ooRicliii j iskücicr bev j l i-cn complele sei van rclL-vantf, n i f i avcrlüi jpeint i ' aspedt'n en (ieel-

aspe i t f i i die ecu rol sjielen l>jj l iel beiHirdf lcn van lie t i l lcrndl i t 'Vfn. Kon beoordelingskader vverkl 

ï i n rend bi j de d feavoorspe l l ing en vormt de basis vttor het vergeli jken van de alterriaiieven in 

het MER. In i . ibf l I (/ie paragraaf 3 . I . ! ) w(irdt hel beourdelingskacier geprezenleerti. Da.nbii 

word i aangegeven welke meeilai gebruikt gaat worden en wal daaroii de n ice icenhf id is. 

Htt kiezen van aspecten, deelaspecten en meetlatten 

Aspeclen lijn onderwerpen waartussen een politieke afweging kan plaatsvinden: biivoorbeeld tussen 'duurzaam

heid' en "natuurontwikketlng'. Welke deelaspecten daarbinnen een rol spelen, is een vakinhoudelijke keuze. Om 

de "score" op een deelaspect te kunnen meien, moei een meellal worden gekozen. Ook de keuze van zo'n meetlat 

is een vakininoudelijke keuze. De keuze van de meetlat hangl samen mei het detailniveau van de informatie die 

nodig Is voor hel nemen van een bepaald type besluit. 

3.1.1 Re la t ie b e o o r d e l i n g s k a d e r M E R m e t d e a f w e g i n g s m e t h o d c i n d e o n t w e r p -

b e l e i c K n o i i i i c ' 

Hel beoordelingskader in di i MER shi i i aan bi j de afwegingsmeihode die in hoofdstuk (> van de 

oniwerp-bele idsnoi i i ie is opgenomen en in bijlage ^ daarvan is n i igewerk i . Hei doel van de 

afwegingsnieihode is liet in/.ich iel ijk maken van de tni l iei iefEetlen en kosten van de verschil

lende ahcrna i icven. Deze informat ie speelt een rol bij de heslu i lvorn i ing over de vergnnning-

ver leni i ig in het kader van de Wvo, Wbb en Wn i voor concrete r iv ierverru imingsprojeclen. De 

afwegingsmethode is dns projecigeb(inden. 

De aspecten die in de afwegingsnieihode worden gebruikt komen al lemaal terug in het beoor- I ^5 
delingskader in dit MER. 

[n bet beoordelingskader in bel MER worden meer aspecten gebruikt en soms zijn de geko/en 

deelaspeaen en meeiecnheden (zie kader voor ui l leg van de/e begrippen) iels anders. De ach-

lergrorid h iervan is drieledig; 

De atwegings method e In de ontwerp-beleidsnotitie ABR 

Alternatieven die niet passen binnen de projectdoelsteil Ingen of die omwille van lokale/feglonale omstandigheden 

niet in aanmerking komen, kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Zo kar de optie 'bodem blijft boderrT in 

sommige gevallen niet worden toegepast, omdat deze conflicteert met doelstellingen als verruiming van het 

doorstroom pro fiel en/of natuurontwikkeling. 

De afwegingsmei hode vergelijkt de maatschappelijke lasten in de vorm van "energieverbruik' en "kosten" met de 
maatschappelijke baten In de vorm van "veimlnderlng van blootstelling van mens. plant en dier aan de verontrei
niging" en "vermindering van verspreiding van de verontreiniging naar andere milieucomparlimenten". Op deze 
manier kan worden bepaald welke verwerklngsoplie het grootste milieurendement oplevert legen aanvaardbare 
kosten. 

De afwegingssystematiek kan in verschillende stadia van de planvorming worden gebruikt: 

• bij de ontwerpfase (»planvorming) van een (grootschalig) project kan de afweglngssyslemaliek gebruikt 

worden om hel onlwerp (In bodemtiygienisch opzicht) Ie optimaliseren; 

• bij de uilwerking van een traject of een locatie; in deze fase moet de afwegingssystematiek gebruikt worden 

om de grondstromen binnen het project Ie optimaliseren en t.b.v. de vergunif ingaan vragen (Wvo. Mn. Wbb) 

Ie onderbouwen. 



/ Vcriiutmintfverleninfi over amcrele projecleit versus milieu-effeclrapportage over (tifval)lKk-iil 
De informaliclK'hoefif bij de besluilvorming over Wm, Wvo en Wbb-vergunningen vuur con-
crele projecd'n i;. üniicrs tian tic infi)rni.ilifbcliin-[te vnur niilieii-effcar.ipixin.ijii- uver ofvalbe-
ieid. ViTguniiingveriening vraagi geilL-iailleertii', spfn!ii'l<c iiituniialit' over i'cii lK'[)L'ik| aanial 
aspeclen. NaiiuJijk predes die informatie die nodig is voor de loeising van de projecten aan de 
(norinerings)kaders van de wt-iien oji basis waarvan vergunningen worden aangevraagd. 

iVlilieti-effearapponage over (d[vai)beleid vraagt een relatief tieperkie hoevccllieid informatie 
over een grooi aantal aspecten. Daarliij ^aat bet dus om informatie die nodig is om een besluit 
op beleidsniveau ie nemen over de wijziging van liet afvalbeleid: zie iiel volgende punt . 

2 Wiizifti»i1 vil" hel nfvalheleUl vrmiijl een brede afivetfing 
Zoals in liooblMuk 2 is loegelidit. gaal bel in dil MER om een wijziging van hel afvalsioffenl)e-
leid. Een dergelijke beleidswijziging vraagt een brede afweging. De (bestuurlijke) afweging die 
gemaaki gaal worden bij de besluitvorming over hei beleid is in bei beoordelingskader in het 
MER vertaald in extra aspeaen en deelaspecten ten op/ id i te van de aspenen in de aUvegings-
metliode in de tmiwerp-beleidsnotitie. Hei gaat conereei om de aspecten hoogwaterbesctier-
ming. naiimroniwikkeling. en ile di'cl.is|iecleii product- en materiaalgebruik en tol sloi (mi de 
aspcLteii 'tomplexiieil van de uitvoering' en 'doelmaiigheid van de regelgeving'. 
Deze beide 'procesmatige aspecten' zijn niel gebruikelijk in beoordelingskaders voor MER-en. 
In dil geval worden ze. vanwege fiun belang bij de voorliereiding van de onlwerp-lieleidsnoli-
tie, ook meegenomen omdat uiaximale open beid wordl nagestreefd in de overwegingen dielen 
grondslag liggen aan de oniwerp-beleidsnotilie. 

