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Figuur 1.1 - Plaats van het Achtergronddocument Beleid en besluiten in de Trajectnota/MER

INLEIDING
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Inleiding

Dit achtergrondddocument maakt deel uit van de reeks achtergronddocumenten die in het kader van
de Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute zijn opgesteld. Deze achtergronddocumenten vormen de

basis voor de Hoofdnota. Het project Zandmaas/Maasroute heeft als hoofddoelstellingen het verlagen
maas en het verbeteren van de Maasroute voor de scheepvaart.
Daarnaast is ook het realiseren van beperkte natuurontwikkeling een doelstelling van het project.

van hoogwaterstanden op de Zand

In dit achtergronddoeument wordt aandacht besteed aan de besluiten die genomen moeten worden in
het kader van het project Zandmaas/Maasroute en de procedures die daarbij moeten worden

doorlopen. Het vigerend beleid op zowel (inter)nationaal, provinciaal als regionaal/lokaal niveau kan
richting geven aan de uitwerking van het plan Zand
maas/ Maasroute. Er is naar gestreefd een zo goed
mogelijk overzicht te geven van het huidige beleid en de procedures. Nota's die in 1998 verschenen zijn

zijn echter in dit document niet opgenomen.
Allereerst komt aan de orde welk beleid directe aanleiding is geweest voor het project

Zandmaas/Maasroute (hoofdstuk 2).

Daarna wordt in hoofdstuk 3 bekeken welke besluiten genomen dienen te worden en op basis waarvan
die besluiten genomen dienen te worden.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het nationaal, en daar waar relevant, het provinciaal beleidskader.
Het hele studiegebied heeft een lengte van circa 200 kilometer en voor dit gebied gelden een zeer groot

aantal provinciale, regionale en lokale plannen op allerlei beleidsterreinen. Veel van deze plannen
betreffen in feite uitwerkingen van beleid op hoger niveau. Bij het beschrijven van het beleidskader zijn
daarom alleen die plannen benoemd die de hoofdlijn van het beleid weergeven. Daarbij is onderscheid

gemaakt tussen beleid ten aanzien van hoogwater, verkeer en vervoer, natuur en milieu, ruimtegebruik,

delfstoffen en economie, baggerspecie en duurzame ontwikkeling.

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven welke beoordelingscriteria voor de vergelijking van de alternatieven

voortvloeien uit het beleidskader.

In hoofdstuk 6 tenslotte wordt aandacht besteed aan de procedure die moet worden doorlopen.
Plaats van het achtergronddocument 'Besluitvorming en beleidskader' in de Trajectnota/MER
In figuur 1.1 is aangegeven uit welke onderdelen de Trajectnota/MER bestaat. De kern van de

informatie is terug te vinden in de samenvattng en de Hoofdnota van de Trajectnota/MER. De diverse
achtergronddocumenten bieden achtergrondinformatie over belangrijke onderdelen van de

Trajectnota/MER.
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ACHTERGRONDEN
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Achtergronden

Tegen de achtergrond van de wateroverlast in het Maasdal in 1993 werd de Commissie Watersnood
Maas - beter bekend als de Commissie Boertien 1I - ingesteld om de Minister van Verkeer en

Waterstaat en het College van Gedeputeerde Staten van Limburg te adviseren over de mogelijkheden

om de wateroverlast in de toekomst te beperken. Het Kabinet kwam in februari 1995, direct na de

periode van uitzonderlijk hoge waterstanden in januari, met een plan voor een drastische versnelling
van het programma voor de rivierdijkversterking langs de bedijkte grote rivieren, en voor een versnelde

uitvoering van de Boertien-maatregelen langs de Maas. Deze operatie wordt aangeduid als het
Deltaplan Grote Rivieren.
Eén van de onderdelen van het advies van Commissie Boertien 11, dat in het Deltaplan Grote Rivieren is

overgenomen, heeft betrekking op aanpassingen van het riviersysteem benedenstrooms van de stuw
van Linne. Dat is het deel van de Maas, dat in het Deltaplan Grote Rivieren als Zandmaas wordt
aangeduid. Het Deltaplan Grote Rjvieren beoogt voor de Zand

maas een verruiming van het

stroomprofiel om tot lagere hoogwaterstanden te komen en geeft aan dat de rjvierbeheerder dat zal

uitvoeren.

Het aanpassen van het rjviersysteem is ook aan de orde in het kader van het moderniseren van de
Maasroute Het gaat daarbij om het verhogen van de veiligheid, vlotheid en toegankelijkheid van de

scheepvaart op de Maas en enkele aansluitende kanalen. Het moderniseren van de Maasroute vloeit.
voort uit het rijksbeleid op het gebied van verkeer en vervoer, zoals dat is vastgelegd in het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV 11.
Deltaplan Grote Rivieren

In het Deltaplan Grote Rivieren wordt een plan van aanpak gepresenteerd inzake de dijkversterkingen

in het rivierengebied en de hoogwaterbestrijding in Limburg. Het beleidsmatig uitgangspunt voor dit
plan van aanpak zijn de aanbevelingen van de Commissies Boertien I en 11. Het advies van de
Commissie Boertien II voor het beperken van de wateroverlast

langs de Maas is in het Deltaplan in de

volgende projecten vertaald:

. Grensmaas: gecombineerde grindwinning, natuurontwikkeling en winter- en zomerbedverlaging,
resulterend in lagere hoogwaterstanden;

. Zandmaas: gecombineerde zomerbedverlaging, zandwinning, beperkte natuurontwikkeling op de

Maas tussen Roermond en Mook, resulterend in lagere hoogwaterstanden;
. aanleg kaden: het aanleggen van 60 km kaden op plaatsen waar de waterstandsverlagende

werkjng van de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende is, met name op plaatsen met
bevolkjngsconcentraties;
. bestuurlijke maatregelen op het vlak van de ruimtelijke ordening, bedoeld om toekomstige nieuwe

schade te voorkomen;
. riolerjngswerkzaamheden en andere kleinschalige maatregelen zoals uit te voeren door de
gemeenten.
Het Deltaplan Grote Rivieren verkort de door de Commissie Boert

aanzienlijk.

