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1. Inleiding 

De aanleiding voor deze star tnot i t ie : Rivierverruiming en naluurontwil(-
kel ing in liet Maasdal 

IH' riviiT lic Matïs /al iii l i i ' iiici."Misi ni i ' f i w.iliT niuftcii Iviiiiiu'ri .ilviu'ri'n. Om ,i,iii lic j;c'stcliii-
vL-ilif;lu'iilsi-isL'n Ie I^INIIK'M lilii\'i'n viiUiiicri /.il lii- nvi-rlu-iii :n.i.iliT>;rliii ii iucii'i i IH'IIICM. I)i-
i)VL'i!iL-id sirt'cll i'riuuir om lic IHUHI/.I,II\ \ni)r vi-u iiicuwi- niiuir iiijl\VtTsUTlviiij;i'n k' tH-[H'ikcn 
duur lii-t ni-iiR-ii van M-rruiniciuii' uijaiiTfii ' l i ' i i in lu'l rivit-rsyMci-ni / f i f . Daaniiii zijn ik' proji'c-
li'n 'Gri-iismaas' f i i 'Zaniinia.is/M.iasrnmi'' m'siari, l )c/ f i i rc jonni inniiicii in liai liuur lu'l i i i l -
voLTfd van ailcrici m.ijiri'i;clcn ilc Maas mi-iT niirTUi-t;aal i^rijucii vnor l u i alviK-rcti vj\i walcr 
en si-dinifni ' , waardniir lici nMTMnmiiritisgcvaar ainci'nii. 
Naasi l iviiTvi-rniinn'mir niaairi-L;cicn /ai luilv naiimromwiivlM'iinL: icidi'n Kil inurciK'ri in l u i 
rivierhfii vati de Maas. Waar mi));flijk wuidi er naaini-slR-i-ld nm n.niiiiranuvilvt.i'iini; li- ami -
liiiiiTL'ii mei rivierverruiming. Er /uilen ediier ook projecien worilen iiiinevoerd waarin n<i-
Uinriinuvikkciint; (i]i /icli ln-t liitnfddoci is. 
Typische rnaaireneien die mm-u-n wurden niljjevoerd voor /(»wel rivierverriiiniint; als naimir-
ontwikkeling / i jn weerilverlajjing, hei graven van lii)i)t;waierf;i'nlen. het aanUnni-u van na-
iniirvriendeÜjke oe\ers en hel (ip\ uilen van v;ri rui plassen met het xrijkumende maleri.ial. Hij 
de liiivoerinj; van de projetien /uilen ei l i le i /eer i;ri)ie liueveellieden weerdj;iinid moeien 
worden verplaatst. De/e (jnind is voiir een nnioi deel veroiiireinit>d als t!'̂ '̂ *''K ^^" aanvoer van 
veronireinij;d Maa^slili in het verleden. 

... er moet veel ve ron t re in igde en schone weerdgrond worden verp laa ts t ... 

Voiir liel oppakken, verplaaiscn en weer op de hodeni hren-
[!en van veronireininde weerdsriind tjt'l»!'-'" regels die / i jn 
vastgeiegti in allerlei wenen en heslnilen: lie Wel Ixtdeinhe-
scherming, de Wet miiieiiheheer, de Wet veronireiniging 
oppervlakiewaleren en iu-i Boiiwsioflenhesinit. üe/e wet
geving wil voorkomen dat de aanwezige verontreinigingen 
/ieh ongetiiniroleerd in liet milieu verspreiden. 
Op Iandelijl< en provineiaal niveau is dit wettelijk kader uit
gewerkt in diverse tieieidsregeis, In verliand met de projet-
len voor rivierverrniming en naiinironiwikkeling / i jn 'liel 
landelijke iieleidsiandpimi verwijderin^; hagK* '̂''̂ l'* '̂*"i* '̂'''" 'hei 
provintia.il .if^aisHillenheleiil' helangrijk. M M ^ . _ « _ - _ . -

De begr ippen weerdgrond en baggerspecie 
De lieleidsregels AHM /i j i i van toepassing op de ditfnns veronlreinigile en stiione weerd
grond, die hij herinrieliiingswerkcn opeen of andere wij/e wordt ontgraven in het rivierbed. 
Volgens deelrapport I I : Nota van Tocliehting Aeiiei Hodemheheer in het Maasdal, paragraaf 
2.3, is dit liodenimaieriaal in veel gevallen jiiridiseli ge/ien iiaggerspeeie. Veel van tiet ho-
dernmateriaai dal wordt otugraven is echter droge grond en dat sluit niet aan bij hel beeld 
dat liel woord l)aggerspeeieopr{iept. In de/e beselirijving van allernaiieven en effecten wordt 
daarom de meer neutrale term 'weerdgrond' geliriiikl. 
Onder weerdgrond wordt verstaan iiei bodemnialeriaaj dat vrijkomt bij inriL'liiiiigsmaatre-
gelen in liet /omerhed/winterbed van de Maas (binnen liei Wvo-gel)ied). 

Volgens dil beleid moei alle liinnen liei [irojei'l vrijkomende weerdgrond hesihouwd wor
den als een afvaistol, V.u volgens liel luiidige provineiale alvaishillenlH'leiil moei daarom 
alle verontreinigde weerdgrond worden gesion in grooisi hal ige iiaggerspeeii'storiplaaisen 
en/of worden gereinigd, (leiel op de enorme lioeveellu i l i n ie verplaatsen verontreinigde 

Sediment is een verzamelnaam voor olie afzetlingen die door de rivier stroomofWaarls worden getrarisporteer-

den als bezinksel in de rivierbedding, de weerden al de lee terechtkomen. 



weerduroiui /mi dit hclckcni' i i il.ii vucir i l i i prcjL'ti nieuwe baggcrspeciesioriplaaisen i imi '-
i f i i wt i r i l f i i aangolcHil. Aan di' i-iu- kam is dii een erg kostbare /aak, en daaniaasi is in de 
.iis;('lii|ieii jtiren m'hicken dtit \( ior de/e sloripl.iaisen weinig dr.i.ijivlnk tK'sl.i.M, Vdor ri ' ir i i-
j; ir i j; van vetoriiii'iriindL' i;ri)iui / i jn di' lii'sciiikliarL- U'ihii iekcn iioj; lang niet dm-lniaiiy en 
operaiiiineel gescliiki vnor de untie hoeveelheid weerdgrond die vrijkcinii i i i i de versthÜ-
lende !>rojeilen'. 
H f l siiirii-n in l>anniTspeciesloriiilaaisen nl hei reiriinen van de groie iinevecllicid vri jko-
nii'ndv vvi'crdgiond is oi!i jjenoi-nide ri-dencn niei haalbaar. Het hestaandi' lu ' l i id past als 
hel ware nii ' i meer ii[) de nieuwe \isie (iin rivierverrii imende maatregelen ie nemen in 
plaais van alleen maar dijkversierkiiigen .lan (e hrengen. 

Er kdtni hij de herinriehlingsprnjeclen mik seluine nilerwaardent^rnnd vrij die niet ver-
marklhaar is. [JiL maleriaal nmel volgens hel huidige heleid wurden hergebruiki en mag 
niet wurden gestort. Door de groie hocveelliedeii is volledig hergebruik binnen of builen 
hel rlvierbed niet all i jd mogelijk. In sonnnige gevallen kan hel bergen in [ i i i l lei i hiimeri 
hel projeei de enige oplossing / i j n . Ook hier ]iasl hei huidige beleid dus niei meer op de 
nieuwe visie om rivierverriiimende maatregelen te nemen. 

l)m loeli door middel van rivierverrii imende maatregelen aan de veiligheidseisen te k im-
neii voldoen en naluuroniwikkeÜngsprojeclen ie kunnen realiseren, hebbfii de betrok
ken proviiuies besloten hun alvalsiollenbeleid voor zowel veronireinigde als sihoiie iiiter-
waardengrond aan Ie passen, 

... Act ief Bodembeheer: n ieuwe spe l rege ls voor omgaan met veron t re in igde 
weerdgrond ... 

De hoeveelheid grondver/ei en de verontreinigings
graad maken hei noodzakelijk een o|i!ossing te vin
den voor deze problematiek, /odai de gewenste niaai-
schap|)elijke ontwikkelingen doorgang kimneii vinden. 
De kern van de oplossing ligt in hei op een nii l ieuhy-
giëniseh verantwoorde wi j /e van omgaan me! de di l -
fuus verontreinigde weerdgrond, binnen het beslaan
de beleid: At i icf liodembehccr Rivierbed'. 
Op basis \an dil landelijke beleidskader hebben de be
trokken Proviiuies (Limburg, Noord-lirabani en Gel
derland! en de regionale dirt-ciie Limburg van Rijks-
walersiaai, de laaisie namens de slaalssei reiaris, hel 
ini i ial iel genomen dil naiionale beleid gebieJsgeriihl 
uil Ie werken in: de beleidsregels Actief Hodembeheer 
Maas |ABM). 

De nu besehikbare versie van de beleidsregels heell de sialus van voortmlwerp. Mei be
hulp van deze beleidsregels wordt het mogelijk diffuus veronireinigde weerdgrond, die 
vri jkonn bij herinr i ihl ingsprojei len, binnen hel rivierbed her ie gebruiken o[ ie bergen in 
depols. Dilgangspmii is dal een /o groul mogelijk inilien-rendenieiil vvordl behaald. In die 
gevallen waar milieu-verbelering niei haalbaar is, kan worden volslaan mei siand-siill ten 
o]i/ i ihle van de uilgangsiluaiie. 

' Trajeclnota/MER Zandmaos/Maasroule achtergronddocument Grond (biz 60). 
' Beleidsnolilie Actief bodembeheer Rivierbed, Sfaofscouronf 55, Vrijdag 20 moort 1998. 
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. . . het provinciaal afvalstoffenbeleid wordt gewijzigd . . . 

Ilcl uiiu't'rki.'ii V.1II t l f )>cli*iilsri'gcls AHM i' i ' iekfnr Vdor df iK'iriikkcn prnvi iu i i " ; (Lirrihiirji. 
Noi i i i i - l i r jb.ui i (.'Il Gckk-rkuid) liei dt'i'ls w i j / i ^ f i i van l iui i (.'ijifii j tva iMi i l t i ' i ih t lc i i l ' , Vuur 
bepaalde ondiTdt'k'n v.iii het provinciaal afvalsiorrenbeifid gcldi op grdiid van de W i i 
mil i f i ibchetT de pl i th i lol lu'l opslclltTi van een Milieii-Vfl i-t l-Rappdri (MFRl^. I)i- riii-
l if i i-i 'ff i 'Lirappariagt' (rii.i,\r)-proc<,'diir<.' is in ht-i l i -vf i i gcruf i i f i i uni Uvi i i i i l it ' i ibel.inj; coii 
volwaardifiL' plaais i f geven bij beskiiu'n die belannrijke gevoif^i'n vcmr lici rnilif u kunnvn 
licbl' i 'n. 