3 Hel stadium van hei otilvt'erp en Je beshtitvonning in relatie lot de beschikbaarheid van 
in formal ie 

Bij de lorniulering van beleid, dat uiieiiidelijk wei van toepassing zal zijn op concrete projecten, 
is de beschikbaarheid van informatie over de tietreflende projecten, vaak nog beperkt. Dit is ook 

i6 I hier het geval: de gegevens in dit MER over de vormgeving van projecten en over hun effecieu, 
zijn gebaseerd op een beperkt aantal proefprojecten. Deze proefprojecten zijn daarbij deels ntig 
in de voorbereidings(sludie)-fase. Bepaalde gedetailleerde informatie is nog maar beperki be
schikbaar en alleen voor de locaties van de proefprojecten zelf. Gebiedsdekkende representatie
ve informatie is er nog niel. Bij toekomstige besluitvorming over de vergunningverlening voor 
een toucreel jirojeci is dat wel liel geval: dan is er een deiailoniwerp en is «il hei benodigde 
onderzoek (bodem, grondwateren hydraulica) uitgevoerd. 



Tabel i Beoordelingskader MER 

Aspect Deelaspect Meetlat Meeteenheid 

Realisatie pro|ectdoelen 

Hoogwarerbeschetming 

Natuurontwikkeling 

Rivierverruiming Ruimte voor afvoer en berging mi Hoogwarerbeschetming 

Natuurontwikkeling Terrestrische natuur Oppervlak nieuwe natuur ha 
Hoogwarerbeschetming 

Natuurontwikkeling 

Aquatische natuur Oppervlak nieuwe natuur ha 
Inhoudelijke aspecten 

Blootstelling en 

coniactmogelijkheden 

Ecosystemen en 

Humaan 

Gewogen contactoppervlak ten 

opzichte van uitgangssituatie 
% 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Duurzaamheid 

Grondwater Gewogen (lux ten opzichte 

van uligangssituaile 
% Verspreiding van 

verontreinigingen 

Duurzaamheid 

Grondwater 

KwalilatieF t * * / -

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Duurzaamheid 

Oppervlaktewater 

Energieverbruik 

Gewogen contactoppervlak 

ten opzichte van uitgangssituatie 

Kwalitatief 

% 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Duurzaamheid 

Oppervlaktewater 

Energieverbruik Hoeveelheid Q 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Duurzaamheid 

Product- en 

maleriaalhergebruik 

Hoeveelheid M3 

Kosten 

Kosten Investering grondvet^el 

en verwerking 

Monetair M€ 

Procesmatige aspecten 

Complexiteit uitvoering Werkzaamheden Kwalitatief • * * / -

Doelmatigheid regelgeving Handhaafbaarheid Kwalitatief * * • / - . 

Beheersbaarheid, naïoig Kwalitatief *W-

In een aantal gevallen wordt een kwalitatieve aanduiding gegeven. In die gevallen wordt gewerkt met een ze-

venpuntsschaal die als volgt dient te worden geïnterpreteerd: 

++• zeer groot positief effect in vergelijkirg lol het nulaltemalief 

++ groot positief effect in vergelijking tot het nulallernatief 

+ positief effect in vergelijking lo i hel nulallernalief 

o geen verschil in vergelijking lo l hel nulallernalief 

negatief effect in vergelijking tol hel nulallernalief 

groot negatief effect in vergelijking lot het nulaliernatief 

;eer groot negatief effect in vergelijking tol het nulalternatie F 



3.1.2 Reldtit' hfoordel ingskader MER met de bredere beoordel ing van rivier-
verruini ingsprojecten 

Zdals ill lioofdstuk 1 Vtiii dii MER is liieuflichi, jjti.il licl er hij de oniwt'rp-lH'k'idsnotilic um 
i)])li)ssiii^L'n if l>iedeii vuur ili' j^niiiil die vrijkiniil liij !ii.Tinriclitiiigspr(iji.'clt'ii voor riviorvcrrui-
iiiiiif; fn naiuuroniwikkfliiiji in liv Rijntakken. De beoordeling die (mede) op liasis van hel 
MF.R wordi ^cmaüki, j;<ii)l enkel over de wijzigint; van hel afvalsinffcnbeleid. De afweging die 
(inedei oji basis de afwegingsineibode in de oinwerp-beleidsnoniie wordi geina.ikl, gaal over 
de vergunningverlening over concreie pni jeaen in hei kader van de Wvi), Whb en Wm. Zoals 
liierviHir is loegelichi, /ijn de gekozen beoordelings- en afwegingsaspecieii daarvnn een afspie
geling. 

De besluitvorming over de projecten, die ondernomen ga.in worden in het kader van de rivier-
vcrrLiimingsoperatie, is nog bieder. Daarom spelen daarbij nog meer aspeeien een rol dan in de 
atwegingsmethode uil de onlwerp-tieleidsnotitie en bel beoordelingskatler in hel MER-afval-
Moffenbeleid aan de orde zijn. Hel gaal daarbij bijvoorbeeld om landsebappelijke. eidunirhislo-
ristlie en arcbeol()gisehe waarden (kunnen worden aangetast d(K)r vergraving) habitat- en vo-
gelriehtlijnen, kwaliteit van de naiuur en de ligging nabij waierwingebieden. Hiervoor geiden 
at/onderlijke beleids- en wetgevingskaders op basis waarvan afwegingen worden geniaaki, In 
l)e|)aalde gevallen zal. afhankelijk van de aard en omvang van de ingreep, een m.e.r.-plichi 
gelden voor de uil Ie voeren projecten. In die Milieneffect rapporten zal, indien relevant, ook op 
de/.e aspecten worden ingegaan. 