jen II voorgestelde realisatietermijn

I.
i
I
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SVV 11

De aanleiding voor het project Maasroute wordt gevonden in het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (SVV 11, 1990). Hierin worden onder meer maatregelen voor de oplossing van de problemen

met betrekking tot bereikbaarheid op en leefbaarheid rondom het Nederlandse wegennet voorgesteld.
De Maas is in het SVV 11 aangewezen als hoofd
vaarweg, waarvoor geldt dat deze geschikt gemaakt
dient te worden voor tweebaksduwvaart/klasse V. In het feitelijke uitvoeringsprogramma van het
SVV 11, het Meeriaren-programma Infrastructuur en Transport (MIT, wordt op korte termijn aanzienlijk

meer geld beschikbaar gesteld voor de vaarwegen met het oog op het inlopen van de achterstand bij
het onderhoud en het stimuleren van het vervoer over het water. Een van de projecten hierbij is de
studie 'modernisering Maasroute' (MoMaRo). In paragraaf 4.2.2 wordt verder ingegaan op het SVV 11.

m.e.r..procedure
maas en Grensmaas wordt de
milieu-effectrapportage-procedure gevolgd. Voor de Grensmaas en Zandmaas worden afzonderlijke
procedures gevolgd. Voor de Grensmaas is de besluitvormingsprocedure begin 1994 gestart met de
publicatie van de startnotitie. Inmiddels is een Trajectnota/MER verschenen.

Als onderdeel van de besluitvorming over de projecten Zand

De procedure voor het project Zand
Maasroute. Het project Zand

maas wordt gecombineerd met de procedure voor het project
maas/ Maasroute is formeel in oktober 1995 gestart met het uitbrengen

van de startnotitie, op grond van het Deltaplan Grote Rivieren. Het Deltaplan geeft aan dat voor de
verruiming van de Zandmaas vooral gedacht wordt aan verdieping van de Maasbedding.

Door een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en de Provincie Limburg zijn de projecten Grensmaas en Zandmaas/Maasroute

samengevoegd in één projectorganisatie onder de naam 'De Maaswerken'.
In het samenwerkingsverband is afgesproken om er naar te streven de plannen voor

De Maaswerken integraal en uiterlijk in 2015 te realiseren. Eerder was in een convenant de doelstelling
gericht op realisatie eind 2005. Vanwege de onzekerheid in de kosten en opbrengsten is afgesproken
het streven te richten op 2015. Hierbij worden de beschikbare financiële middelen met voorrang ingezet
voor maatregelen ten behoeve van de hoogwaterbescherming. De inspanningsverplichting is erop

gericht om in 2005 voor 70% van de te beschermen bevolking de hoogwaterbeschermingsdoelstelling
gerealiseerd te hebben.
De inspanning zal gepaard gaan met herstel- en inrichtingsmaatregelen (waaronder natuurvriendeJijke

oevers). In het Deltaplan Grote Rivieren is aangegeven dat het plan voor de Zandmaas op korte termijn

nader zal worden uitgewerkt. Met het uitbrengen van de Trajectnota/MER als onderdeel van het proces
van afweging en besluitvorming wordt hieraan mede gevolg gegeven.

Grensmaas
Het oorspronkelijke plan voor de ontwikkeling van het stroomdal van de Grensmaas is op basis van het
advies van de Commissie Boertien II en van het Deltaplan Grote Rivieren enigszins aangepast om ook

voor dat deel van de Maas via verlaging van hoogwaters tot het beoogde beschermingsniveau te
komen en om een versnelling van de uitvoering te bewerkstelligen. Het Grensmaasgebied is in het
Natuurbeleidsplan opgenomen als kerngebied en natuurontwikkelingsgebied. In het Structuurschema
Groene Ruimte is het Grensmaasgebied opgenomen als 'strategisch groenproject' . Het gebied komt

hiervoor in aanmerking gelet op de geplande omvangrijke functieverandering (minstens 1.000 ha) van
landbouw naar natuur. In het 'gebiedsperspectief' van het Structuurschema Groene Ruimte wordt een
geïntegreerde aanpak van natuurontwikkeling door middel van grindwinning geschetst.
Er is een duidelijke samenhang tussen het Grensmaasproject en het Zandmaasproject. De maatregelen

die genomen worden in het Grensmaasgebied werken door in het Zandmaasgebied, onder andere in de
vorm van het aanbod van water en van sediment.

ACHTERGRONDEN
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Kaden
Het aanleggenvan kaden is in gedeelten langs de onbedijkte Maas als noodmaatregel in de planning

naar voren gehaald en gerealiseerd onder de Deltawet Grote Rivieren ('de Noodwet'. De aanleg is
onmiddelijk na de watersnood van januari 1995 ter hand genomen. De Deltawet bood deze
mogelijkheid via een verkorte procedure van inspraak en besluitvorming. Voor de aanleg van de kaden,

met een beschermingsniveau van 1/250 per jaar, was geen milieu-effectrapportage-procedure nodig.
De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Bij de aanleg van de kaden is geen rekening gehouden

met de rivierverruimende maatregelen zoals deze in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren voor de

projecten Zandmaas en Grensmaas voorgesteld gaan worden. Omgekeerd wordt natuurlijk wel
rekening gehouden met de aanwezigheid van de kaden bij de plannen voor Grensmaas en Zandmaas.
Dijkverbeteringen
Momenteel worden op een groot aantal plaatsen langs de bedijkte Maas dijkverbeteringen uitgevoerd.