Initiatiefnemers 
DL- iiiiiijiielru'rTK'rs in kei k.idcr van de m.e.r.-procediire / i jn de bestuursorganen die de 
beleidsregels AHM willen vaMsielien. Het zijn de Provinciale Siaien van Limburg, Noord-
Brabanl en Gelderland en de siaatssecrelaris van Verkeer en Waiersiaat. Indien u vragen of 
oprnerkinfjeri beeil {)ver het iniiialief kuni uconfacl opnemen niei de coniacipersoon van de 
provincie waarin u woont; 

Provithii- Limhurq 
Afdeling vergunningen 
Dhr. F. van Lissuin 
Poslbus 5700 
6202 MA iVlaasiricht 
Telefoon: 043 - 389 74 37 

Froviiidf Noord-Bmbitnt 
Afdeling LGM 
Dhr. R. Scheffers 
Posibns 90151 
5200 MC 's-Heriogenbosch 
Telefoon: 073-681 25 75 

Provinch' GeUkrUmd 
Aldeling Afval 
Mevr. H. van de Laar 
PoMbiis 9090 
6800 GX Arnhem 
Telefoon: 026 - 159 87 22 

Rijkswalenlaal - Directie Limhurii 
Aldeling ANW 
Mevr. M.C. van Rossenberg 
Postbus 25 
6200 MA Maastricht 
Telefoon: 043 - 329 41 39 

.. . en daarom is er deze s t a r t n o t i t i e . . . 

De/e vi)i)rliggeiide Marii ioi i i ie markecM kei begin van de m.e.r.-protediire die soor de 
v(»oroniwcrp-beleidsregels AHM nodig is. Hei doel van de siarinoii l ie is om alle belang
hebbenden iedereen in de gelegeidieid Ie siellen kenni'; Ie nemen van de luiofdli jneii van 
de vourgeiiDinen iHl iv i ie i l , de inilieugevnlgun die lu ide i /o ik i ji.ian wurden en de niugelii-
ke allernaiieven waarnaar men gaal ki jken. Iedereen die dal wi l , kan scbrillelijk ot inim-
deling reageren up de/e siarinoii l ie. Alle readies worden \er/ameld door de belrokken 
provincies en wuiden beirokken bij kei opslellen van de r icki l i jnen voor kei opslellen van 
lii'i i i iu' indeli jke r.ippuri, l ici MKR. 

Concieel gaal hef om wijziging van de volgende beleididocwnenien: 

1. MilieuMeidsplan, Provincie Limburg. DeeMromen Afval, Bijlage bij hoofdstuk lo. deel D (vigerend beleid) 

2. Vooronlv/eip Provinciaal Omgevingsplan limburg. Beleid^deel, Hoofdstuk jB, Regiovisies en gebiedsge
richt beleid, Regio Maasdal, Beleidslijn ? j . 

3. Hel afvolvermideringsbeleid is neergelegd in hel Provinciaal Milieubeleidsplan 2000 2004 van de Provin
cie Noard-Brobant, vastgesteld door Provinciale Stalen d.d. 24 maart 2000. 

4. Gelders Milieubeleidsplan 19^6-2002. hoofdstuk ia. wordt aangevuld met een onderdeel uiterwaarden 
grond, de overige delen wijiigen niet. 

De volgende afkortingen zijn gebruikelijk: 'm.e.r.' staal voor mllieueffecltapponage, waarbij het gaat om hel 
procei en de procedure. De afkorting 'MER' wordt gebruikt als het goot over het Milieu-EffectRapporl zelf. 



Het b e v o e s d g e z a g nodigt u uit te r eageren ! 

1)(.' iiihi.iiiiii.-s van i i i ' I l i i-vof^jti )iv/,^^ in l ie i Ivailt'r van de m.r.r.'s zijn tU' bcs i i i i i rsorn. i i i fn die 

Lti- m.c.r.-plichtige iiiuli.Tdt.'lcn v.i i i l i i ' Li i ihri- idinj ' o l w i j / ig i i iK van hiM pruvinciaai alvaisiof-

k-nliL-leid vasisieJlen. Hi'1 bevoegd tjc/ag ^i jn de colleges van Gedeputeerde Staten van L in i -

Inirg, No()rd-Br.il>arii en Gelderland. U kun t u w schriftel i jke reactie afhankel i jk \au de pro

vincie waar in u woont r ic l i fen aan: 

Provimif l.hnhiirfj Pim-imie Noimi-BTubivil 

AfiJcliiiH verguni i l i i j je i i Atdel i i ig b i ideiu en alv. i l 

T.a.v. Mevr. L. Droog T.a.v. Dhr. R. Aben 

Postbus 5700 Postbus 901 "il 

6202 M A Maasir ic l i l 5200 M C 's-Hertogenbosdl 

Proviiide (ifhierhimi 

Dieiisi Mi l ieu en Water 

T.a.v, Dhr. V. Roerdink 

Posibus 9090 

6800 ÜX Arnhem 

De startni i l i l ie bes ihr i j l l in hel k o n : 

- Viuir welke oi ideri lelen van de vi inroniwer)i-belei i lsref;eK AIJM een ni .e. i . -protedure luuet 

worden gevolgd (zie hootdsink 2); 
• Welke ahernai ievei i hierbij /u i len worden bekeken (/ie hooldstuk ï | ; 

- Welke ni i l ie i i -e l iecien bij de/e . i l lernai ieven te verwachten / i j n en hoe de/e besclireven 

/u i len worden (/ie hoofdsiuk 4); 

- Hoe de proeediire verder /a l verlopen (/ie hoofdstuk " i l , 

. . . de v o o r o n t w e r p - b e l e i d s r e g e l s w o r d e n t e g e l i j k met d e z e s t a r t n o t i t i e 

g e p u b l i c e e r d . . . 

In elk rni l ieu-el leelrappori (MER) moei een 'voorgenomen a i l i v i l e i l ' w o r d e n beschreven, In d i l 

gevdl is dal hei vaststellen \'a\^ de beleidsregels A H M . Van de/e n ieuwe beleidsregels is al een 

vooro i i iwerp inclusief toel icht ing beschikbaar. Daarom is ervctor geko/ei i o m niet een uitge

breide besi i i r i jv i i ig van de voorgen<imen activiteit in de s ianno i i i ie op ie nemen, maar om de 

vooroniwcr| i-beleidsregels / e l l Iegelijk met de/e startnoti t ie te publiceren. Formeel heelt de 

inspraak geen belrekking op de beleidsregels /el [ , omdat eersi de rn.e.r. moet zijn afgerond 

voordal bel beleid /el f de inspraak in kan worden gebracht. 

Tegeli jkeri i jd mei de/e s iarnio i i i ie en de voort>nivver]'-beleidsregels A B M worden ook de s ian

noi i i ie en vooronuverp-heleidsregels voor A i l ie! l iodembeheer l i i jn iakken gepiiblieeerd. [tr w o i d l 

namel i jk gestreeld naar een inhoudel i jke, procesniaiige en procedurele atsteni ining tussen de 

u>tsiandkoniing van Ac i ie l Bodembeheer Ri jntakken en A B M . 

. . . en e r is ook a l een n a d e r e u i t w e r k i n g van de s t a r t n o t i t i e ten b e h o e v e 
van h e t MER . . . 

B i j /onder aan de \ooroniwerp-beleidsregels is dat in de toel icht ing op de beleidsregels al is 

opgenomen, l i i j hel opstellen van de voorontwerp-beleidsregels is namel i jk al al lerlei in lorn ia-

lie over etleHen van de beleidsregels gebruikt. Daarom is er gelijk mei de s ianno i i i ie een nade

re u i twerk ing \an de s iar ino i i i ie len behoeve van hel MER opgesteld, getiteld 'Al ternat ieven en 

effecten'. In de nadert' u i l werk ing van de siartnoi i t ie len behoeve van hel MER zi jn de al terna

t ieven en mi l ieu-ef fe i len voor de vier m.e.r.-plichlige onderdelen u i tgewerk i . Volgens de in i t ia

t iefnemers zi jn in de nadere u i lwerk ing \än de s ianno i i i ie ten liehoeve van hel MüR alle rele

vante aspecten meegenomen. Insprekers kunnen aangeven of / i j de re ikwi jdte van de nadere 

l i i lwerk iug \^n de s iannoi i i ie len behoeve \ a n het MPR voldoende v inden en u[ alle v o o r d e 

beslu i tvorming rele\'anie aspecten zijn meegenomen, Dil maakt het inspreken op de s ianno i i 

iie makkeli jker, omdat al een beeld kan worden verkregen van het M l iK / e l l . 

o 

iiihi.iiiiii.-s
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... een integraal document om dubbel leeswerk te voorkomen . . . 

I)c iiiuk'rc i i i iwi ' ik i i i^ van ik' suirmuiiii i ' IL'II bchiii'vc Vtin lici MI-R is iDe^i'viH'jid aan ili- vooi-
iimwi'r|i-tK'k'i(isrcj;c!s nnnial 1'iJ piibliciiiif van twi't' .il/ondt'ilijkc tintunicnu-ii sprake /nu / i j i i 
van veel (ivL-rlaji. 
In dt'/ i ' Niiirini>liiii.' oni l ' r i 'kf i i ccii aj i i i . i l himklsiiikkcn. die in f i ' i i sianndii i i i ' i;i'|iriiiki'lijk / i jn . 
Df V(iiiromwiT|i-t>ck'idsri'!H'K IwaiU' i i nattR'liJk \w\ intDrmaiii' ilio normaal nt."il'ri)ki'ii in de 
sla ril 1(11 it ie en hel MKR wnriii npjjeiiDinen, In tabel I wiirdi aanjieneven waar de onibrekende 
onderdelen ie vinden /i jn in de Vooronuverii-l)eleidsrei;e!s en in ik' Ndia van Toeliehliiif;. 