De onderlinge verhouding tussen de beoordelingskaders is schematisch weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2 Relatie tussen beoordetingsaspecten 

18 
Besluitvorming over RivlervenuimlngspFOfecten ^ ^ ^ ^ H ^^M Beoordelingskader strategische-MER ABM ^^M 

voor aanpassen afvalsloffenbeleid voor zowel verontreinigde als schoi ie weerdgrond 

IP^^^^v 
Afwegl ngsmethode Realisatie projectdoelen .'p alle aspecten in hel beoordelings-

zoals beschreven in bijlage 3 van de • hoogwaterbescherming •^ kader/de afwegingsmethode 

beleidsnotitie • natuurontwikkeling • bepaling van de aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden op 

Inhoudelijke aspecten Inhoudelijke aspecten basis van de Habitat en Vogelrichllijn 

* vermindering blootstelling/ • vermindering blootstelling/ • kwaliteit van de natuur 

contactmogeliikheden (lorniule) contactmogeliikheden (formule) • scheepvaart criteria 

• vermindering verspreiding tiaar • vemiindering verspreiding naar • culluurhistorische waarden 

grondwater (formule) grondwater (formule) • archeologische waarden 

• vermindering verspreiding naar • vermindering verspreiding naar • ligging van waterwingebieden 

oppervlaktewater (formule) oppervlaktewater (formule) • hinder bij realisatie 

• energieverbruik • energieverbruik • eic. 

• duurzaamheid (voorkeursvolgorde) • duurzaamheid 

• (energieverbruik, product- en 

materiaalgebruik) 

• kosten • kosten 

Procesmatige aspecten 

• complexiteit uitvoering 

• doelmaligheid regelgeving 



3 - 2 M e t h o d e v a n m i l i e u e f f e c t v o o r s p e l l i n g v o o r a l t e r n a t i e v e n i n 

M E R - a f v a l s t o f f e n be l e i d 

Aan de hand van een ticiief her inr icht ingsprojeci (zie hoofdstuk 4) w o r d i in deze MER-afval -

siof lcnbeleid eeri i i i iÜf i ie l fcc ivoorspel l ing gegeven van de in l ioofdsl i ik 2 gefornnik 'erde aller-

nai ievei i , len einde de/.e al iernai ieven le kunnen vergel i jken. l )e/e luep.issing van hc l bi 'oor-

delingskader wo rd i in de hoofdstukken 5 cot en met 8 ui lKCwerki . Uitgangspunt bi j deze m.e.r. 

is dal de wi jze waari i | i de effeelvoorspell ing voor de al leir ial ievi-n i i laaisvindl , aansli i i i bij bel 

hi 'k' idsniatige karaklcr van de voorgenomen aLl iv i lc i l . Hel is riit'i in alle gevallen goed mogeli jk 

en ook niet noodzakeli jk ef lcctcn op een kwant i ta t ieve wi jze le voorspel len. De effectvoorspel-

l in j ! ( invu l l ing van bel beoordelingskader! d ienl i nz i i b i ie bieden in de beleidsmatig relevante 

versLbil len lussen lie a l lernal ieven. 

De informat ie in deze fase van de ef feci voorspel l ing is gebaseerd op de huid ig beschikbare infor-

niai ie. Van enkele aspetien waren geen kenlal len direct beschikbaar, h iervoor zi jn aannamen 

gedaan. Deze worden in de volgende paragrafen toegel ichi. Er is gerekend op basis van de 

huidige beschikbare kental len en de gemaakte aannamen. De nu beschikbare in format ie over 

de effecten op hel niveau van het riviersysteem is voornamel i jk kwal i ia i ie l van aard. 

3.2.1 C o n t a c t m o g e l i j k h e d e n e n b l o o t s t e l l i n g 

Bi j de hot)tdkeu/e word i l iei asjieci coniacimogel i jkheden en blootstel l ing beoordeeld op basis 

van de formule uit de alwegingsmethodiek die onderdeel ui tmaakt van de ontwerp-belc idsno-

l i i ie . Hier in wordt voor ieder ahernal ief hei oppervlak uitgerekend met een bepaalde concen

tratie veroIII reinigende stol len in de leeflaag. Vervolgens worden de/e oppervlakie gewogen 

(op basis van coneentrai iesl gesommeerd en daarna ui tgedrukt ais percentage van de som van 

de gewogen oppervlakie in de uiigangssiiuaiie voordat hel l ier inr icht ingsproject werd gereali

seerd. 

Voor de vergel i jk ing van de randvoorwaarden is deze aanpak niet mogeli jk en worden de con- | ' 9 
lacimogel i jkheden en hlooisiel l ing kwal i tat ief beoordeeld. 

3.2.2 V e r s p r e i d i n g v a n v e r o n t r e i n i g i n g e n : g r o n d w a t e r 

De verspreiding van veroni reinigingen vanui l verontreinigde ui ierwaardengnmd naar het grond

water is afhankei i jk van veel variabele factoren, zoals de concenirai ie van veronireinigende 

Sloffen, k le i - , kalk- en organisch stolgehaltegehalte, redoxpoiei i t ia len, gro iu lwaiers t roming, 

onverzadigd dan wel verzadigd cons{)lidaiieproces van onlgraven u i terwaardengrond. Op basis 

van de beperkte gegevens die beschikbaar zijn is voor alle alternatieven en voor de uitgangssi

tuatie (voor realisatie van het j irojeci) een indicatieve berekening gemaakt van de f lux (boe

veelheid) van veronire in igende slot len naar het grondwater. Daarna zijn de totale f luxen ge

wogen gesommeerd conlor in de lornui le in de afwegingsmethode in de ontwerp-bele idsnol i l ie 

en ui tgedrukt i n perceniages van de oorspronkel i jke f lux (zie bijlage 4) . 

Omdat deze berekeningen slechts een indicatief resullaai opleveren is ook een kwal i tat ieve 

beoordeling toegeviiegd op basis van de gegevens over opperv lakten, concentraties, uit loogca-

paciiei l en grondwaters l roming. 

3.2.3 V e r s p r e i d i n g v a n v e r o n t r e i n i g i n g e n ; o p p e r v l a k t e w a t e r 

Verspreiding van verontre in ig ingen naar het oppervlaktewater ontstaat vooral wanneer ver

ontreinigde u i ierwaardengrond door erosie in suspensie gaat en als /wevende slof meegeno

men wordt door de rivier, Hr v i i id i ook verspreiding van veronire in ig ingen |ilaais door difhisie 

vanu i l verontreinigde waterbodem. Deze verspreiding is echter verwaarloosbaar ten opzichte 

van de verspreiding door erosie. 