De dijkverbeteringen zullen eerder (namelijk in 2000) afgerond zijn dan het project Zandmaas.
Bij de dijkverbeteringsprojecten wordt uitgegaan van een ontwerpnorm gebaseerd op de norm

Maatgevend Hoogwater (MHW) uit 1986. De benodigde kruinhoogte van de dijk wordt mede bepaald
op basis van het MHW. Door het uitvoeren van het Grensmaas- en het Zandmaasproject zuJfen de
hoogwaterstanden benedenstrooms (globaal vanaf Lith) hoger worden. Compensatie hiervan wordt
niet gezocht in verhoging van de dijken, maar in maatregelen in het rivierbed, in de vorm van

onderdeel uitmaken van de voor de
Grensmaas en de Zandmaas/Maasroute te nemen tracébesluiten.
retentiegebieden. De aanwijzing van retentiegebieden zal

Proefprojecten
Vooruitlopend op de uitvoering van het project Zandmaas/Maasroute is besloten tot het uitvoeren van
enkele proefprojecten (ook wel baggerbestekken genoemd). Uitgangspunt bij het uitvoeren van de
proefprojecten is dat de nieuwe situatie altijd binnen elk van de alternatieven uit de trajectnota/MER

zal passen. De in het proefbestek al opgetreden ingrepen en effecten worden meegenomen in de
Trajectnota/MER.
De trajecten van de proefbestekken zijn zorgvuldig geselecteerd. De ervaring die bij de voorbereiding
en uitvoering van deze bestekken is opgedaan is van belang geweest bij de ontwikkeling van de

alternatieven. Het betreft de volgende projecten:
. proefproiecf 1: Het traject van het eerste proefproject ligt tussen Gennep en Grave. In de eerste helft

van 1996 is daar begonnen met het verdiepen van het zomerbed. Er is gekozen voor dit traject
vanwege de afwezigheid van kabels en leidingen en vervuilde grond.

. proefproiecf 2: Het traject van het tweede project loopt van Roermond tot aan KesseL. In tegenstelling
tot de eerste proef is bij dit bestek, naast verdieping en verbreding van het zomerbed, tevens gekozen
voor een aanpassing van het winterbed, door de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de oostelijke

oever van de rivier. Tevens was duidelijk dat, met name in de uiterwaarden, verontreinigde grond zou

worden aangetroffen. Hierdoor kan ervaring worden opgedaan met de daarbij horende procedures en
met grondaankoop. Verder wordt veel aandacht besteed aan het proefsgewijs onderzoeken van de
mogelijkheden van 'actief bodem

beheer' (het terugbrengen of verplaatsen van grond binnen het

riviersysteem of het gebruik als bouwstof). Dit project zal eind 1998 worden uitgevoerd.

. proefproiecf 3: Gelegen in het gebied tussen Tegelen en Venlo. Belangrijk leerellect is dat ervaring
wordt opgedaan met het omgaan met aanwezige kabels en leidingen, die vanwege de

graafwerkzaamheden verlegd moeten worden.

Modernisering Maasroute (MoMaRo)

In de eerste fase van de modernisering van de Maasroute (MoMaRo) is al besloten tot verhoging van de
bruggen bij Echt en Roosteren om het vervoer van vierlaags containervaart mogelijk te maken vanuit
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noordelijke richting naar de sterk expanderende Barge Terminal Born. Verder worden de

remmingwerken in de voorhavens van de sluizen aangepast aan de eisen van de huidige scheepvaart,
zoals het gebruik van steeds grotere schepen en het toepassen van duwbakken. Bij de sluizen van Heel,

Belfeld, Sambeek, Bom en Maasbracht wordt het huidige betonnen remmingwerk vervangen door een

drijvende stalen constructie. Bij Lith wordt een tweede, nieuwe sluis gebouwd om voor een vlotte
doorstroming van de binnenvaart te kunnen blijven zorgen. De sluis bij Lith vormt al jarenlang een
knelpunt voor de scheepvaart. Behalve de bouw van een tweede sluiskolk worden tevens de

voorhavens vergroot en verdiept en worden de remmingwerken en oevers van de voorhavens
aangepast. In 1999 zal de bouw zijn afgerond. Daarnaast worden de sluizen op de Maasroute sinds
199224 uur per dag bediend. Hierdoor is op iedere werkdag gedurende het etmaal een vlotte
doorstroming van de scheepvaart over de Maas gegarandeerd.

B.ggerspeciedepot limburg
Om verontreinigde specie, die bij het normale onderhoud van watergangen en het saneren van

waterbodems vrijkomt, te kunnen storten is een aparte m.e.r.-procedure doorlopen om tot de realisatie
van één of meer nieuwe baggerspeciedepots in Limburg te komen. De m.e.r.-procedure voor het kiezen
van geschikte locaties is afgerond. De lokatie Molengreend wordt gezien als de meest geschikte lokatie.
Momenteel wordt de m.e.r.-procedure doorlopen voor de besluitvorming over de inrichting van het

depot. De noodzaak voor het depot Molengreend ligt bij bestaande capaciteltsbehoelte voor de
berging van baggerspecie van onderhoud en saneringen. Het depot Molengreend wordt vooralsnog
niet ontwikkeld voor de projecten Zandmaas/Maasroute. Voor de berging van vervuild slib uit de

Zandmaas/Maasroute wordt aanvullende depotruimte ontwikkeld (zie hoofdstuk 3). Wel wordt
rekening gehouden met de verwerking van 760.000 m3 specie die vrijkomt bij verdiepingen in het kader

van de modernisering van de Maasroute (MoMaRo).

OM WELKE BESLUITEN GAAT HET?
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Om welke besluiten gaat het?
Voor de realisering van het project Zandmaas/Maasroute zullen verschilende besluiten moeten worden

genomen. In dit hoofdstuk worden deze besluiten genoemd.
Kort wordt aangegeven hoe de betreffende besluiten op het project betrekking hebben en hoe de
relatie is tussen de besluiten onderling.