Tabel i. Ontbrekende onderdelen slartnntilie met verwijiing 

Ontbrekend onderdeel in startnotllle: Informslie te vinden In: 

Een glol>ale beschrijving van hetgeen met de 

activiteit wordt beoogd Toelichting ABM. hoofdstuk i 

Een globale beschrijving van de aard en omvang 

van de voorgenomen activiteit 

Een globale beschrijving van de plaats of de plaatsen 

waar de voorgenomen aclivileil v^ordl gedacht 

Voorontwerp-beleidsregel5 ABM, paragrafen i, 2 er) 3 

Toelichting ASM. hoofdstukken 2, 3, 5 en 8 

Een ovetiicht van eerder genomen besluiten van 

overheidsorganen, die betrekking hebben op de 

activiteit en die invloed kunnen hebben op het besluit 

dan wel de besluiten ler voorbereiding waarvan het 

milieueffectrapport wordt gemaakt Toelichting ABM hoofdstukken 1,4. 9.10,11 en 11 



2. Reikwijdte en inhoud van het MER 

2.1. De m.e.r.-plicht 
Üi' \(H>niiiuvLT|i-lif l i ' it isrrj;cl'> A H M / i j n niei in l iu r i j i t ' lu 'd n i ,c , r , - ; i i i i l i i i j ; . l )c vraagsicl l inj ; in 

d i i i iDoidsii ik l i i i i l i l i tumid i : Vinir welke l i f l t - idsrcsf is is IK'1 Ji i i i r l ( ' |H' i i v.iri IIL- m. f . r . -pn i tc i iu ro 

v(.T|iliLlii t-n l ip w f l k f w i j / c kan daaraan zinvol i nhoud worden ^•l•J;t•vt'n? 

l>i.' n!.('.r,-|ilii.lil vlot ' i l voon ui l IIL'I j;L'gi.'vt'ii dal tiis vcn>ntri ' ini j ; i l i ' w( ' i ' i ( ! j ;ni iui wordt 'opj icpakl ' 

en ergens anders word l necrst'lt 'tjd, er sprake is van liel op ol in de l>odeni brenj;eii van alvalstof-

len. Veronireirtigde weerdcrond. die ergens neernelei;d ol );el>orneri moei worden, wordt nanic-

l i jk l iesdionvvdals ' . i lvalsiol ' . De ni.e.r.-pliehi van de heleidsregels is gebaseerd opar i ike l IH.I van 

l>ijlayeC van hei Besluii n i .cr . van jnn i 1999. Dere levant f passage van d i l besinii Inidi als volgt: 

Activiteit 

de vaststelling van het beleid 

inzake de verwijdering van 

alvalsloffen. 

Gevallen 

1. de methode van bewerken 

verweriien of vernietigen 

van afvaistoFfen: 

2. het op of in de bodem 

brengen van afvalstoffen 

om deze daar te laten. 

Besluiten 
- Hel besluit... op grond van 

artikel 10.14 van de wet, dat als 

eerste voorziet in de verwijdering 

van de afvalstoffen. 

Bij de vasisiellen van welke onderwerpen wel en weike onderwerpen niel in lu ' i Mi-.R /u i len 

worden opt^eiiouien / i j n de vol>;eiide ui lgangspunien gehai i leerd: 

- Een rn.e.r. beirel l alleen n ieuwe aa iv i i e i ten . Dil houdt in dat de i ! i .e.r.- ] i l i ihi alleen op 
iiieuvv lieleid van loepassinj; is; 

- De ni .e.r . -p l i th i vloeit voor i u i l de Wet mil ieubeheer en heeft dienteiif jevolge alleen betrek
k ing op onderdelen van de beleidsregels welke behoren het afvalstoffenbeleid: dus niei op 
i indiTdel fO die behori-o lol ander beleid, zoals het bodembeleid <b,v. sanerirtgsdoelstelli i ig): 

- De formuler ing van d i ' m.e,r,-plieli l is leidend bij de keuze van onderwerpen; hel v r i jw i l l ig 
in hel MKR meenemen van onderdelen van de beleidsregels is niet aan de orde; 

- De ni.e.r. is ger i th i oj» l iei leveren vau een meerwaarde voor de hes lu i ivomi ing. 

2.2. De m.e.r.-plichtige activiteiten 
De volgende onderwerpe; ! / i j n m.e.i .-pl iehl ig: 

1. Dl' hoofäkeiizc: weloffli^cii iikiiw bckui: d i l houdl in hel i i i l rodi ieerei i en/of toeslaan van 
andere verwerkings(ipl ies dan bel afvoeren van verontreinigde weerdgrond naar grootseha-
iige l)aggerspeeiesiori|ilaatsen en hergebruiken van sehoiie u i ierwaarder igrond: dus het al 
dan niet loej'asseri van de beleidsregels; 

2. Bi'dem l'liüi Ih'ih'in ikUissc I l/m 4''): de voorwaarden voor loejiasving; hel gaai hierbi j om de 
voorwaarden die worden gesteld aan het opn ieuw gebruiken van klasse 1 I / in 4 weerd
grond als bodem; 

ï . Bodem fi:Uissi'4) uvrJi Imufsiof: Je ivoiMuiaräeii ivor toep'i^siiiii; dit ln ' i r i ' l t de keuze \'an de 
voorwaarden waart inder weerdgrond l ioven de samenslel l ingswaardeu (di l k o m i in de 
nieesie gevallen overeen mei klasse 4 | als bouwsto l mag worden ioege|iasi; 

4, De miniiiiiile t'mi\iii<l ivor herzien in phisscii. kkiidieniien en ik'poiy, hierbi j gaai hei erom wal i lc 
min imale omvang moei zijn van plassen, kleischcrmen en depois, waar in verontreinigde 
weerdgrond wo id l geborgen. 
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* In de Derde en de Vierde Nota Wolerhuishouding /s een indeling op grond van de mate van verontreiniging 

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

bestaat uit vijf klassen: 

Klasse o: schoon (voldoet aan streefwaarden) 

Klasse 1: lussen streef- en grenswaarde 

Klasse 2: lussen grens- en toetsingswaarde 

Klasse 3; tossen loelsings- en interventiewaarde 

Klasse 4: boven interventiewaarde 



M.e.r op twee n iveau 's van b e s l u i t v o r m i n g 

Binnon i l f m.e.r.-plichtige tmclcrwcrpcn k i i r i n f i i i w c f niveau's worden i indtTsihoi i lc r i . Het 

ciTMc nivi-aii is het niveau van hel al i lan niet loeMaan van andere opties voor liet verwer

ken van afvalstoffen. Dit is de t iootdkei i /e die, mede op basis van hei MER. moei worden 

gemaakt . 

Het tweede niveau is het n iveau van de precieze i nhoud van de voorontwerp-beleidsregels: 

de voorwaarden voor loepassitit;. Als een pr inc ipekeu/e is j i fmaakt voor een hepnakle ttia-

nier van 'op de hodem hrensei i ' moei noy worden hepaald onder welke voorwaarden di i is 

loenesiaan. Al ternat ieven / i j n dus alternatieve voorwaarden. De onderli^K'"'"' '-" vraa^ op dit 

n iveau lu id i : wat zi jn de mi l ieugevolgen van het k i c w n van een bepaalde voorwaarde? 

1 . De h o o f d k e u z e : we l of g e e n n ieuw b e l e i d 

Het iui i i l i j ïe beleid ten aan/ ien van gnue hoeveeli ieden v r i j komende veronirei t i i f ide ^veerd-

Hroiul is i;erielit op het afvoeren van de/e weerduroiKl naar t;rooisehalif;e hafjfjerspeeiestort-

plaaiseii o l verwerkingsinstal laties (vooryandseheiding. reiniging en/of immobi l isat ie) . Sehime 

wei-rilLirond die vr i jkomt moei worden l iergebroik i . De voorontwerp-beleidsregels A l i M geven 

mogel i jkheden om verontreinigde en schone weerdgrond op andere manieren te verwerken, 

bijvoortn-eld als hodemmateriaal ( 'hodem bl i jh hodem') of als bouwstof Cbodein wordt bouw

stof') of om lu'1 materiaal te hergen in bestaande plassen, kleiseliermen en depois. De keu/e 

voor iiet al dan niet toestaan van de/e r i i i 'uwe verwerkingsopties kan worden hesthouwd als 

n ieuw beleid voor liet verwerken en het op ol in de bodem brengen van afvalsloffen en is 

daarom 'm.e . r . -p l i ih i ig ' . Dit vormt de honk lke i i /e b innen hei MER. 

2. Bodem b l i j f t bodem ( k l a s s e i t / m 4 } : de voorwaarden voor t o e p a s s i n g 

Hei huidige beleid biedt lonneel geen mogel i j l \heid voor liet op grote sehaal luTgebr i i iken van 

\ 'eronlreinigd budemmater iaal als t i ie i iw bodeinmateriaal voor bi jvoorbeeld naUHn\ r iendel i jke 

«evers, weerdverlagingen. onderafd iehl ing van hoogwatergeulen en dergel i jke. In de Evalua-

10 I l ienoia Wateren de Vierde Nota Waier lmis l ioud ing worden de/e mogel i jkheden wel genoemd. 

maar /e / i j n nog niet formeel vastgelegd in de regelgeving. Hij het vastsielk-n \ an voorwaarden 

voor de loepassing van veronire in igde weerdgrond uit het r ivierbed volgens het p r in t ipe ho-

i lem bl i jh hodem' gaat !iei dus om n ieuw beleid, dat m.e.r.-pl iel i l ig is volgens het bovenge

noemde ar t ike l : 'hei op of in de boik-m brengen van afvalsiol fen' . 

3. Bodem (k lasse 4) wordt bouwstof : de v o o r w a a r d e n voor t o e p a s s i n g 

l iet l l i>iiwsiolteul>eslml oj i basis van de Wbh en Wvo is lu ' l luridisehe kadei vom hei loe|iassen 

van veromrein igde weerdgrond als tnniwslol \)\ werken. Voor weerdgrond die is veromrei ihgd 

lol boven de samuTisiellingswaarden^ (dil komi meestal overeen met klasse 4), word l in het 

vooron iwerp van de beleidsrejiels A l i M n ieuw iieleid opgesteld, Hei vasistellen van de voor

waarden waaronder weerdgrond t>oven de sanienstell ingswaarden (klasse 4) toegepast mag 

worden als bouwslof in werken is daarom i i i .e.r.- | i l iel i t ig volgens het ar t ike l : 'hei op ol in de 

bodem hiengen \ a u afvalsiol fen' . 

4 . 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 l a s s e n , k t e i s c h e r m e n en d e p o t s 

Vooi hel vastsiellen van vooionnver] i-beleidsregels over de in in in iak ' o n n a n g \ a n plassen, 

k le is thernien en depots die wordt gebruikt voor hel l iergen van veronire in igde weerdgrond is 

sjirake van n ieuw beleid omdat op dit p in i l wordt afgeweken van het Beleidsstandpunt ve rw i j -

de i ing haggerspeiie. Hier in word l voor hel s ior ien van baggerspecie een min imale omvang 

voor i ie l depot van 'enkele mi l joenen kulneke meters 'genoemd. De min imale omvang van hel 

herben in plassen, kleischermen en depots is m.e.r . -p l i ih i ig, omdat l iel van toepassing is op hel 

ar t ike l : ' l iel oj i of in hodem brengen van afvalsiol fen' . 