Erosie v ind t vooral plaais wanneer er hoogwater optreedt k o n nadat de u i ierwaardengrond is 

neergelegd en nog niel is begroeid. De mate van verspreiding van verontre in ig ingen in hel 

oppervlaktewater is hierdoor vooral afhankel i jk van de kwal i te i t (conceii iraties) van de boven

ste laag van de toegepaste u i ie rwaardengnmd. Daarom is hier dezelfde vo rm van ef f e ttbesch r i j 

v ing gekozen als bi j grondwater. Hei contactoppervlak per klasse tussen veroni rc in igde ui ier

waardengrond (direct na realisatie) en oppervlaktewater is berekend voor alle al ternat ieven en 
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t i l ' i i i t}{aii^sKiii iatie aan de hand van de (onnu l c in de afwcgingssysiematiek van de on iwe rp -

beleidsnoi i lk ' . Otiarna zi jn de loialt-n voi i r ieder a l ternai ie l i i i l t jedr i ik i in perceniajics van hc i 

i t i iaal voor de i i i i^;angwiiuat ie (zie bijlage 4) . De / r l ierekei ide waarden wurden aanj;evi ik l nu' l 

een kwal i ia i icve effecthesthr i jv ing. waarbi j onder andere ook de erosiemogeti jkheden worden 

meegenomen. 

J.2.4 E n e r g i e v e r b r u i k 

De keni . i l le i i vuur hel energieverbruik zijn weer gegeven in lal iel i . Deze getallen zijn onl lee i id 

aan l iei rappor l : 'Belasting van oppervlakicdel fs iot fen: onderzoek naar effecten (»ji i i a i i n i i , uu-

l ie i i en economie in Nederland' van R .CN. Wit c.a. CE/EIB in opdracht van IVlinislerie van 

r i n . i m i ë n . Deze (jel.nllen zijn nnigerckent i naar de si lual ie van de concrete l ier inr ic l i i ingsi i ro-

jecien. Hel gaat hier om gliitiale kenia l lc i i . Het werkel i jke energieverbruik 'K sterk a l l iankel i jk 

van de ni tvoer ingswi jze en de werke l i jke i ransportafs iandcn. 

Tabel 3 Energieverbruik 

Energieverbruik 

Acttvllelt Ontgra 

per kubieke 

ven/winning 

9 

meter grondverzet (mega loules) 

Transport Totaal 

Grondueriet binnen proiectgebied 

'Bodem als bouwstof, grondverzet binnen piojectgebied 

Afvoeren weerdgrond naar plas. kleischerm en op minder 

dan lo km afstand 

per kubieke 

ven/winning 

9 5 4 Grondueriet binnen proiectgebied 

'Bodem als bouwstof, grondverzet binnen piojectgebied 

Afvoeren weerdgrond naar plas. kleischerm en op minder 

dan lo km afstand 

9 5 U 

Grondueriet binnen proiectgebied 

'Bodem als bouwstof, grondverzet binnen piojectgebied 

Afvoeren weerdgrond naar plas. kleischerm en op minder 

dan lo km afstand 9 10 19 
Afvoeren weerdgrond naar baggerspeciestortplaats op 

$0 km afstand 9 47 56 

In-situ omputten 13 7 20 

Graafwerkiaamheden ten behoeve van uiterwaardverlagirg 

Graahverkjiaamheden ten behoeve van realiseren berging 
9 5 IA Graafwerkiaamheden ten behoeve van uiterwaardverlagirg 

Graahverkjiaamheden ten behoeve van realiseren berging 9 0 9 

i.2.5 K o s t e n : i n v e s t e r i n g 

Om de kosten van het grondverzet en ontgraven b innen de a l lernat ievcn te kunnen bepalen, 

zijn eeidie idspr i j /en voor het grcmdverzet per kubieke nieter aangenomen (zie tat>el 4). Aange

zien nog sk'chts we in ig grootschalige her inr icbi ingsprojectei i in het r ivierbed van de Rijntak

ken finaneieel zi jn u i tgewerkt , zi jn er nog geen goede algemeen toepasbare kental len voor 

kostenramingen van projecten beschikbaar. Daarom is v o o r d e bepaling van kosten in lo rn ia i ie 

gebri i ik l ui l l lesksUidie Ui tvoer ing Middenwaal i i i igevoert i door het Spccieplaiform Ruimte 

voor de Ri in takken. Deze in format ie is gecombineerd met gegevens uit het ach ie rgronddotu-

meni 'Grond van deTrajectnuta/MER van het project Zaïulniaas/Maasri intc ' . Aan de i iand van 

de/e gegevens zijn de onderstaande globale eenheidsprijzen opgesteld, de/e zi jn i iu l i is ie f de 

ins tha i t ing van de p lan- en overheadkosten en exclusief BTW. Hierbij gaat hei o m globale be

dragen, die alleen zijn bedoeld om het on(ierl inge verschil tussen de alternatieven i i i z i th ie l i j k ie 

maken. 



Tabel 4 Eenheidsprijzen 

Eenheidsprijzen (excl. BTW) 

per kubieke meter grondverzet (€/m>) 

Kosten Ongescheiden ontgraven Gescheiden ontgraven 

Gtondvetïet binnen ptojectgebied 4.00 6,^0 

'Bodem als bouwslof ' , grondverzer binnen projeclgebled 

(inclusief kleischerm) S.00 7.50 

Afwoeien en bergen w n uiterwaard e ngrond in 

7.50 

zandwinput (op minder dan 10 km afstand) 5.50 8,00 

Ontgraven en afvoeren uiten«aardengrond naar 

baggerspecieslortplaalsen (op circa 50 l(m afstand) 6,;o -
Storikosten voor storten materiaal in baggerspecleslortplaats 16,00 lä,00 

Wbrnhefflng op storten van onverwerkte uiterwaard e ngrond 

In baggerspecie stortplaatsen 13,00 13.00 

Uiterwaard grond wegtialen. zand eronder onigraven. 

uiterwaardengrond weer lerugleggen 8.00 

Zandscheiding Inclusief storten rest^actie 20,00 20.00 

Koude Immobilisatie 45.00 ^5.00 

Aanvoer schone uitenivaardengrond van elders uit 

riviersysteem {in combinatie met herinrichlingsproject aldaar) - 6,50 

Er is iimlLTsiiiL'id jjcnitiLiki liisiL'ti de jlsUiulfLi waarover ilc uilcrwaaidcnunniil vervoerd dient 
te worden en de nanwkeiiri^lieid waarmee hergebruik uilgeviierd dient ie worden. Zo is aantie-
iKirnen dat. wanneer de Itodeni ais bonwstut gehriiikl gaal worden, lu'i Ixiiiwen van hijvoor-
beeld een kade meer j>retisje vereist dan liijvoorbeeid hel plaatsen van uiterwaardengrond als 
onderafdiehting van een nevengeul. 