Hoofdactiviteit
De Maasroute is in het SVV 11 als hoofdvaarweg aangeduid. De Maasroute (inclusief het Zandmaasdeel)

valt in de categorie hoofdvaarweg omdat er jaarlijks meer dan 5 miljoen ton lading over de Maasroute

wordt vervoerd. Omdat er bij het project Zandmaas/Maasroute sprake is van 'vergroting of verdieping
van een hoofdvaarweg' en 'verlegging van een hoofdvaarweg, zijnde een rivier' moet de

besluitvorming over het project plaatsvinden volgens de procedure van de Tracéwet. Wat het toepassen
van de Tracéwet aan procedures betekent voor de Zandmaas/Maasroute komt in hoofdstuk 6 aan de
orde.
Het aanpassen van de Zandmaas heeft tot doel
bereiken zal

om tot lagere waterstanden te komen. Om dat te

onder meer het profiel van de rivier door vergraving worden verruimd. Omdat die

verruiming van het zomerbed naar verwachting meer dan 50 ha beslaat en omdat de rivier door

schepen met een laadvermogen van 1350 ton of meer kan worden bevaren, geldt dat voor het
aanpassen van de Zandmaas ook de procedure voor milieu-effectrapportage (als onderdeel van de
Tracéwet) gevolgd moet worden.

Het door de Minister van Verkeer en Waterstaat. in overeenstemming met de Minister van VROM, te nemen
besluit waarvoor deze trajectnota/MER is opgesteld, is gebaseerd op artikel

2 lid 2 van de Tracéwet waarin

melding wordt gemaakt van een 'vergroting of verdieping van een hoofdvaarweg' (art. 2 lid 2 sub donder 1)
en de 'verlegging van een hoofdvaarweg, zijnde een rivier' (art. 2 lid 2 sub donder 2).

Binnen de Maasroute vormt het Julianakanaal één van de gedeelten van de hoofdvaarweg.
Het aanpassen van de Maasroute betekent voor het Julianakanaal mogelijk een vergroting van het

ruimtebeslag met meer dan 20 procent. Omdat het Julianakanaal door schepen met een laadvermogen
van 1350 ton of meer (drempel m.e.r.-plicht) kan worden bevaren, valt het verbreden van het kanaal
tevens onder de activiteit 'vergroting of verdieping van een hoofdvaarweg' . Bovendien wordt als
onderdeel van de Tracéwet-procedure de procedure voor milieu-effectrapportage gevolgd.
Een overzicht van m.e.r.-plichtige activiteiten is opgenomen in tabel 3.1.
Nevenactiviteiten
Naast de hierboven vermelde m.e.r.-plichtige (hoofd)activiteit is er sprake van een aantal
nevenactiviteiten die op grond van het Besluit milieu-effectrapportage mogelijk ook m.e.r.-plichtig zijn:

I
Winning van oppervlaktedelfstoffen
Als gevolg van het uitvoeren van maatregelen in de Zandmaas wordt er vanuit gegaan dat er grind,

beton- en metselzand en ophoogzand vrijkomt. Klei komt vrij bij werkzaamheden in het winterbed.

Wanneer een (aantal) winplaatsCen) 100 hectare of meer omvat geldt de m.e.r.-plicht.
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Aanleggen/verleggen van hoofdtransportleidingen
Als gèvolg van de uitvoering van Zandmaas/Maasroute zal een aantal kabels en leidingen verlegd
moeten worden. Afhankelijk van het type leiding, de lengte en diameter en het gebied waarin de leiding
ligt is er sprake van m.e.r.-plicht (zie tabel

3.1 ). Uit een inventarisatie van de aanwezige kabels en

leidingen is gebleken dat als gevolg van de geplande ingrepen er geen sprake is van een m.e.r.-plicht.

De verplaatsingen van kabels (waaronder hoogspanningsleidingen) en leidingen (zoals een aantal
hoofdtransportleidingen voor het transport van vloeistoffen, aardgas- en waterleidingen) zijn zodanig
beperkt van omvang, dat op dit punt nergens de drempelwaarde voor m.e.r..plicht zal worden

overschreden.

Oprichten van een depot
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond 'Actief Bodembeheer' zal voor de berging van vervuild slib uit
Zandmaas/Maasroute aanvullende depotruimte beschikbaar moeten komen. De raming van het
benodigde depotvolume bedraagt 0,5-1 ,5 miljoen m3. Het depotvolume bij Actief Bodembeheer kan

mogelijk worden gevonden in bestaande of jn ontwikkeling zijnde depots. Omdat hierover nog geen
duidelijkheid bestaat wordt de studie naar grootschalige depots voortgezet.
In eerste instantie zijn daarvoor 120 mogelijke locaties op geschiktheid getoetst, waarvan na diverse

selectieronden de zeven meest kansrijke zijn overgebleven. Voordat de overheid definitief besluit in

welk depot de baggerspecie wordt opgeslagen zal bekend moeten zijn wat de gevolgen zijn voor het

milieu. De resultaten van het onderzoek naar de effecten, beschreven voor de verschillende locaties en
mogelijke inrichtingen, maakt onderdeel uit van de TrajectnotalMER Zandmaas/Maasroute. Daarvoor
zijn aanvullende richtlijnen uitgebracht gericht op het baggerspeciedepot en zijn twee aanvullende

startnotities ingediend.

Milieu-effectrapportage en Trajectnota/MER
De centrale doelstelling van milieu-effectrapportage (m.e.r.) is het milieu

belang een volwaardige plaats

geven in de besluitvorming over grootschalige activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor het
milieu. De procedure voor de milieu-effectrapportage is geregeld in de Wet milieubeheer. Het Besluit

milieu-effectrapportage geeft aan welke activiteiten m.e.r.-plichtig zijn.

Milieu-effectrapportage staat niet op zich, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de
overheid over een bepaalde activiteit. Milieu-effectrapportage is daarom steeds gekoppeld aan een
overheidsbesluit en de procedure die daarvoor moet worden doorlopen.
De vaststelling van een tracébesluit voor hoofdinfrastructuurprojecten (zoals waterwegen) is (nagenoeg
altijd) m.e.r.-plichtig. Dit betekent dat voordat een besluit wordt genomen een milieu-effectrapport
(MER) moet worden opgesteld. Dit impliceert tevens dat de ministers van V&W en VROM wettelijk
verplicht zijn in het definitieve Tracébesluit aan te geven welke rol de informatie uit het MER bij de

besluitvorming heeft gespeeld. In de Tracéwet is de m.e.r.-regeling geïntegreerd. De Trajectnota omvat
ook het MER. Daarom wordt bij deze nota gesproken van Trajectnota/MER.
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Relevante activiteiten waarvoor de m.e.r.~plicht geldt

Activiteit
Vergroting of verdieping

,.