' De somemteltingswooräe tiit het Bouwstoffenbesluit komt voor de meeste sloffen overeen met de interventie

waarde. 



3- Alternatieven 

3 . 1 . De rol van a l t e rna t i even in een MER 
l i l f ik Ml'R wonli' i i .i l ierii.i l ifVfii licsilin-vcii. DL- rol v.iii dit- i j l l iTiiaiifveii ts uni (.•IT! in-fl(i re 
gcvi-ii v.iii licL >;i-lii-!i' stub ;9Jii i>[il()ssiiinfii dal lii-sUJl voor lici f;fiiL'liiiit'iTdi- prohlct'in, t n 
naumrlijk worden ook de rililieunevollen van de allernaiieven beschreven, waiii daar j;aat hel 
iuisl om hij een ni.e.r. De allcrnaijeven moeien wivetiüjk versiliillend /.V\\] w.ii tH-ircli lum 
milifiinevoljien. lien andere eis is dai /e allemaal reëel iiüvoerhaar moeien zijn. ook liei ver-
pliclii ie liesdirijven meesi iniiieiivriendelijke aliernniief'. Dat iiia^ wel wat duurder zijn dan 
de resi, maar niei irrealisiiseh. Hij die reële uiivoerlMarheid s|ieleri naasi kosien ook ii ' i lniiek, 
lieleiii en vvet^cvinH een rol. Weilelijk verplii l i l dienl in elk MliH naasl de voor;;eno:nen aeiivi-
leil eri hel ineesl milieuvriendelijk ahernaiiet een nnlallernaiiel te worden heschreven. Hel 
nulahernaiiel is hel niei uiivoeien van de voorjienomen aniviieii ('riieis nieuws doen'), waar
bij hel doel vau de voorgenomen aaiviieil dus niei wordl liereikl! Hei is een reiereniie en dieni 
als basis voorde besthrijvinj; van de huidifje siiuaiie en de aiUonome omwikkelingen aK nul-
[luni bij de etfeilbep.iling en de verj;elijkiiin v,^n de ailernaiieven. 

Keiizes op iwcc niveaus 
in de vooroniwerp-beleidsreüi'ls worden keu/es np twee niveaus neniaaki, llei eersie niveau is 
die voor hel al dan niei (oejiassen van de voorontwer|i-heleid-.rej;els. dit vvordi liierna 'de hoold-
keu/e' genoemd. Hei iweede niveau is dal van de inhoud van drie van de vooroni werp-beleids
regels (de ni.e.r.-pliihlige beleidsregels). In jiaragraaf 1.2 w{)rdt uitgelegd uil in ie de hoofdkeu-
«• in hel MliR is veiiaald in allernaiieven. hi de daaroyi volgende paragralen wordi ingegaan op 
de allernaiieven voor de keii/es op hel iweede niveau. 

3.2. De hoofdkeuze: wel of geen nieuw beleid 
Bij hel maken van de hoofdkeu/e ^aat het iiin de keu/e ol de beleidsregels AHM wel ut niei van 
krachi worden en wal van dat nieuwe beleid in grote lijnen de strekking is. Hi'i in de \ooroni- | i ' 
werp-beleidsregels besthre%en nieuwe alvalsiotfenbeleid licmdt in dal naast storien in bagger-
speeiesioriplaaisen andere oplies voor de verwerking van verontreinigde grond Jiiogelijk wor
den. De allernalieven voorde hooldkeu/e die in het MlïR wordeti besehrexen zijn: 

Nidahernaiiet: niets nieuws doen, dus: geen nietiw beleid; 

- Vooigenomen aeiiviieii: het toepassen van de beleidsrejjels; 
- Baggerspeeiesioriplaaisen-ahernaiiel: een nieesi milieuvriendelijk aliernaiiel dal /.ii!i riehi 

oji hel minimaliseren van verspreiding en hlooisielling: 
- Preventie en hergebruik-allernaiiet: een iTieesl tnilieuvriendelijk aliernaiiel dat f.kh rieht op 

hel niinimaüseren van liet omslaan van alvalslolfen en hel maximaliseren van hel herge
bruik. 

NiihillcnuilicJ 
[n hel tnilaliernaiiel wordl de siiuaiie besehreven zoals deze nu is, en de wij/ifjingen daarin, 
zoals de/e ie verwaihien zijn, als de voorgenomen aeiiviteit niei windt ondernomen (deauio-
nonie oniwikkelingen|. Hel nulallernaliel is hel niepassen van het huidige beleid. Hierin dient 
al de veriinireinigde vveerdgrond afgevoerd Ie worden naar grooischalige l>aggerspeeiestori-
plaaisen, iiadai - voor /over mogelijk en doelmatig - via /andstheiding ol reiniging iiet stlione 
en lirnikbare maieriaal is verwijderd. IJe baggerspetiesiortplaaisen worden ingerieht eonform 
hel Heleidssiandpimi verwijdering baggerspeeie. Alleen hel klasse nul maieriaal kan in hel 
rivierhed op groie sihaal worden hergebruikt. 

In de prakiijk blijkt de iiiivoering van hel huidige beleid op zodanige belemmeringen ie sluiten 
dal sleelns zeer beperki weerdgrond uil hei rivierbed wonli algevneid naar baggerspeeiesiori-
pinatsen. l i rzi jn geen redenen ie veroiulersteilen dat dii in de nabije toekomst wel zou gebeu
ren. De ketsten van hel afvoeren van al hel materiaal zijn Ie hoog en het draagvlak voor hel 
realiseren van grootsihalige baggerspeeiesiontoeaiies is ie laag. |)e gevolgen zijn onder aiulere: 

De rivierverruimings- en naiuurontwikkelingsprojeiten /uilen maar ten dele kunnen wor
den uiigevoerd; 

- He siiuaiie waarin veronireinigde weerdgrond verspreid in hei rivierhed aanwezig is. hiijft 
bestaan. 
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Dil altemaiji't leven dus geen i thic oplussing vimr hei probleem. Hel tieschrijveii v<iii ile/e 
sjiii.ilie leven i-ihier wel een Hi't'ili' refereiiiie vimr ile milicii-j;fv{)l|^i'ii. 

Vi'iTi/fwi'mi-» iiiihilcil: hel locpasscn van de hcIciJsrc^els 
Hel inepLissen v.ui ile hele lil srejjeK beiekcrii in essentie itini tirulere niotieliiklieilen il.m enkel en 
•illeen hel iilvoeren lUior KninlsLh.ilige li<it;f;ers|H'eieMiiripl.i.ilsei! [nni:eliik wniilen. Hel i(ie|>as-
seii van de vooronlwerivbelcidsresi-'!^ beickeni ckii op basis win een doelniaiij;heidsalwet;ijij; 
een ken/e wordt gemaakt uit vijf mogelijke opiics voor hel verwerken v.ni vrijkmiiende wecrd-
^ lo i id : 

Bodem hlijll bmleni 
llodem wordl l>on\vMnf 
Herjiehrnik nó bevverkiii); 

- Hergen in plassen, kleiscliermen ol depots 
- Sloften in lbaggers|iet"ie)siorLiiLiaisen 
Hij de voorgenomen atiiviieii wordt uiigegttan Vtni gedeeltetijk omptiiten, dal wil /eggen hei 
bergen van verontreinigde weerdgrond in een nieuw ontgraven hergirtg. Zonder ompmien wordi 
hel nilvoeren van de voorgenomen aetivileil moeilijker te re.iliseren onidal deinkomsien nil de 
delhiolfenwinning gewensi zijn om de rlvierverruiming en nat uuroni wikkeling Le tinaniieren. 
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Del fs to f fenwinn ing In combinat ie met bergen in p lassen, k le ischermen en/ 
of depots 
Naasi hel afvalstoffenbeleid, waar hei liier om gaat, is er ander beleid van invloed op de 
acdviieiien in het kader van de prnjeclen de Grensmaas en Zandmaas/Maasroule. Hei pro
ject Grensmaas heefi naasi rivierverriiiming en naiiiurontwlkkeling ook ?and- en grindwin-
ningals lioofddoelsielling. En in dit kader is ook het dellstoffenheleid van belang. Een onder-
deei van enkele hierna beschreven alternatieven Is het bergen van inaleriaal in plassen, 
kleischermen en tiepois in de weerden, al dan niei in combinatie met zand- en grindwin-
iiing. Volgens hel huidige Siructiinrschema Oppervlakte llellsioflen (SOD) is het realiseren 
van nieuwe diepe /and- en griiulwinningen in de weerden niet toegestaan. De verw.icliiing 
is dat ten lijde van het uilvoeren van de rivierverruimingswerkzaamheden een wijziging van 
!iel SOD /al zijn doorgevoerd die hel realiseren van diepe grindwinningen in de weerden 
wel mogelijk maakt, waarbij hei onlslane gal (de grindplas| na de grindwinning moei wor
den opgevuld. De/e heleidswij/iging wordi inge/et om 'onipullen' mogelijk te maken; het 
wiemen van delfsioifen om weerdverlaging in combinaiie mei hel bergen van de verontrei
nigde weerdgrond kosieneffeaief mogelijk te maken. 

Voor ompullen beslaan iwce varianten. De eerste, en financieel meest aantrekkelijke va
riant, is die waarbij de bij weerdverlaging vrijkomende veronireiiiigde weerdgrond gecon-
tenireerd bijeen wordt gebracht in 'gaten' die omslaan door delsioftenwinning. Deze variant 
van ompmien noemen we 'geconcenireerd-ompiilten' en maakt onderdeel uit van de voor
genomen activiieii. De andere variant van omputten is hei 'in siin-ompniien', de/e variant 
W()rdt beschreven in het meest milieuvriendelijke alternatief: preventie en hergebruik afval
stoffen. 



Vil I ill II I: Gi'sclifiJi-ii oiil_fniven 
Et'ii ViiiiiirH (i]i i l l ' Vdiiriii'iKiiiK'n . i t l ivi lr i l is oin lu'l mct'si vcriinlrt'iriLjidt' intiiLTiii<il y;i'silK'iili'ii 
Iv oriijir.ivcii istiK-iiii'ii noar HI.TIC \au \iTiinirciiiif;ini!) orii hft viTvolfjt'iis j;i'schi'iti(.'ii le kun
nen Uicpasscn. Alhocwi'! rclalii't i!iii;r ilnor dc niiiidï^aak van aanvullend onderzoek en exir.i 
j;rotidver/fi is dii eeii r i ' ivi uii\o('rl)are riinjjelijklu'id orn dc mate waarin versjirfidiiij; van, en 
hliKUstellinj; .i.m veriJiiireinij;inf; i>]iireedl. noy verder le iH-perken, llel nii-esi verimireinindc 
ni.ileri.uil kaii bij hel bergen in grindplassen en kleiseluTnien in di' kern v,ni hci sliirtlichaani' 
wcirdi'ii neiirtitlil, w.i.irlni liet minder verorilri'inii;de materiaal als een 'scliil' da.irondieen wiirdl 
Kfsturl. 