I ^̂  
Omdat de keuze ten aanzien van lu-l wel ol niet winnen van delfstoffen j;een onderdeel uit
maakt van ABR. / i jn de opbrengsten die voortkomen uil de verkoop van delfstoffen in de afwe
ging niet meegenomen. 



4 Het fictieve herinrichtingsproject 

4.1 De redenen voor het ontwikke len van een f ict ief 
her inr icht ingsproject 

Omdal bij i i-n bi-lcids-ni.t'.r. geen concreel projecl vwirhanden is waarvan de cffeacn zichtbaar 
yi'maakl k imri fn worden, is een casus omwikkeld: een fictief herinrichtinKsprojeci. De redenen 
voor het oiUwikkelen van dit fictieve, representatieve herinrichtiiij;sproject /.ijn: 
• om te bekijken hoe de onivverii-lieleidsootiiie in de praktijk uitwerkt, is liet nodig gehleken 

de ontweri>-heleidsnoiitie en alternatieven daarvoor toe te passen op een realistisch voor-
beeldproject. Omdat dan pas dnidelijk wordt hoe de ontwerp-belcidsMiilitie precies neïnter-
jirelcerd nuiei worden; 

• voor liet beschrijven van de voorgenomen acliviteil, met de hieruit voortvloeiende (nii-
lien|-ef(ecten en hel kunnen ramen van de kosten, is het nt>t>dzakelijk over de dimensies 
van de activiteiten te beschikken, Zoals bijvoorbeeld de te verplaatsen hneveellieid iiiler-
waardeiigrond; 

• de verstbillende activiteiten hebben invloed op elkaar eii dienen in samenhang binnen een 
/o realistisch ini)gelijk herinrichtingsjirojeci te worden beschouwd. 

Hel ficiieve herinrichtingS])roject is ilhistraiiet en representatief voor de reeds bestaande plan
nen voor rivierverruimiiigs- en herinriehlint;sprojetlen in het rivierbed van de Rijntakken die 
/ i jn vtior/ieti in de komende 10 tot I 5 jaar. Dit is de termijn waarbinnen de eerste grote rivier-
verruimingsjirojecien in het rivierbed van de Rijniakken zullen worden iiilgevoerd. In para
graaf 4.2 wordt ingegaan op de herinriehtin^sinaatregelen die momenteel zijn gepland rnel de 
bijbehorende inschatting van de totale hoeveelheiil uiterwa.irdeny;rond die daarbij vrij /al ko
men. In paragraaf 4,4 wordt het daarop gebaseerde fictieve herinrichtingsproject (ook wel voor-
beeldprojeci genoemd) beschreven, waarin alle in de plannen genoemde maalregelen zijn op
genomen, zoals itilerwaardverlaging. nevengeulen, dijkversterkingen, delfsiotlenwinning. Voor | ^3 
dit illustratieve vuorbeeldproject ?ijn de verschillende alternatieven opgesteld en vervolgens de 
bijbehorende effecten bepaald, welke zijn beschreven in de hoofdstukken '^ t/m 8. 

4.2 Projecten voor r iv ie rver ru iming en na tuuron tw ikke l ing langs 
de Ri jntakken 

Voorde Rijntakken zijn de mogelijke herinrichiingsmaairegeien beschreven in hei advies 'Ruitnie 
voorde Rijntakken'. In dit rapport worden een aantal mogelijke maatregelen uilgewerkl om de 
veiligheid tegen overstroming langs de RijiUakken te verbeteren. De meest kansrijke maatrege
len zijn: 
• lokale dijkverlegging: 
• opbellen van obstakels in het winterbed (b.v, kaden, hoogwatervrije terreinen, aanbrug-

gen en veerstoepen); 
• uiterwaard verlaging in combinatie mei natuurontwikkeling; 
• kribverlaging, 
Zomerbedverdieping wordt alleen genoemd als maatregel in overgangsgebieden. 

Voor de herinrichting van uiterwaarden (uiterwaardverlaging in combinatie met natuuront
wikkeling) / i jn drie alternatieven ontwikkeld. De/e alternatieven zijn: 
1. Herinrichting zoveel mogelijk binnen de gren/en van de Ecologische Hoofdstructuur: 
2. Grootschalige herinricluing; 
3. Grootschalige herinrichting met uhzondering van uiterwaarden met hoge landschappelijke 

en culnnirhisiorische waarden. 

In het advies 'Ruimte voor de Rijtuakken' zijn de berin richtingsprojecten van de verschillende 
alternatieven nog niet concreet uitgewerkt. Bij deze alternatieven worden grote hoeveelheden 
veelal diffmis verimtreinigde uiterwaardengrood afgegraven en elders weer toegepast of gebor
gen bimien liet riviersysteem. Daarnaast worden eveneens grote hoeveelheden delfstoffen (/and 
en iudnstrieklei) gewonnen, verwerkt en op de markt aigezet. bi de onderstaande tabel is een 



j j lobaal ()vcrzichi j j f j j f vc i i v.in de Kit.ilc luie vee Iht'dcn l i i te rwaardensrond en delfsl i i f fen die bij 

de verschil lende altern. i l ieven v r i j k im ie i i . Hel merendeel van de i i i l e rwaardcn j in ind is l ichl lu l 

sterk verontre in igd. De in.iie waar in Uni|)i sierk ni ieen en de spreiding van de vero inre in ig in j ! is 

heiernneen en dif fni is. 