-- - -

Gevallen

In gevallen waarin

- --

Bes~jten en bev~eKd gezag

van een hoofdvaarweg

de hoofdvaarweg geschikt is of door

Tracébesluit door Ministers

(activiteit 3.2 uit onderdeel C

de activiteit geschikt wordt voor

van V&W en VROM (Tracéwet)

van de bijlage bij het

schepen met een laadvermogen van

Besluit Mileu.effectrapportage)

1350 ton of meer én

::

door vergroting van het ruimte.oppervlak

met 20 procent of meer toeneemt of
. een structurele verdieping plaatsvindt

waarbij meer dan 5 miljoen kubieke

meter grond wordt verzet en waarbij

sprake is van het doorbreken van

voor het grondwater afsluitende

bodemlagen
Verlegging van een

In gevallen waarin:

hoofdvaarweg, zijnde een rivier

de rivier kan worden bevaren

(activiteit 3.3)

door schepen met een laadvermogen

Tracébesluit door Ministers

van V&W en VROM (Tracéwet)

van 1350 ton en
. de verlegging van het zomerbed een

oppervlakte beslaat van 50 ha of meer
Aanleg (verleggen) van

In gevallen waarin de activiteit b~trekking

Vaststelling van een ruimtelijk

hoofdtransportleidingen voor

heeft op leidingen met een bepaalde

plan danwel de vaststelling van

het transport van vloeistof of gas

doorsnede en die over een minimale lengte

het leidingtracé door betrokken

(activiteiten 8.1, 8.2, 8.3)

(verschilt per acitiviteit) zijn gelegen

Provincie of Gemeente danwel de

en de aanleg van een

of geprojecteerd in een gevoelig gebied:

Minister van Economische Zaken

hoogspanningsleiding (activiteit 24)

aardgas: lengte;: 5 km

gas: lengte;: 1 km
water: lengte;: 10 km, diameter;: 1 m

hoogspanning 220 kV of meer: ;: 1 km

Winning van oppervlakte.

In gevallen waarin het betreft:

Het besluit tot aanwijzing van

delfstoffen (activiteit 16.1)

een winplaats van 100 ha of meer,

winplaats(en) (Provincie) danwel

of een aantal winplaatsen, die tezamen

bij ontbreken daarvan het besluit

100 ha of meer omvatten en die

ingevolge de Ontgrondingenwet

in elkaars nabijheid liggen

Oprichten van een inrichting (depot)

In gevallen waarin de activiteit betrekking

Verlening in het kader van de

bestemd voor het op of in de bodem

heeft op een inrichting of verandering

Wet milieubeheer e%~~f de Wet

brengen van afvalstoffen

daarvan waarin 500.000 m3 afvalstoffen

verontreiniging oppervlaktewateren

(baggerspecie en grond) om ze

of meer op of in de bodem worden gebracht

door Provincie en/of de Minister

daar te laten (activiteit 18.3)

van V&W of het betrokken
Watersch ap/Zu ive ri n gschap

Gebaseerd op onderdeel C van de bijlage bij het Besluit Milieu-effectrapportage 1994
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De m.e.r.-plicht geldt in ieder geval voor de beschreven hoofdactiviteit (waarvoor een Tracébesluit
moet worden genomen) en voor die nevenactiviteiten, waarbij de drempelwaarde zoals aangeven in de
kolom 'Gevallen' van tabel
3.1 wordt overschreden. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de
mogelijke m.e.r.-plichtige besluiten op grond van het Besluit milieu-effectrapportage voor zowel

hoofdactiviteit als nevenactiviteiten.
Reikwijdte/strekking Tracébesluit

Het Tracébesluit heeft een dwingende doorwerking wat betreft de planologische inpassing en de
benodigde milieuvergunningen. De betrokken gemeenten en provincies worden verzocht hun

(planologische) medewerking te verlenen. Mochten zij geen medewerking verlenen dan heeft de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de bevoegdheid een
aanwijzing te geven als gevolg waarvan de weigerachtige gemeenten of provincies alsnog tot

medewerking gedwongen kunnen worden. De planologische inpassing dient binnen een jaar na het
nemen van het Tracébesluit te geschieden.

Besluiten in navolging van het Tracébesluit
Nadat het Tracébesluit is genomen wordt het Tracébesluit planologisch ingepast in de streek- en
bestemmingsplannen en worden de wettelijke procedures gevolgd die leiden tot de overige besluiten

(zoals het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer of de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren of in het kader van de Ontgrondingenwet of de Rivierenwet). Deze besluiten zijn
nodig op grond van het Tracébesluit, en dienen te worden genomen binnen de geldende beslistermijn
die per wet kan verschillen. De bevoegde gezagen nemen dus - in overeenstemming met het

Tracébesluit - de benodigde besluiten. De inspraak- en rechtsbeschermingsprocedures van de overige
te nemen besluiten kunnen geen betrekking meer hebben op de keuzes die al in het Tracébesluit zijn

gemaakt.
In hoofdstuk 6 zijn de procedures van Tracéwet, milieu-effectrapportage en mogelijke vervolgbesluiten

.c

schematisch weergegeven.