Meest m i l i euv r iende l i j ke a l ternat ieven 
De dlsnissic ii\er wai hei Meesi miheu\ nendelijke akernaiiel (MMA) is /OIL \er/anden in een 
discussie over tie inliomi van de hegrippen 'niilieii ', 'rneesl' en 'reeel uii\oer!vi.ir'. Dil is de 
reden dat in het iVItR iwee meest milieiivriendeli|l\e alternaiieven worden liesehreven. Oe/e 
henaderini; woidi hinnen de ni.e.r.-sysiemaiiek vaker loene]>asi, onder andere in veel infr.i-
sirmtuiir m.e.r.s van Riikswaierstaai waarin sprake is van groene (naiunrgerichtej en j;rij/e 
(niensHerieliie) meest milieiivriemlelijke alternatieven. 

Hel eerste MMA rieht / i th op hel minimaliseren van vcrspreidinf? en blootslellind. I let tweede 
MMA rieht zieh op hel mininialiseren van hei ninsi.ian van afvalsioflen en hei maximaliseren 
van herjiehruik. 

Bdiiiicrsinicslorlt^lMlsfii-jlleniiilii'l: MMA xwr miiiinuilhcreii vcrspreuiiiii] cii bliVisiclliiiff 
In de m.e.r.-systematiek maj; hi} het hesilirijveii van iiet MMA worden \eronder--ield tiai meer 
geldbesehikhaar wordt gesteld voor hel bereiken van miliendoelslellint;en. In de hnidinesiliia-
lie {/ie hiervoor onder 'nolalternatief') wordt, mede vanwejje de hone k(isien, sleehls /eer be-
|)erkt verontreinigde weerdgrond gesiort in bagiierspeeiesiort plaat sen, In dit meest milieuvrien
delijke aliernai iel wordt het extra beschikbare j^eld besteed aan hel realiseren van grootschalige 
bagf;erspeciestortplaaisen binnen het rivierbed voor het delinitiet bergen van veronireinisde | ^3 
weerdgrond. teneinde verspreiding van en blootsielling aan veronireinigingen, te voiirkoinen. 

I>e projecten voor riviiTverruiniiiig in natiinroniwikkeling knmien door de/e extra mitiiielen 
en capaciteit in haggerspeciestoriplaaiseii volledig binnen hei beslaande beleid worden nitge-
voerd. Schone weerdgrond wordt gescheiden ontgraven en gebruikt voor de loepassing 'bodem 
blijh bodem' Ook voor de toepassing 'bodem wordt bouwslol' wordt /oveel mogelijk schone of 
licht verontreinigde weerdgri>nd gebriiikl, /odal in ieder geval voldaan kan worden aan dt' 
eisen väu hel iionwsKitienbesliiii. De overige weerdgrond wordl ongesdieiden onigraven en 
afgevoerd naar baggerspeciesUirtiilaatsen. 

I'rcwiilii' I'll liciiii-hniik-iilltTiHiliil: MMA Wi'r dmiKihimUeid 
liet tweede meest milieuvriendelijke ahernatiei richt zich oji het /oveei iiKigelijk voorkonien 
van hel onisiaan van afvaisioCleii. Waar alvalstoffcn Inch vrijkomen, richi het alteriiatiel zich 
op hei hergelirniken dan wel nii i i ig toepassen van de afvalsiolfen. 

Een van de nianieren om zo veel mogelijk weerdgrond her te gebruiken is door bij weerdverla-
gingen eerst de weerdgrond op/ij ie zetten, ver\-oIgens het /.and te onigraven en daarna de 
weerdgrond weer terug te /eiteii, /'Klat de oorspronkelijke bodeni weer hersteld woidi. Uit 'in 
siiu-ompuiien' maakt een belangrijk onderdeel nit van dit aliernaiief en vindi plaais in de 
weerden en in de iioogwatergeiil. Hierbij wordt dos relatie! \eel delfstoflen ondie|i gewonnen, 
Helangrijke nadelen VÜW de/e vorm \au dellslolten winning / i jn dat liei de weerdgrond twee 
keer 'opgepakt' moet worden en dal de veronireinigde weerdgrond weer verspreid in de weer
den lereihl komt. Wel wordt erop gelet, dat hel wecrdmaieriaaal hinnen de liomogene deelge
bieden l'lijl l. 

Kanitekening hij het 'in silti'-ompittten' is ilat dit technisch nooit voor honderd pnicent kan 
worden gerealiseerd. Dit is een gevolg van de vaak /eer giote sjireiding in voorkomens (laagdik-
tes, oppervlakten, kwaliteiten) van wint>üre hoeveelheden dellsioficn in relalie lol de technisch 
beschikluire en financieel haalbare winningsiechnieken. 
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De Unk met het tweede niveau van besluitvorming 
Indii'ii i[) lic hiioldkeii/c is IK-SIOICII dal ik- voorudiwt'rii-rfucls van toepassinj; mo[;i'ii zijn (de 
viKirtii'iiornfii Jitiviicit), tian is tici iiH'jn'siaan ändert- viTwiTkinj;'.(i|iiies lo iniroduii'ren dan 
h f i afvot'ren van vcroiun-inigdf wi-crdgraiid naarliagj;ersiK'dcsi(iri[ilaatsfn en/of verwfrliiiigs-
iiislültaiics. In dal geval iiioelcii df voorwaarden vimr Hiejiassinj; waaronder de versel i il lende 
verwerkin(;so|)ties zijn toejiesiaan worden gtioelM. Daarover gaat hei in de volgende paragra
fen: de vdürwaardeii voor toepassing ]ier m.e.r.-pliehlige verwerkingsopiie. Dit betekent dal 
voor elke vcrwerkingsoptie ook weer naar verschillende alternalieven gekeken moet worden, 
namelijk de verMliilleiide voorwaarden viior niepassïng van verwerkingsopiics. 

Ook indien in de lioofdkeuïe iiiei wordt gekozen voor de voorgeiionien activiteit tnaar voor 
een ander alternatief, gelden voor de toepassing van de concrete verwerkingsoplies nog steeds 
dezelfde voorwaarden. Wat dat betreft is het MER 'dekkend' voor de beide niveau's van 
besliiiivorming. Alleen als andere verwerkingsoplies onderdeel van de voorontwerp-lieleid'.-
regels worden, /al opnieuw moeien worden stilgestaan bij de fiijborende voorwaarden met 
hun milieugevolgen, 

3. 3 Bodem blijft bodem 
De voorgenomen activiteit voorde verwerkingsoptie 'bodem blijtl bodem', is iweeledig: 
- Het toeslaan op zich van het gebruik wm \ erom reinigde weerdgrond (klasse 1 i/m 4) 

volgens het principe 'liodem blijft b()dern'; 
- Het stellen van randvoorwaarden waaronder veroiiireiiiigde weerdgrond gebruikt in.ig wor

den volgens bet principe 'Hodem blijlt bodem'. 
Hel op zich toestaan van liel getirnik van veromreinigde weerdgrond (klasse I t/m 4| volgens 
hel princijie 'Hodem blijb fiodeiii' komt reeds aan de orde in de hoofdkeii/e. Hei g,i,it in deze 
paragr.ial hij de aliern.iiieven om de \oorwaarden waaronder \eroritreinigde weerdgrond mag 
worden toegepast vtilgeiis het princijie 'liodem blijll büdein'. Hij de/e voorwaarden is vooral de 
lokale situatie, ter jilaaise van de uil ie voeren iiiaairegelen, van liel.ing. 

Waar gaat het concreet om? 
Bij de uitvoering van rivierverniiming in het winlerbed (bijvoorlieeld hoogwalergeiilen en 
weerdverlaging) wordt altijd eerst op grote schaal ontgraven, waarbij de efficiency van bet 
ontgraven en de mogelijkheden om deltsioften te winnen voorop slaan. Met deze wijze van 
ontgraven wordt nooii direct hel gewenste profiel bereikt. Daarom wordt nadai de vereiste 
hcteveelheden zijn onigraven. de tabids en dwarsprofielen op de gewenste wijze afgewerkt, 
bijvoorbeeld om zo goed mogelijke condities voor naliii irontwikkeling te scheppen. Uiter
aard ligt hel voor de hand om voor de afwerking van de taluds het nog aanwezige bodemma-
leriaal ie gettriiiken. waaronder dediffiiiis verontreinigde weerdgrond. Op deze manier lil i jtl 
de weerdgrond die in de oorsprotikelijke situatie als hodem aanwezig is, ook na realisaiie als 
'nieuwe' bodem achter. Vandaar de naam van deze toepassing: 'Bodem lili jfi bodem'. 

Er zijn ook specifieke situaties waarbij een nieuwe bodemlaag van weerdgrond moet worden 
aangehrachi. Dit is bijvoorbeeld het geval bij die hoogwaiergeulen die verdroging veroorza
ken door verlaging van grondwaterstanden in de omgeving. Door een onderaldiebting van 
weerdgrond aan te brengen in de hnogwaiergeid kan de verlaging van de grondwaterstand 
in de omgeving verminderd worden. Ook erosie van fijnzandig materiaal kan voorkomen 
worden door een onderafdichting van stevige weerdgrond aan Ie brengen. 

Bodem blijft bodem 
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VtiM IIL' vdurwiitirik'ii die i^csR'lil wiiritcii ii.m hel jii'liriiikcn van vi'ttinlR'inigiU' wccrdgrond 
voljicns 'Boiicni iiiijEi l ïodini ' worden aik-en de voorwaarden ten aanzien van de milieiihysie-
iiisclu- kw.iliieil v.in de Ie nehriiikcri wecrdjirinid in verseiiilleiide iiliern.iiieven iiil j iewerkl. De 
overige voorw.i.irden, /o.ils 'overeenkoinsiijje fysieke s.iiiK'iisk'llinn' en 'geen veroinri-iniying 
door tok.di' pinnbnin', zijn voor .ille alternaiieven v.in loeiiassinj;. 

Voor 'Hoilcni lil i j l i hoik'm' /nlU'ii ile vnlgende .ilu'rnaiievcn in liei MKR worden besiiireveii: 
- Ntilalternaiiel: 
- Voort;enonu'n aeiiviieii; Kwnliicii niii;edruki in eomcnir.iiies v.iii de oniVtini;ende bodem 

.̂ Is norm: 
- Kwaiiieil nilfjedriikl in ainceniraiies en uillotjiiij; van de onlvanj^emle liodeni .iK norni; 

Innnissie-eisen van lioll^vs[ofk•nlle^llnI als norm: 
Meesl niiiienvrLendelijk .illern.iliel voor verspreidinj; en |ili)olslelling. 