Tabel 5 Overzicht lioeveelheid grondverzet bij alternatieven van 'Ruimte voor Rijntakken' (miljoenen m^)' 

Alternatief Mtematier 1 Aitemaiief 2 AHematief 3 

24 Onbruikbare uiterwaarden giond klasse i, 21 31 

AHematief 3 

24 
Onbruikbare uilerwaardengtond geen klasse i^ 45 62 45 
Industrieklel (potentieel) 14 23 16 

Zand ^5 58 42 
Totaal 105 171 126 

* Hoeveelheden zonder delfstoffenwinning in combinatie mei bergen (zie kaderteiiil hierna voor beicfirijving). 

De ini i i le hoeveelheden t ïrond zi jn weergegeven in i.iltel 5 en v.ir iëren sterk per al iernai iet, 

maar dnidel i jk Is dat i n alle a l tcmai ieven grote hoeveelheden als 'onbruikbaar ' omschreven 

i i i ierw. i . i rdenj ' rnnd v r i j komen, waarvnnr een ioe|iassing t;ezii(.lil moei worden . Volgens hel 

advies 'RnJiiue voor de Ri j i i l . i kken ' is in beslaande zandwinpu l len ongeveer 50 mi l joen m ' 

ru imte beschikbaar voor eventuele berging van onbruikbare u i le rwaardengrond. Voor geen 

van de al ternai ieven is d i l voldoende en zal het materiaal elders geborgen inoeien worden : 

hetzij bu i ten bei r iviersysteem of duur hel opvu l len van n ieuwe zandwinpu i ie i i . 

24 

Ook is berginj ; in bagüerspeciestorlplaalsen bui ten hel riviersysieeni kostbaarder dan in zand-

w i i i p tn te i i in hel r ivierbed, doordai hel materiaal over een grolere afstand getransponeerd 

moet worden . In het f ictieve her inr ichi ingsprojecl is aangenomen dal de afstand lot een bagger-

speciestoriplaais 'JO k i lomc ier hedraagl, legenover 10 k i lomeier voor een zandwi i ipn i . Vi j f t ig 

k i lomeier is overigens een cnnservaiievc schai i ing. In de Imidige si lnai ie is de i ransporiafslai id 

lo l de dichlsibi jz i jnde in bedri j f zi jnde haggerspeciestortplaats gemiddeld groter. 

4 . 3 D e l f s t o f f e n w i n n i n g en r e p r e s e n t a t i v i t e i t f i c t i e f f i e r i n r i c f i t i n g s p r o j e c t 

Zoals reeds eerder genoemd valt de keuze inzake het ai of niet w innen van delfstoffen en de 

wi jze waarop d i l dient Ie geschieden niet onder ABR, ABR heeft alleen betrekking op hel o m 

gaan niei verontreinigde en schone u i lerwaardengrond in deze projecten: hel MI!R alleen op 

de m,e,r,-pl ichlige onderdelen van de wi jz ig ing van bel afvalstoffenbeleid. Bij bel opsiellen van 

een represeniatiet f ici ief her inr icbt i i igsi i ro ieci zou het echter niet realisiiscb zijn o m de delfstof

fenwinn ing weg te lak ' i i , omdat dc l l s lo f lenwinn ing een belangri jk onderdeel ui tmaakt van de 

projecten waarbinnen ABR /a l worden toegepast. Er word i immers gegraven met bei oogmerk 



dl ' r i v i f r n i f c r r t i in i ie ie (jeven. Dezt aciic tornbintTt- i i I IK-I cl i- i [sloffenwinning is een . lanirek-

kel i jke upii i-, oitKlai le i i eerste materiaal uit het systeem wordt weggehaald en ten iwccdc 

ciplireriK'-ii '" wurden i;ej;eiieri 'eid. Onid.it t ie l fs in f fenwinnin i ; daardoor een onderdrel innn. iak l 

v.ni VL-i'l l ie i inr ic in in i jspro j iHlen inaakl liet wel onderdeel ui l van hel fictieve l ie i inr ie ln ings-

projeci- De ojibrengslen worden in hel MER nie l meegerekend omdai deze geen rol spelen in 

de afweging over de (m.e.r.-pliehiige) wi jz ig ing van l iei afvalsioffenheleid. 

Oelfstoffenwinnins in combinatie met bergen 
Een onderdeel van hel ficiieve hetiniichting^proiect 'K het bergen van materiaal in diepe putten in de uiterwaar

den, al dan niel in (ombinaiie met zandwinning. Volgens het huidige Struct uursthema Oppervlakte Oelfsioffeti 

(SOD) Is het leallseren van nieuwe diepe zandwinningen in de uiteiwaarden niet toegestaan. De verwachting is dat 

ten tiide van het uitvoeren van de rivierverruimingswerkzaamheden het SOD II door het parlement zal zijn goed

gekeurd. Hierin wordl het realiseren van diepe zandwinputten in de uiterwaarden mogelijk gemaakt en moet het 

ontstane gat (de zandwinput) na de zandwinning worden opgevuld. Deze beleidswijziging wondt o.a. ingeïet om 

het winnen van delfstoffen in combinatie met tiet bergen van de verontreinigde uiterwaard eng rond mogelijk te 

maken. In de praktijk wordt deze werkwijze als 'omputten'' aangeduid. 

Voor de lK io f lenw inn ing in tomb i i ia i ie met het bergen van i i i ie rwaardengrond - ook wel ' o m -

p u i l e n ' genoemd - beslaan iwec var ianten. De eerste, en financieel meest aantrekkel i jke va

riant, is die waarbi j de bij u i ierwaardenver laging vr i jkomende veromreinigde u i ierwaarden-

groi id neeoueeuiieerd bijeen word l gebracht in n ieuwe / .uuivvin)) iuten. Dive variant van o in -

put ien wo rd l in dit MER niet de term 'geconcentreerd-onipui ien ' aangeduid en is opgenomen 

in de voorgenomen activiteit. De andere variant van ompi i l ten heel in de MER ' in s i i n -omiu i l -

l en ' , de/e variant maakl onderdeel ui l van hel ler i igplaaisal lernat iel . waarbi j de u i ierwaarden-

grond op dezelfde plaats wo rd l teruggelegd, nadai het zand of de klei die er onderl igt, is wegge

haald. 