~

streefbeelden en ideeën die op termijn richting kunnen geven aan het ruimtegebruik in en om het dal
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~
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Visie Maasdal
De Visie Maasdal is een discussiestuk, een integraal en actueel ruimtelijk beleidsdocument vol met
van de Maas. Het is geen formeel plan op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening. De Visie is

bedoeld als raamwerk voor de herziening van het ruimtelijk beleid dat in de streekplannen en op termijn
in bestemmingsplannen vastgesteld dient te worden. De streekplannen van de provincies Limburg en

Noord-Brabant voorzien immers nog niet in de verankering van de Beleidslijn Ruimte voor de rivier en

de ruimtelijke gevolgen van de voorgenomen ingrepen in en rondom de Maas. In de streekplannen van
de provincie Gelderland is al wel rekening gehouden met de activiteiten die voortloeien uit de
Maaswerken .
De Visie is opgesteld door de projectorganisatie Maaswerken in samenwerking met de provincie

Limburg.
De Visie gaat in op de inrichting en het gebruik van het Maasdal en omgeving zoals deze op termijn

gewenst is, uitgaande van de kansen en randvoorwaarden die door de aanpassing van de Maas
geboden worden. Het stuk geeft een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen voor de komende

15 à 20 jaar.
De Visie zal samen met de Trajectnota/MER de inspraakprocedure ingaan (zie hoofdstuk 6). Na het

binnenkomen van de inspraakreacties zal een concreet ontwerp-streekplan opgesteld worden.

OM WELKE BESLUITEN GAAT HET?
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Nadat de minister van Verkeer en Waterstaat een Ontwerp- Tracébesluit heeft genomen zal een
bijbehorend Ontwerp-Streekplan aan het college van Gedeputeerde Staten ter vaststelling worden
voorgelegd.
De Visie bestaat uit een hoofdconcept waarin ingegaan wordt op het principe om de rivier meer de
ruimte te bieden met het oog op de gewenste veiligheidsdoelsteJiing en een aantal 'functieconcepten'

waarbinnen steeds een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst per sector (natuur en landschap,
en wonen) is geformuleerd.
In het hoofdconcept wordt de rivier het leidende ordeningsprincipe voor het Maasdal. Dit principe

delfstoffen, recreatie en toerisme, landbouw

houdt in dat het winterbed van de Maas vrijgehouden moet worden voor de afvoer van water,
sediment en ijs. Hierdoor kan bij hoogwater duurzame bescherming aan mens en dier worden

geboden en materiële schade beperkt worden. In het winterbed wordt dan alleen nog ruimte geboden
aan de natuur, de landbouw
en de recreatie voor zover deze zich goed laten combineren met de
hoogwaterafvoerfunctie van de rivier.

In de Visie wordt een aantal functieconcepten gepresenteerd waarbinnen steeds een

ontwikkelingsperspectief voor de toekomst per sector is geformuleerd;
. 'Vitale verbanden met de Maasroute' . Dit concept schetst het perspectief van een goed

functionerende vaarroute voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio.
Daarvoor dient de bestaande vaarweg te worden opgewaardeerd.
. 'Groene ader'. Dit concept schetst de Maas als een belangrijke groene, lintvormige ecologische as in

de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. In deze as liggen enkele grote natuurkerngebieden,
afgewisseld met een aantal kleinere natuurgebieden en daartussen natuuroevers.
. 'Minder hoeves, grotere kavels'. Binnen de landbouwsector zal het aantal bedrijven blijven afnemen.

Blijvende landbouwbedriiven kunnen profieren van vrijkomende grond en bedrijfsgebouwen.

Binnen het winterbed kunnen bedrijven niet verder uitbreiden; mogelijkheden daartoe zullen buiten
het winterbed gezocht moeten worden.

. 'Veilig wonen op (af)stand. Het is weer veilig wonen langs de Maas. Achter de kaden wordt een
beschermingsniveau van 1/250 per jaar geboden. Om die veiligheid ook in de toekomst te

garanderen is er in het winterbed geen ruimte voor de functie wonen. De Maas wordt door de
natuurontwikkeling wel aantrekkelijk om langs te wonen.
. Nieuwe netwerken voor ontspanning'. De grootschalige ontwikkeling van nieuwe natte en droge
natuur biedt samen met de landbouwgebieden een zeer aantrekkelijk en goed toegankelijk
landschap voor natuur- en landschapminnende recreanten en toeristen. Recreatief medegebruik is

goed te combineren met 'Ruimte voor de rivier'.

. 'Beperkt delven voor nieuwe doelen'. Winning van delfstoffen biedt én krijgt goede perspectieven bij
de realisatie van 'Ruimte voor de rivier'. Enerzijds zullen bij verruiming van de rivier en de realisatie van

hoogwatergeulen delfstoffen vrijkomen. Anderzijds kunnen deze delfstoffen de riviermaatregelen

(en de natuurontwikkeling) mede financieren. Omdat delfstoffen niet hernieuwbaar zijn, moet er
duurzaam mee worden omgegaan.
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In dit hoofdstuk wordt het voor het te nemen besluit relevante beleidskader op hoofdlijnen besproken.
Niet alle vigerende plannen binnen het studiegebied worden vermeld. Het hele studiegebied heeft een

lengte van circa 200 km. In dat gebied is tot op gemeentelijk/lokaal niveau een zeer groot aantal
plannen geldend op allerlei gebied, zoals milieu, natuur, recreatie, landbouw, economie enzovoort.

Richtinggevend voor een project van deze omvang zijn beleidsplannen op rijksniveau en een aantal
uitwerkingen daarvan op provinciaal niveau. Veel regionale en lokale plannen zijn overigens wel

bestudeerd voor de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling in het
studiegebied (zie achtergronddocument Huidige situatie en autonome ontwikkeling).

Nadat het Tracébesluit is genomen zal de verdere uitwerking moeten worden verwerkt in onder andere
streekplannen en bestemmingsplannen. Een uitgebreid overzicht van regionale en lokale plannen is te

vinden in de 'Planinventarisatie Maas' van Rijkswaterstaat directie Limburg. In het tekstkader is een
overzicht gegeven van de belangrijkste nationale en provinciale plannen die een raakvlak hebben met

het project Zandmaas/Maasroute.
In de volgende paragrafen wordt het beleidskader geschetst voor de voor dit project belangrijkste

onderwerpen, te weten: hoogwater, verkeer en vervoer, natuur en milieu, ruimtegebruik,

delfstoffenwinning en economie, baggerspecie/vervuilde grond en duurzame ontwikkeling.
Deze beschrijving is gebaseerd op de stand van zaken per eind 1997.