NiihilltTiiiilhi' 

Voljieiis liei huidige liek-id mag siriki genomen alk'en schone weerdgrond worden gebruiki 
voor de toepassing 'BodeTn biijli bodem''*, In de praktijk is eebter zelden voldoende schone 
weerdgrotid voorhanden voor de afwerking van alle tabids en bet eventueel aartbrengen van 
onderafdiifitiiigeo van boogwaterge[deri. Daarbij komt, dat oiit de sctione weerdgrond te kun
nen gebruiken ife/e eerst zorgvuldig gescheiden moet worden onigraven. Dil k'idt nu lioge 
kosten en logistieke eomplieaiies tijdens de uitvoering. Het loejiassen van veronireinigde weerd-
grond volgens 'liodeni blijlt liodeni' wordt daarom in de bnidige sii nat ie alleen op kleine seliaal 
gerealiseerd. Dn nidahernaiiel gaat daarom uit van de bestaande bodem, d.w./. dat er geen 
weerdgrotid liovenop wordt gelegd voor de afwerking of onderaldichlingen. 

Vooriiciii'incii iitlivilfil: Kwalilcil (aviiviilnilio.) Viiir iwlViiiiqcihlc hi>ilciii iih iwrm 
Uit ahernatiel betreft de voorwaarde die in de voorontwerp-lu'leidsregels is opgenomen en 
vormt daaniiee de voorgenomen activiteit. In dit alternatief wordt ook verontreinigde weerd-
gnind (klassen I t/m 4| nel als schoon materiaal gebruikt voor de toepassing 'Bodem blijft | 5̂ 
bodem'. Hierbij wordi eehler de voorwaarde gesteld, dat de Imilieufiygiênische) kwaliteit van 
de Ie gelirniken weerdgrond voor wal betreft de conccniraiies van verontreinigde stollen beter 
of leiiminsie gelijk moei zijn aan die vjn de oiHvangende bodem. In legensielling lot bel vol
gende ahernatiel wordi het iiitlooggedrag vein de te gebruiken weerdgrond en van de ontvan
gende hodem in dit aliernatief builen heschuuwing gelaien. 

Kwalih'il (coniYiilnilii'i fii uithtfiitif) vuii oiilviittnaidc hodem als norm 
In dii alternatief wordi veroni reinigde weerdgrimd (klassen I i/m '1) net als schoon materiaal 
gebruikt voor de toepassing 'liodem blijfl bodem'. Bij fiel gebruik van verontreinigde weerd
grond (klassen I l/in 't | wordi de voorwaarde gesield, dat de (milieubygienisebel kwalilcil v.^\^ 
de te gebruiken weerdgnmd voor wat beireft de concentraties én de uilloging van veronlreinig-
de sloffen beter ol tenminste gelijk moei zijn aan die van de ontvangende hodem. In tegensiel-
iing tot bel Kirige alternatiel (de voorgenomen aeii\ileil) wordt bij dii aliernaiiel dus ook naar 
hel tl il looggedrag van de onlvaiigende bodem en van de te gebruiken weerdgrond gekeken, 
ImmhsU-chfii HouW'toiJaibfshiit JIS norm 

(lok in tlit allernalief mag verontreinigde weerdgrond (klassen I l/m 4) worden gebruikt voor 
de toepassing 'Bodem blijft tiodeni'. Als voorwaarde wordi gesteld, dal de te gebruiken weerd
grond moei voldoen aan de immissie-eisen uit hel Bouwsioffenbeshiil. Hierbij wordt dus geen 
rekening gehouden mei de (milieuhygienische) kwalileil \\\\i de oms äugende bodem, lie voor
waarde voor hel loepassen van verontreinigde weerdgrond beirelt alleen de iinmissie-eisen uil 
hel Bouwstollenbesluil en niel degren/endiebei Bouwsioffenbeshiil stelt aan deconcenlralies 
van de te gebruiken weerdgrond. 

JMIVJI miliciivricnilclijk iiUcrmUwl voor vcrsprddinii rii hUvIsii'llinii 

Om de alternaiieven voor de voorwaarden parallel ie laien ki|ien meel de allernaiieven in de 
hooklkeu/e is ook bier voor het meest milien vriendelijk aliernatief aangenomen, dal er meer 
middelen beschikbaar komen om de schone weerdgrotid gescheiden te ontgraven en tegebriii-

Voo' Heinschalige f o epos.singen woräl in de praktijk feeds ontheffing verleend. 



ken vdiir dcitwcrki i i f ! v.iii lal i i i lsf i i alMmdcMldichtinK- Hij tiiialiernaiief wordt daarom uilge-
Hadn van lu-l gebruik van allcfn schont' wffrdt;rond (klasse 01 vom de lne|iassiiit; v.iii 'Bmlerii 
hlijlr luuifTTi'. 

Verwachte (mi!ieu)-effecten 
De liel.injirijksie iiii l jeu-elleilen \.i i i en de ondiTÜiiHe verstliilleii lussen de/e vijl aliernaiieven 
tieluirend bij de uiepassing 'liudeiti l>liiil lindern' treden uaar verwatluiti j; op voorde vullende 
as|ieeien: 
- eonlaetinojielijkliedeu mei vernnireiiiiginfjeri; 

versjireidini; v.iii veriiutreiuigiiiKeii naar grond- en ojipervlaklewater: en 
• duiirzaainlieid (energie en herfjeliniik). 

3.^. Bodem (klasse 4) wordt bouwstof 
IX' voorgeniimen aiti\ileLl \t>(n de verwerkingso[Hie 'liodem (klasse 4) wordt innnvslol ' is 
tweeledig: 
- Hel mesiaan op zich van hel gebruik van klasse 4 wferdgr<ind als bouwstof; 
- Hel stellen van voorwaarden waaronder klasse 4 weerdgroiid als houwstol gebrtiikl mag 

worden volgens bei principe 'liodeni wordl liouwsiol ' 
Nel als bij 'bodem blijll bodem' konii bet toeslaan op /ieh vati het gebruik van veronireinigde 
weerdgrnnd (ki.isse 4 | als bouwstof reeds aan de orde in de liooldkeii/e. Het gaal ibis bij de 
alteniaiieveii om de voorwaarden waaronder veionlreioij^de weerdgrond mag worden ge
bruikt als bouwstof. Bij de/e voorwaarden is vooral de lokale situatie waar de weerdgrond als 
botiwsiol wordt gebruikt, v.in belang. 
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Van de voorwaarden die gesteld worden ääw liet toepassen van verontreinigde weerdgrond als 
bouwstof Worden alleen de voorwaarden leii aan/ieii van de milieu-liygienistbe kwaliteii van 
de toe te jiassen weerdgrond in verscbillende alternatieven uitgewerkt . De overige voorwaar
den, /fials •overeenkomstige fysieke samenstelling' en 'geen o\erontreining door lokale pmil-
brnii', /.ijn voor alle aliernatieveii van toepassing. 

Waar gaat het concreet om? 
Coniieet betekeni 'Hodeiii (klasse 4) wordt bouwstof' hel gebruik en het toepassen van 
klasse 4 materiaal in werken die worden uitgevoerd in het kader Vän onder andere het 
Grensmaasprojeci en hei Zandmaas/Maasroute project: dus eigenlijk houwen met grond. 
Bij werken moei worden gedacht ä^u de aanleg van kades, lioogwatervbichiplaatseti en 
kleischernien (voorzovernieiovergedimeiisioneerdals voor berging van weerdgrond). Voor 
grond die als bouwstof wordt toegepast in werken is in hel bouwsioffent>esluii als voor
waarde gesteld, dal de bouwstof niet inag vermengen mei de onderbggende bodem en dai 
de bouwslof moei worden verwijderd als bet werk zijn f i inaïe verliest. Dit geeft ook hel 
verschil aan met de toepassing 'bodem bli j l l bodem' 



Bodem wordt bouwstof 

. i ldfklanfj 

V'iinr 'hticifiii (kUissf 4) vvoriil Inniwstnf' zullft i di' V(ilj;i-iitlf iiIHTiiatifvcri in hel MtR worden 
IH 'MI I reven: 

- Niil.iln-rniiiit'l (U'Vfns lici nitesi milieuvriciuielijki' .iln-rrkiiict|: 
- Kw.il i i f i i iinivanm'ruk' liiuicm als luirm; 

Viiiirjjt-nnnK'ii i3ili\iU'il: Iniinissif-cisfn V.ITI Bciiiwsloffcnbcsluii als ni inn. 

NiiLilurihUiif. Icwiis hel iiiivsl inilicuvriiiulcliik iilU'iiuiiicfxwr ivrspniJiiiii cii hUvislcllin-l 
Het niil.illLTii.iiifl ^a.n uil van hel Boiiwsio!lfnl)i-sliiJi, l>ii ln'U'kent, liai ailecn wciTdjinnul v.iri 
klasM' O !/m ï vvnrdl tjcbniikl iiK luiiiwsidl. Vuor klasse 4 weerdfirnnd lij;);''" rie o i rut'ni ra lies in 
lie iiieesiegevallen Imveii de sainensleliinjiswaarden en iliis man 'K ' I voljiens liel Itouwsinffen-
Iieslnit niel wurden gehriiikl als Ixujwslof. Klasse 4 weeidgruiui wordl daarom gescheiden iml-
graven, afgevoerd en geborgen in een baggerspeeiestoriiilaals. 

KWiililcil (iVfuviiiniih-:. cii iiilhtiiiiii) oiilviiiuiendc haJaii tils iwim 
In dil aliernaiiel mag ook klasse 4 weerdgrnnd worden gebruikt als l'ouwslof voor (alleen) 
builendijkse werken. Vxn belangrijke viiorwaarde iiierbi) is, dal de samenslelling (mei name de 
coneeiitralies van de verontreinigende sloffen) en hel iiiilooggedrag van de weerilgrond die als 
bouwstol worilt gebruik! geliik ol lieler moei zijn dan die van de omvangende hodem. Mei 
omvangende 1'odeni word! l)edoeld de bodem ler plaalse waar de limnvsiol wordt toegepast. | •? 

VooiiWiioiticii •niivilcil: /iHJH(\Mi'-cisc/i Biiinwh'ß'ciihr^liiil ills nenn 
Dil is de voorgenomen atliviieil eonform de leksi van de vooroniwerp-beleidsregels ABM. Ook 
bij dit aiiematiet mag klasse 4 wcerdgrond worden gebriiiki als boiiwsiof onder de voorwaarde 
dat lie te gel'ruiken weerdgrond voldoet aan de immissienormen van bel Boiiwstoffenbeslint. 
Daarnaasi is nogeenexira speeitieke voorwaarde \an loejiassinj;: deafdeklaag moei voldoende 
erosieiieslendig i^ijn. 