4 . 4 B e s c h r i j v i n g v a n h e t f i c t i e v e h e r i n r i c h t i n g s p r o j e c t 

Tegen de acl i lergrond van de/e j i lari iK' i i voor de Ri jn iakken is l iel fictieve representatieve her-
inr icbi ingspri i jeci vormgegeven. Het ligt in de verwacht ing, dal hei accent in de komende jaren 
zal liggen op projecien langs de Waal en ( in mindere male) tie Nederri jo. Om de/.e reden is als 
ui igaut isi iuai ie een (f ici ief) riviergedeelte gekozen, dal rej ireseniaiief is v o o r d e Waal. De ni ier-
vvaardengrond langs de Waal is, in hel algemeen, meer veronire in igd dan de i i i i c rwaarden-
grond langs de Ri jn en de IJssel. Hoewel de situatie langs de Waal hierdoor niet vol ledig repre-
seniaiief is voor de si luai ie langs alle Ri jn iakken is toch voor de Waal gekozen. Hiermee word l 
een 'worsicase' benadering gevolgd, hetgeen inhoudt dat van de 'sleciilsl denkbare si luai ie ' 
wo rd l uitgegaan. 

De kenmerken van hei fictieve l icr inr ichl ingsgebied zi jn als volgt: 

Hel w in le rbcd is breed en m i n of meer recht en het zomerbed slingert zich me i f lauwe bochten 
b innen di l w in ierbed. De ui lerwaarden liggen 1 101 3 meier boven het gemiddelde r iv ierpei l . 
Hoewel de kleilaag sterk in dikte kan variëren, is met betrekking lot de bodemopbouw aange
nomen dal de deklaag een gemiddelde dikte heeft van 1,5 meter (0,5 m roofgrond en l m klei). 
Onder de deklaag bevindt zich een zandpakkei. 

De grondwalergradiënl heeh een f lauw ver loop. Toch is bij de aanleg van de geplande ingrepen 

(b.v, aaideggen van nevengeul) ile kans oj i verdroging van grondwalerafhankel i jke nan i i i r -

waardei i aanwezig. 

Op diverse plaatsen langs de rivier zijn diepe pu l ten onistaan diH»r zandwinn ing , waarvan er 

één ligl b innen het gebied van hel l icl ieve ber in rich iingspri>ject. De/e diepe zai idwin|)u i komt 

in aannierk ing voor verondiepen, waardoor er meer mogel i jkheden voor aquaiische en lerres-

t r is ihe natuur onistaan. 

7 Ompullen is het w/innei) von delfstoffen (uil iandwinpulten in de uilemaarden) en het bergen van verontrei

nigde uiierwaardengrond in deze putten (zie ooi< paragraaf 4-3 van dil MER). 
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De Liinrt-pcn in dii fkiifvc- liiTinrichiingsprojfCI konicn overeen met de niaairegelen die in de 
plannen van 'Ruimte voor Rijntakken' zijn aaii(;e^even als kansrijke maatregelen om rivierver-
ni iminj ien naiuurontwikki-lini; ml siand tebrentjeii. IH' niaatrcjiuleii l)fsi,iaii uil ile aank-g van 
twee iifVL-ngculen, njierwaardverlaginjjaan wi-crs/.ijiifn vaiuit' tivicr, licaanlcf; van iweehooj;-
watervluchiplaaisen, de aanleg van een dijkversterking en het verondiepen van een zandwin-
pnt. Om plaatselijke cni^ie van fijn/andig materiaal en een mogelijke verdroging van grondwa-
lerafhankelijke naluiirwa.irden ie vunrkonieii is in de helft van het oppervlak van de neven
geulen een onderafdichling mei niierwaardengrond nodig. De einddiepte van een nevengeul is 
geniiililelii 4 meter heneden liet oorspronkelijke maaiveld: de bodem wordi in de helft van hel 
oppervlak van de nevengeulen circa 6 meter algegraven, waarna een 2 meter dikke onderaf
dichting wordt opgebracht. 

Een scheismaiigf weergave van hel fiaieve heriniiihiiiigsproject mei de voiirgenomen ingre
pen is opgenomen in figuur t. Er wordt uitgegaan van een bestaande zandwinput en een nog 
aan te leggen (nieuwe) zandwinput. Uit deze nieuwe zandwinput worden eerst delfstoffen ge
wonnen en daarna wordt de pm volledig opgevuld, waarna een afwisseling ontslaat van ondie
pe geulen en vochtige uiterwaarden. 

Figuur 1 Schetsmatige voorstelling van h«t fictieve h erin rich lings project ABR 

U I T G A N G S S I T U A T I E 
situatie zoals deze, voorafgaand aan de uitvoering van het fictieve proefproject, 

aanwezig is  
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De dimensies van de voorgenomen ingrepen in hei fictieve herinrichiingsprojca zijn weergege
ven in label 6. 

Tabel 6 Dimensies van voorgenomen Ingrepen In hel Hclieve herlnrichtingsproject 

Dimensies 

Ingrepen 

Lengte 

On) 

Breedte 

(m) 

Oppervlak 

(ha) 

Diepte 

(m) 

Inhoud 

Ol 1000 m^) 

Riviertraject 6000 - • • -
Uiterwaard verlag Ing ondiep • 350 0.5 1750 

Uiterwaatdvetlaging diep • • 350 1.5 5250 

Nevengeul i 

Onderafdichting nevengeul i 

Nevengeul 2 

4000 200 - 4 - 6 4D00 Nevengeul i 

Onderafdichting nevengeul i 

Nevengeul 2 

350Q 200 - 1 700 

Nevengeul i 

Onderafdichting nevengeul i 

Nevengeul 2 400a 200 • « - ó 4000 

Onderafdichting nevengeul 2 

Zandwinput 1 (be staand] 

3500 200 • 1 700 Onderafdichting nevengeul 2 

Zandwinput 1 (be staand] • • 20 20 3000 

Zandwinput 2 [Ie realiseren) 

Hoogv^a Ie rv lucht plaats 1 (1:3) 

Hoogwaleivluchtplaats 2 (1:3) 

Kade 

• • 72 20 12000 Zandwinput 2 [Ie realiseren) 

Hoogv^a Ie rv lucht plaats 1 (1:3) 

Hoogwaleivluchtplaats 2 (1:3) 

Kade 

300 50 • S (hoogte) 20 

Zandwinput 2 [Ie realiseren) 