De belangrijkste van de in het tekstkader opgesomde plannen komen daarbij aan de orde.

Overzicht van de belangrijkste nationale en provinciale beleidsplannen
die raakvlakken hebben met het project Zandmaas/Maasroute

Actief Bodembeheer Rivierbed; Omgaan met verontreinigd sediment in de grote rivieren

Actief Bodembeheer in het Maasdal
Deltaplan Grote Rivieren en Deltawet Grote Rivieren

Advies Commissie Watersnood Maas (Commissie Boertien 11)

Ruimte voor de rivier

Natuurbeleidsplan
Beheersplan Rijkswateren
Beheersvisie Maas

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
Structuurschema Groene Ruimte

Nota landschap

Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie
Beleidslijn actief bodem

beheer in het rivierbed

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP,NMP+,NMP2)

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
Derde nota Waterhuishouding en Evaluatienota Water
Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland
Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen (i en 11)

Energienota
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Nadere Uitwerking Brabant/Limburg
Nadere Uitwerking Rivierengebied

Streekplan Noord-Brabant
Streekplan Gelderland
I Streekplan Noord- en Midden-Limburg
I Streekplan Zuid-Limburg

Visie Maasdal

Samen Vaart Maken (Noord-Brabant)
Kruispunt van wegen (Noord-Brabant)

Ontwerp PVVP (Noord-Brabant)
Noordelijke MaasvaJlei. Herstel van een Zand

rivier

Evaluatienota Waterhuishoudingsplan Limburg

Waterhuishoudingsplan Limburg en Plan van aanpak verdroging
Waterhuishoudingsplan Gelderland

Waterhuishoudingsplan Noord-Brabant

Watersport Maas
provinciale beleidsnota 'Limburg maakt werk van Toerisme en Recreatie'

Beleidsnota Natuur en Landschap 1995-1999 (Limburg)
Mileubeleidsplan Limburg 1995-1998

Natuurbeleidsplan Noord-Brabant
Nota baggerspecieverwijdering 1994-2000 (Noord-Brabant)
Provinciaal milieubeleidsplan 1995-1999 (Noord-Brabant)
Grondwaterbeschermingsplan (Limburg)

G rondwa terbesch erm i n gsplan (Noord-Brabant)
Gelders Milieubeleidsplan

Provinciaal Waterhuishoudingsplan 1991-1995 (Limburg)
Gelders Rivierdijkenplan

Provinciaal Afvalstoffenplan
Provinciaal Mobiliteitsplan (Limburg)

4.1 Het beleid ten aanzien van hoogwater
Het Deltaplan Grote Rivieren en de beleidslijn Ruimte voor de Rivier als interpretatie van de Rivierenwet en

de Wet op de ruimtelijke ordening bepalen voor de provincie Limburg een belangrijk deel het beleid ten
aanzien van hoogwater. In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn over een lengte van ruim 140 km

kades aangelegd en worden rivierverruimingsmaatregelen voorbereid om het niveau van bescherming tegen

wateroverlast te verhogen tot gemiddeld 1/250 per jaar.
De beleidslijn Ruimte voor de Rivier biedt een instrument om op langere termijn de water afvoerende en
waterbergende capaciteit van de Maas te waarborgen en stelt grenzen aan de rivierverruimingswerken

vanwege invloeden met name verder benedenstrooms.
De Wet op de waterkering is niet van toepassing op het Limburgse gedeelte van de Maas, maar op de dijken
verder benedenstrooms in Noord-Brabant. Gelderland en Zuid-Holland. De rivierverruimingswerken in
Limburg hebben invloed op de maatgevende hoogwaterstanden voor deze dijken en daarom is deze wet van

belang voor deze trajectnota/MER.
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4.1.1

Deltaplan en Deltawet Grote Rivieren

Het Deltaplan Grote Rivieren is opgesteld om een versnelling te realiseren in de al bestaande plannen
voor onder andere de beperking van de wateroverlast langs de onbedijkte Maas in Limburg, conform de
aanbeveling van het advies van de Commissie Watersnood Maas (Commissie Boertien 11.

Het uitvoeren van het Zandmaasproject en het Grensmaasproject als onderdeel van het Deltaplan
Grote Rivieren is besproken in hoofdstuk 2.
De aanleg van de kaden langs delen van de Maas als onderdeel van het Deltaplan Grote Rivieren kon

onmiddelljk ter hand worden genomen dankzij de sterk verkorte procedure van inspraak en
besluitvorming zoals omschreven in de speciaal gemaakte Deltawet Grote Rivieren. Zo hoefde er
bijvoorbeeld geen milieu-effectrapportage uitgevoerd te worden. Door kaden aan te leggen of te
verhogen wordt het beschermingsniveau van de door kaden beschermde gebieden, in de periode dat
nog niet alle 'Boertien-maatregelen' zijn getroffen, op 1:50 (plaatselijk 1 :250) per jaar gebracht. Dat wil
zeggen een bescherming tot en met de omvang van de rivierafvoer, die met een kans van 1:50 per jaar

optreedt. In de uiteindelijke situatie - 2015 - wordt daarbij volgens het verslag van de vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat door de Minister van Verkeer en Waterstaat als een inspanningsverplichting
beschouwd - is het beschermingsniveau van de bekade gebieden 1 :250 per jaar.

Langs de bedijkte Maas zal het plan voor de rivierdijkversterkingen onder de Wef op de waterkering
worden afgerond. Daar geldt een beschermingsniveau van gemiddeld 1/1250 per jaar en verder
benedenstrooms 1/2000 per jaar.
4.1.2 De Rivierenwet en Ruimte voor de rivier

De Rivierenwet heeft primair als doel de bescherming van het openbaar rivier- en stroombelang.
Daarmee wordt bedoeld het vermogen van een rivier om water-, sediment- en ijs af te voeren.
De Rivierenwet richt zich allereerst op de bescherming van dit waterstaatkundig belang. Het beleid

(Ruimte voor de rivier) vertaalt zich in de vergunningverlening, doordat helder is aangegeven hoe het

openbaar rivier- en stroombelang voortaan wordt ingevuld. Het beleid heeft als consequentie dat de
vergunningverlening in het kader van de Rivierenwet strikter wordt toegepast, waarbij bepaalde
activiteiten niet meer worden toegestaan en voor het overige sprake moet zijn van mitigerende
maatregelen en duurzame compensatie.