Verwachte (milieu)-efFecten 
De (milieiDefleiien van de drie alternaiieven en de oiuierlinge verseiiillen komen in boold-
lijnen overeen mei ile milieu-etleeien van de aliernaiieven voor de loepassing 'bodem blijfi 
bodem'. 
Doordat in bei nii la 11 ei nat iel il e meesi verontreinigde weerdgrond niel als bouwsiol wunit 
gebruikt zijn er minder direi ie eontatlmogelijkbeden en /al een iels geringere versprei-
li i i ig \a i i veronireinigingen plaaisviriden dan bij de andere allernaiieven. I>e ttiindere ver
spreiding is etbler beperkt omdai de uiitoging niel gerelateerd is .\,MI de eonceniraiies 
(uitloging wordl meer bepaald door mobiliieit dan door coneeinraiie). Kosten en energie
gebruik zijn iioog door meer onder/.oek, meer grondver/.ei en nood/aak afvoeren van bel 
materiaal. 

De iwee aliernaiieven 'Kwali iei i omvangende bodem als norm' en 'Immissie-eien Boiiw-
sioffeiibesluit als norm' hebben naar verwaeliling een grotere verspreiding van verontrei
niging dan bel Nulallernaiiel. De onderlinge verliouding van de verspreiding is aflianke-
lijk van bodemmateriaal, veronireiniging en toepassing. Dit geldi ook voor de beoorde
lingscriteria kosten een duiir/aatnheid. Dit wordt in liet M I U nader ouder/oi lit. 

3.5. De minimale omvang voor bergen in plassen, kleischermen en/of depots 
De voorgenomen atiiviieii is hier bei stellen van een minimale omvang voor liei bergen van 
weerdgrond in plassen, kleischermen en depois. 



Waar gaat h«t concreet om? 
In l i f i liuidiKi' l ' i ' lf i i i Js er ci'ii minini.ilc omv.inj; gesicld aan lu't storicn van vt'mm reinigde 
Wferd^jrond in lia^crspcciesliiriplddiseii; enkele niiljoedeii l<iiliieke meiers. Oni weerdver-
laginjf in combinatie mei delfsioffenwinnins ('ompLiiieii', zie leksikader paraftraaf 3.2) eco-
nnmiMh rend,i[)el ie kminen iiiiviieren is een kleinere minimale nnivanj; voor ber^injien 
van iiiierwaardengrond nodit;. Door liel realiseren van meerdere kleinere depois in jilaais 
van één gnioi depot kunnen transportafslanden worden beperkt. Transport is één van de 
belangrijkste kostenposten bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij rivierverrniiTiini;. 

Bergen in plas, kteischerm en depot 

j l i lekla. i f : 

^el>ie(iseij^eii 
vveertij;ri»rid 
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In de vooronlwerp-beieidsregeK van AHM wordl de minimale onivanj; ^esleld op 100.()()() m*. 
lle/e omv.mt! is Keko/eii om meer mofielijkbeden te seheppeti voor hei berijen van veronirei-
iii^lde vveerdsirond dan In hel huidijie beleid niofjelijk is. Tecelilkerlijd wordl hiermee een ie 
ftrole versnipperin}; 'inn de berjiing van veronireinigde weerdjirond \'oorkomen, waardoor een 
t;aede iia/org mogelijk hlijh. Mei de/e minimale omvang van 100.000 m ' als verlrekpuni wor
den in hel M I H de volgende allernaiieveii bekeken: 
• Nnlaliernaiiel: I.OIID.OOO m'; 
- (irool de|inl: "iOO.ODll m' ; 
- Mi.idelgrool depoi; 100.000 m' : 
- Klein depol: 10.000 m' . 

Dil allernaiiel belrell een minimale omvang van i.000,000 m' . In hel Heleidvsiandpimi verwij
dering bangerspeeie wordt de omvang van een depol van enkele niiljiienen m ' genoemd. Dii is 
bei Iniidige beleid en vormi daarmee hel nnlaliernaliel. Om 'enkele miljoenen m^' tonereel Ie 
maken is voivr dit getal geko/en. 

Oroni depot 
Dit allernaiiel heirefi een minimale omvang van "500,000 rn^, Dil is de grens die voorde m.e.r,-
iilicbi \'an baggerspetiedepols gebriiikl wordl. IJoveiidien komi de ordegrooiie overeen mei de 
bergingsoinvaiig van grole rivierverriiimingsprojecien (h.v. hoogwaiergeulen). 

MiJJi-lijiwi i/i'/'i'/ 
Dil aliernalief beirefi een minimale omvang van 100.000 m' . Dil is hel voorkeiirsallernatiet. 

Kkin ilcpot 
Dil allernatiel beireh een minimale omvang van lÜ.OÜO in ' . Hij dit dliernatiel wordl de mini
male omvang van de op U' vidlen plassen, kleïsibermeii en depots wai ordegroone beirell gelijk 
gebonden aan de minimaal legehrniken hoeveelheiien voor (geïsoleerde) toepassing van taie-
gorie 2 boiivvsiol volgens het BoiiwsioFlenbeshiil (10.000 ion). 

Verwachte (milieu)-effecten 
Df belangrijksie (milienjeffeaen van tie vier aliernaiieven en de onderlinge verschillen treden 
Ol' Voor de beoordelingserileria: toinailmogelijkheden mei veronireinigen, verspreiding van 
veronireiiiigingen, naumroinwikkeljng. mogelijklieden voor handhaven, na/org en kosien. 

In hel algemeen geldt hoegroier hel depol hoe kleinerde hlooisielling (door geringere loniaei-
niogelijkhedeii) aan veronireiiiigingen en hoe kleiner de verspreiding \\\n veronireinigingen is. 



Dü^ni^dst is oak dl' li.iiulh.ivjii}t v.iii vcrjiiinningsvdorschriliiri i-n de na/or^ van dc litrgii ig 
I'l'iivdiidiiii'r hij w n j;iiKii dcjidi dan Iiij f f n t iaiiul kleinere dcpnis, dn i i f deiiois dieden daaren-
ii'Heii veel miiuler mojjelijkliederi vom naliiurnniwikkelinf; dan versehilleruie kleine depms en 
iHik de kasieii van hei traiispori / i jn in hei jlt;eriieeii tu>t;er dimr de uroiere iransportalsi.inden. 
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4. Milieugevolgen en beoordelingskader 

4 . 1 . Effectvoorspell ing 
Uitfitingsiniin hij tle/o rii.e.r. is n-n cfrsii ' dol Je w i j / f waarop de efft'iiviiorspfllinji jildiKsvindi 
( i ini i aan \v sliiiicii bij IR'I liL'lcidsmaiiHC l^arakicr van de V(i(irj;L'iui]iU'n .iciiviu'ii. Ilci is iiii-i in 
•illfj;t-vall<-n fjnt'd i(ui|;clijk cnoiik nii-i niJilit;cn /invul t ' l l i ' i ici i oj i t- f i i /ft-r kwaniiiaüevf wij/.e 
Ie voorsiH'IIcn. Do cFIfcivoorspflIinj; dii-ni in / i t l i i i i ' bifdoti in di' lick-idsmaiifj rflcvaiiii- VLT-
sdiill i 'n lussen de aiiernaiieveii. 

De iiili>rniiitie in de/e tase van de effecivourspelIinK is vulledij; ijebaseerd op de rui besdiikluire 
inlormaiie. Tr is alleen gerekend cp basis van de liiiidifie lieseliikbare keniallen. De nu bestliik-
liare ii i ldnuiii ie over de cffeelen van de voorjieniimen aeliviieil en de alieniaiieven op liei 
niveau van hel riviersysteem is voornamelijk kwaliiaiiel van aard. 

4 .2 . Aanpak 
Mei is dus niei mojielijk om een jjt'deiailieerde kwaniiiaiie\'(' crEectvoorsjiellinHen inl Ie voeren 
op liet niveau van liel riviersysieeni: de Maas. Om loeli een aansprekend resiiliaai ic verkrijnen 
/al in l i f t MIJR een represeniaiief tracé worden gesehelst waarin een represeniatieve hoeveel
heid veroiiireiniüde fjrond verplaatst dieiil te worden. Op de/e wij/e onistaai een ill i isiratifi 
voorbeeld van de iievoljien voor het milieu van de beleidsrejiels en de allernatieveii daarvoor. 

4 .3 . Beoordelingskader 
lien beooiilelini;sk.ider hevai een complete set van relevante, niel overla]i|iende asjieiieii en 
trileria die een rol spelen bij het beoortlelen van de alternaiieven. Een beuürdeliiij;skader werki 
simeiid hij de elleelvoorspellint^ en voinil de tiasis voor hel verfjelijkeii van de alternatieven in 
liei M1£R. 

2o| Aspecten en criteria 
Aspecten /,ijn oiiderwer[)en waartussen een poülieke alweging kan plaatsvinden: bijvoor
beeld tussen 'duur/aamheid' en 'natuurwaarden'. Welke criteria daarbinnen een rol spelen 
Is een vakinhoudelijke keu/e. 

De keu/e van de relevante aspecien en criteria in de startnotitie is fjebaseerd o|i hel voor de 
aclivileil relevanie overheidsbeleid. Tijdens de elJectvoorspelllng kan blijken dai bepaalile el-
lecleii 'niet onderscheidend' zijn. Dit wil /t'K^en dat de alieniaiieven op de/.e aspecien niet 
verschillen. In zulke nevallen /.uilen de/e aspecien in de vergelijking van de alternatieven in hei 
MER niei worden meegenomen. 

Van belang is ook hel onderscheid tussen milieu-inhoudelijke en jirocesmatige aspecten, hi de 
meesie ge\allen beperkt m.e.r. /ich lot de eerste caiegoric van aspetien. In dit geval worden 
vanwege hei belang bij de voorbereiding van de beieidsregels ook iwee proiesmaiige aspeilcn 
meegenomen. 

Hierna wordt in tabelvorm hei beoordelingskader gepresenteerd. Ook wordi aangegeven welke 
meellal gebruikt gaat worden en wal daarop de meeleenheid is. 