Hoogv^a Ie rv lucht plaats 1 (1:3) 

Hoogwaleivluchtplaats 2 (1:3) 

Kade 

300 50 • 5 (hoogte) 20 

150 

Zandwinput 2 [Ie realiseren) 

Hoogv^a Ie rv lucht plaats 1 (1:3) 

Hoogwaleivluchtplaats 2 (1:3) 

Kade 600a • 

20 

150 

Op basis van gegevens over de deklaag is hei fictieve herinrichiingsgebied ingedeeld in vier homogene deelge

bieden. Oe grenzen van de deelgebieden zijn bepaald op basis van gegevens op de bodemkvualileitskaarten uit 

de voorontwerp Nola van Toelichting ABR (deelrapport l i j : 

I: Niet recent opgeslibd. lange overstromingsduur; 

11: Niet recent opgeslibd. korte overstromingsduur; 

III: Recent opgeslibd, lange overstromingsduur; 

IV: Recent opgeslibd, korte overslromingsduur. 

Ojil'asis van dcvc vier siiti.iliesisecii inschailinggem.iiikl van lu-l pt-rcenlajic aan vcronlreinig
de iiiterwaariieiitjrKnd dal in fik van deze deelgebieden kan vdiirkoinen. Een niet reiern opge-
slibif iiitt-rwaard za\ een hoger percentage (20-25%) niet verontreinigde uiierwaardciigrnnd 
bevallen (klasse O). Daaricgenover /al een recent opgeslihie nilerwaard een jjerinj; percenia(;e 
(5%) aan schone uiterwaardengrond bevallen, een linger percentage (35-40%) veronircini-
gingsklasse I t 'ni J en zelfs 55-60%i aan veronireinigiiigsklasse 4. Op deze manier is voor de 
vier deelgebieden hel percentage ingeschat van hel voorkomen van de verontreinigde uiler-
waardengrond in een bepaalde vernntreinigingskJassc, 

De Nwensiaande percentages van veronireinigingskJasse 1 i/m 1 en 4 zijn represeniaiief voor de 
Waal. De uiierwaardengrond langs de Rijn en de IJssel is in hel algemeen minder verontreinigd, 
In de gevoeligheidsanalyse zal nader worden ingegaan op de gevolgen van deze verschillen. 

Voor een goede beschrijving van de effecien is echier niet alleen de horizontale verspreiding 
van verontreinigingen binnen de uilerwaarden van belang, maar ook de veriicale. Hierover zijn 
weinig gegevens beschikbaar. In de beschikbare bndeinkwalileilsgegevens wordt onderscheid 
gemaakt in rootgrond, kleigrond en /and. In dit IVIER is aangenomen, dat de kwaliieii van de 
bovenste meier wordi bepaald door de gemiddelde kwaliieit van de roofgrond en de kleigrond. 
De kleigrond beneden 1 meter diepte is minder verontreinigd. Hoeveel minder verontreinigd is 
niet bekend, zodai een aaimame gedaan moest worden. 

Er is aangenomen, dat de conceniraiies het gemlddeUie zijn van de cnnceniralies van de klei
grond en van de zandgrond, zoals aangegeven in de tabellen bij de bodemkwaliteiiskaari. Deze 
aanname leidt ertoe, dat circa 50% van de kleigrond op I m diepte meer verontreinigd is dan 
hel slib. dal momenteel bij hoogwater wordt afgezet (hel herveronireinigingsniveau). Volledig
heidshalve wonil nogmaals opgemerkt, dat dit percenlage voor de Waal gckil. Langs Rijn en 
IJssel zal hel percenlage kleigrond ()p ! m diepte mei concentraties boven het herveronireini-
gingsniveau veel lager zijn (< 10%). 

Per geplande ingreep is aangegeven voor welk deel (percentage) deze voorkom! in de vier ho
mogene deelgebieden. Deze indeling is gemaaki aan de hand van gegevens nil de bodemkwali-
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I i ' i t skaar i f i i . De aard en de hoeveelheid van het l i jdens de u i l voc r ing van de ingrepen v r i j ko-

i i i c i n i f m,iieriaal z i jn schemalisch weergegeven in label 7. 

Tabei ^ Hoeveelheid vrijkomend bodem materiaal per ingreep ( i iw» m") 

Inrithlingsmaatreselen 

Ulterwaardengrond Delfsinf 

Klei Zand 

Totaal 

Verlaging ondiep 1485 265 0 1750 

Verlaging diep 4460 790 0 5250 

Nevengeul i 1020 180 2800 4000 

Nevengeul i 1020 180 zBoo 4000 

Zandwinput 2 380 70 5550 6000 

Totaal 8365 1485 11150 21000 

De l i jdens de u i tvoer ing van de ingrepeti v r i j komende i i i terwaardengrond kan, afhankel i jk van 

hel gekozen alternal ief. verwerkt worden in de di jkversterk ing, de hoogwalerv l i ichtp jaaisen. 

de onder . i fd id i t ing van de nevengeulen, ter verondiei i ing van de zandwin [ i i i l ten en bij hei 

leri igleggen van i i i le rwaardenj i rond in de i i i ierwaarden als bodem. De u i lerwaardengioru l k.iri 

tevens wo rden gestort in een baggerspecies!on plaais. De vr i jkomende delfstoffen worden ver

kocht. Ren nver/ . i ih l van de loepassingsniogeli jkheden is opfjenonu-n in tabel S. Naasi de loe-

]iassingsmogelijkbi-di ' i i is he l . in snnmiige gevallen, levens niOHelijk o m boi lemniaier iaal (deels) 

i in i te pu i ten ler plaaise van de 'diepe' u i terwaardver laging en de nevengeulen. 

Tabel 8 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende ulterwaardengrond 
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Toepassingsmogelijkheid Volume (itooo mi) 

Ondeitifdichliiig nevengeul i 700 

Ondetaldichling nevengeul 2 ?oo 
Hoogwatervluchiplaals 1 20 

Hoogwalervluchiplaats 2 30 

Kade 150 

Zandwinput 1 3000 

Zandwinput 2 Max 6000 (afhankelijk van alternalief) 

Afvoeren naar baggerspeciestortplaats Afhankelijk van alternatief 

Terugbrengen als bodem laag in ui Ie naaard en Afhankelijk van in-situ ompulten 