Tabel 2. Beoordel ingskader voor de a l te inat ieven 

Aspect Criterium Meetlat Meeteenheid « 

Realisatie proiecidoelen 

Hoo gwat er- Rivierverruiming Ruimte voor afvoer m3 

best he rm ing en berging 

Nat uuron (wikkeling Terreslische natuur Oppervlak nieuwe 

natuur 

Ha 

Aquatlsche natuur Oppervlak nieuwe 

natuur 

Ha 

Mi l ieu- inhoudel i jke aspecten 

Blootstelling en Ecosystemen Kwalitatief + . * / -

contactmogelijkheden Humaan Kwalitatief + * . / -

Verspreiding van Grondwater Oppervlak Ha 

verontreinigingen Kwalitatief t * * / -

Oppen/laktewater Oppervlak Ha 

Kwalitatief * • * / -

Duurzaamheid Energieverbruik Gebruik 6) 
Product- en 

materlaalhergebruik 

Hoeveelheid m' 

Hinder bij realisatie Geluidshinder Hinder +**/..• 

Kosten 

Kosten Investering grondverzet Monetair miljoenen guldens 

Netto opbrengst 

delfstoften 

Mortetair miljoenen guldens 

Netto kosten Mottet air miljoenen guldens 

Proïesmal ige aspecten 

Compleniteit uitvoering Werkzaamheden Kwalitatief * • * / -

Doelmatigheid regelgeving Handhaafbaarheid Kwalitatief ***/-
Beheersbaarheid, nazorg Kwalitatief *W-
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'' In een aantal gevallen wordt een kwalitatieve beoordeling van hel effect uitgevoerd. In die gevallen wordt 

gev/erkl met een zevenpiint^icfiaol die als volgt dient te worden geïnterpreteerd: 

• * • /eef groot positief effect in vergelijking tot ttet nulalternatief 

** groot positief effect in vergelijking lol hel nulolternatief 

* positief effect in vergelijking tot het nulolternatief 

O geen verschil in vergelijking lot het nulalternatief 

negatief effect in vergelijking tot hel nulolternatief 

- grool negatief effect in vergelijking lot hel nulalternatief 

— /eer groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief 
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5- Procedure 

5.1. Procedure stappen 
IH' iTi.L'.r.-|)ruiL'iliiic' 111 i l i ' j iuHi'i l i iri ' vonr IK'I v.islsicllcn v.in dv hi'li'icisrcjicls AHM doDrlnpt'n 
lic VDIJII'IUIL' sldj>[)Cii; 

.SV.j;' /: ()i'\iclli-ii i'fi Ivkriiihiuikfii sl^irliiolitic 
l ) f surtmnitic UCII-LIISH-UCK Aai i ' l Bode 111 bc heer M.i.is is ii|)g(-bielddiiiir de iiiili.uifliU'iiuTs (/ie 
ii-kstkader biz fi). Ti- s.inu-n met hei ler inzaRi' k'Bti^'ii van de siartnoiiiie wordi'ii nok df voor-
i)iiiwiTp-hcleidsr('j;cK Atiicf lindiTiibclifcr M.i.is (irubisk-f dt- voorluiiijic ht-si l iri jvini; v j i i a\-
l iTi i . i l i fVfi i cri I'llcLU'ii) I'll de ritidiTf uilvvcrkiiig VLIII lic sianiuiiilii- icii bcliin-ve v.iii IK'I MtR 
m'|iiiblJn'iTii. 

Sliip 2: Iiispnuik shirliii'lilic ,-ii i-iMsh-lliiui richllijiiiii 
Nadc'|iublieaiie vandesiariiiDliiic kan ii-dfii-i-ii );i'diireiide4 wfk i ' i i reagiTt-ii opdesiarinoii l ic 
iloiir midik'l van cvn sdirifk'hjki ' ri'tnlic Ie rJilitcii aan liei bi'viK'jid ^''^'^K </'*• lekMkader bl/. 6). 
liispri'kiTs en adviseurs wurden ook iinjiciiodij;»! 0111 aan ie geven ol en op welke [niiiien de 
vooroniwerp-E>eteid%rej!els en de nadere uitwerking van de siannolilie len beboeve van hel 
Ml"R noj! aanvnllini; behiieveii, ()|i de viiiiri)nivver|>-l'eleidsres;els en de MbR-[eks!eii is in i1it 
Madiiiin noi; iieen (torniele) inspraak mogelijk. De ins]ir,iakri>iule hierop kiiint aan de orde in 
slap •], Wel kunnen liidens de/e sia|) 2 alvasi oprnerkinnen over beide diKiinienlen worden 
m'itiaaki, /<Kial de opslellers v.in de diieumenien daar bij hel voorbereiden van de debnitieve 
versie rekeiiinj; mee knnnen houden. Na de iet in/aj^e legj;tng breiij;! de idmmissie m.e.r. 
advies voor de riebllijnen nil aan liel bevoejjd jje/ajj. Daarbij /al zij explieiei wi)rdeii fjevraai;d ni 
en /o ja, o|i ïvelke piinien de nadere niuverkin;; \an de starlnolilie len behoeve \an hel MHR 
noH aanvnllinji behoell. l lei bevoejid j^e/aj; siell oji basis van de inspraakreailies en deadvie/en 
de riebllijnen op. 

Slii)' S: OfMcIlcii ai l'tkriiilnuikcii MER en oiilwerp-hflciJsrCiich ABM 
Op basis vanderiebiJIjnen worden het MER endeoniwerp-beleidsregels AHM opj^esield, Tege-
lijkeriijd mei hel MHR worden de oniwerp-beleidsrenels AHM lormeel vasifjesield door de ini-
Ijaiielneniers (de ]irovineies liinbur;;, Noord-Hraliaiil en Gelderland en de siaalseereiaris van 
Verkeer en Waiersiaai) len helioeve van de inspraak. Hel MER en ile iiniwei|i-beleidsregels 
AHM /nllen teiieiijkeriijd ler in/age iielcKti worden, 

Sliii' 4: liispnhik MF.K iii iOilHvri'-hi'lfiLlsriycli ABM 
De ins|iraak procedures van de m.e.r. en van de oniwerpd>eleidsreRels AHM /nllen worden 
gecombineerd in één inspraak|irocednre. Dil is hel niomeiil dal formeel ook de inlumd van de 
oniwerp-beleidsregelsoniierwerp vau ins|iraak is. Iedereen lieell gediirende (> weken ile nioge-
lijklieid oni /ij i i/haar reaciie op heide docnnieiiien ie ^jcven. Er /al ook een inspraakbijeen-
kninsl worden gehonden, waarin iedereen in de gelegenheid wordl gesleld om vragen ie siellen 
en om mondeling een ins]iraakreaciie te geven. Tevens wordl in de/e periode advies gevraajjd 
i\au diverse adviesorganen (waaronder Commissie ni,e,r,). 

Slilp 5; ViiM'.u-lliiui Ih-U-iihn^ii-l'- AHM 
Op basis van de iiispraakreaciies en de advie/en worden de deliniiieve helcidsrcgcls AHM vasi-
gesleld. 



5 . 2 . P l a n n i n g 

Tabel 3. Planning 

Stap Instant ie/persoon Termijn Wanneer 

Publicatie startnotitie en voor GS van Limburg. 

ontwerp beleidsregels Noord-Brabant en 

Gelderland n.v.t 9 februari zooi 

Ter inzage legging slarinotilie GS van Limburg. 

en voorontwerp beleidsregels Noord-Btabant en 

Gelderland gelijk met pub! ka lie 12 februari 2001 

Vraag om advies aan Commissie GS van Limburg. 

m.e.r. er andere instanties Noord-Brabant en gelijk met terinzage-

Gelderland legging 12 febrjari 2001 

Inspraak Iedereen i, weken 12 febr.-i2 mrt. 

Advies vooi richtlijnen Commissie m.e.r. 5 weken na sluiting 

Inspraak april 2001 

Vaststellen richliijnen 6S van Limburg, 

Noord-Brabant en 9 weken na sluiting 

Gelderland inspraak mei 2001 

Opstellen ontwerp beleidsregels Initiatiefnemers"' geen juni 2001 

en definitief MER 

Aanvaardbaarheidsoordeel MER GS van Limburg, 

Noord-Brabant en 

Gelderland juli/augustus 20( 

Publitatie MER en ontwerp GS van Limburg 

beleidsregels Noord-Brabant en 

Geldedand n.v.t. september 2001 

Ter inzage legging MER en GS van Limburg 

ontwerp beleidsregels Noord-Brabant 

en Gelderland gelijk mei publicatie september 2001 

Vraag om advies aan Commissie GS van Limburg 

m.e.f. en andere instantie Noord-Brabant en gelijk met Ier inzage-

Gelderland legging september 2001 

Inspraak Alle belanghebbenden 6 weken sept/okt, 2001 

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

inspraak november 2001 

Vaststellen beleidsregels Initiatiefnemers circa 5 maanden februari 2002 
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Oe ini!ioliefnei>er5 in hef kade' i^an de ni.e.r.-procedure lijn de be^luu'Sorgiinen die de "i.e.r.-pHchtige onder

delen van de beleidsregels ABM nillen vaststellen. Het lijn de Provinciale Sloten van Limburg, Noord-Brobant 

en Gelderland en de staatssecretaris von Verkeer en Waierslaal. 
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C o l o f o n : 

Ol' Siar i r ic l i l ic mi l ieu c l l i -c i r jppi in . igc bfici i lsrcj icis A t i i c f BiulcinlH' iu-f i Ma.is is (i]iji(.'McK! door: 

Provincie L imlu i i f ! 
Provincie No()ni-Br, i l )ani 

l'roviTU'ie ( iel i ier i . in i l 

Mi i i i sK ' i i i ' Vtin Veiki 'er en W.i ieisl. i . i l , D i ree i i i r ja i ( lei ierdi i l Ri iksw.i iersi. i . i i , l l i re t i i e I in i l iurn 

Informal ie 

l ' rovincle L imburg 

Al i le l i i i } ; Vergnni i ingcn 

Dlir. F. V. Lissiiin 
l'osllnts 5700 
(.202 MA Maasir iei i i 

Telefoon 04 ï - 189 74 37 

e-iiuil: Ivvj.v.lissuin&'prvliniburg.nl 

Rijkswater^iaai - Directie L imburg 

Al i ie l ing ANW 

Mevr. M.C. v. Ro•.^eI!l'e^g 

Postbus 2"} 

6200 MA Maastriei i i 
Telefoon 0 4 ï - i i y 4 U 9 

e-mai l : M.C.vRossenbergftiidJb.rws.minvenvv.nl 

Tekst 
IWACn advieshiirean vi ior water en mi l ieu 

Vormgeving en prepress 

Hiireau Van Je Maii . ikker, Maastricht i.s.tii. ü n i w e r p b u r o Ooj jp t in i , hijsden 

Druk 

SUD gral imcdia. Swalmen 

Fotografie: 

De Maaswerken, Rijkswaierstaal Direci ie Oosi-Ncdcr iand 