De rivierverruimingsmaatregelen in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn feitelijk geen

maatregelen in het kader van de Rivierenwet en de beleidslijn Ruimte voor de rivier. In dit hoofdstuk

wordt toch ruime aandacht besteed aan de beleidslijn, omdat deze goed inzicht biedt aan de elementen
die uiteindelijk de waterafvoerende capaciteit van de rivier bepalen.

Voor de korte termijn wordt nu via het Deltaplan Grote Rivieren uitvoering gegeven aan de versnelling
van de rivierdijkversterkingen en de aanleg van kaden langs de onbedijkte Maas. Op de langere termijn
bestaat een duurzame bescherming niet alleen uit steeds verdergaande dijkverhogingen, maar veel

meer uit maatregelen die erop gericht zijn om de rivier meer ruimte te geven om hogere rivierafvoeren
te verwerke'n. In de beleidslijn Ruimte voorde rivier, die in april

1996 van kracht is geworden*), wordt

gestreefd naar een goede en onbelemmerde afvoer van de rivier, waardoor minder dijkverhoging
noodzakelijk is. Het doel van de beleidslijn is meer ruimte voor de rivier, de duurzame bescherming van

*) De beleidsli;n Ruimte voor de Rivier van apri/1996 is onderwerp van algemeen overleg en plenair debat geweest tussen de
ministers van VROM en V&Wen de Tweede Kamer. In de bi;gestelde befeidsli;n van april

1997 zi;n de aanpassingen

opgenomen conform de Ii;n van het overleg en het debat met de Tweede Kamer. Met de publicatie van de beleidsli;n Ruimte
voor de Rivier van apri/1997 is de beleidsli;n van april

1996 ingetrokken.
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mens en dier tegen overstroming bij hoogwater en het beperken van materiële schade. De doelstellng
van de beleidslijn wordt op hoofdlijnen bereikt door:
a. het handhaven van de beschikbare ruimte in het winterbed: de ruimte in het winterbed blijft
beschikbaar voor het opvangen van toekomstige hogere rivierafvoeren. De ruimte mag alleen

worden gebruikt voor activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn aan de rivier;
b. creëren van ruimte door rivierverruiming: vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier door

verbreding en verlaging van het winterbed, in combinatie met natuurontwikkeling. Er worden geen
ontwikkelingen toegestaan die de mogelijkheid tot verbreding en verlaging nu en in de toekomst

onmogelijk maken;
c. stringente eisen te stellen aan nieuwe bouwwerken in het winterbed: beperking van schade door voor
nieuwe activiteiten die in het winterbed kunnen worden toegestaan en die bij hogere waterstanden
tot schade kunnen leiden, een minimaal beschermingsniveau van 1 :1250 per jaar aan te houden.

De beleidslijn is van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande

activiteiten) in het winterbed van de grote rivieren. De beleidslijn geldt voor de Rijn en de Maas

(inclusief de onbedijkte Maas) en grote zijrivieren (dat wil zeggen de Rijksrivieren, zoals de IJssel),
uitgezonderd enkele oude zee-armen en getijdenrivieren in het benedenrivierengebied.

In het algemeen houdt de beleidslijn in dat in het winterbed van de grote rivieren ingrepen worden
getoetst, die zouden kunnen leiden tot:

. waterstandsverhoging in de huidige situatie, en/of
. feitelijke belemmering voor toekomstige vergroting van de afvoercapaciteit, en/of

. potentiële schade bij hoogwater.

Het zal bij de toepassing van deze beleidslijn doorgaans gaan om ingrepen die een ophoging,

bouwwerk of ander obstakel met zich meebrengen.
Voor nieuwe ingrepen die wel tot bovengenoemde effecten zouden kunnen leiden, wordt een
onderscheid gemaakt in activiteiten die op voorhand onlosmakelijk verbonden zijn aan het winterbed
van de rivier (ja, mits) en overige activiteiten (nee, tenzij).

Nieuwe riviergebonden activiteiten, die gebonden zijn aan situering in het winterbed zijn:

. waterstaatkundige bouwwerken (bruggen, sluizen, waterkeringen e.d.);
. voorzieningen voor de beroepsvaart (vaarwegverbetering);

. voorzieningen voor een veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
. overslagbedrijven voorzover gekoppeld aan vervoer over een hoofdvaarweg;

. scheepswerven voor schepen groter dan 25 m, gemeten langs de waterlijn;
. natuur in de uiterwaarden (of weerden);

. uitbreiding van bestaande steenfabrieken onder voorwaarden.

Voor de overige activiteiten geldt dat deze ingrepen in principe niet worden toegestaan, tenzij op basis
van voorafgaand onderzoek kan worden aangetoond dat:
. sprake is van een noodzaak vanuit bedrijfseconomisch oogpunt/continuïteit danwel anderszins een

zwaarwegend maatschappelijk belang én;

. de activiteit niet redelijkerwijs buiten het winterbed gerealiseerd kan worden én;
. de activiteit op de locatie geen feitelijke belemmering vormt om in de toekomst de afvoercapaciteit
te vergroten.

Voor nieuwe activiteiten die na de afwegingen resteren, gelden de volgende voorwaarden:
. de situering en uitvoering zijn zodanig dat de waterstandsverhoging en de belemmering voor de
toekomstige verlaging, zo gering mogelijk zijn én
. duurzame compensatie van resterende waterstandsverhogende effecten én

. een beschermingsniveau van 1 :1250 voor potentiële schadegevallen.
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Duurzame compensatie wordt hier gedefinieerd als 'verruiming van het rivierbed door één

mali

ge e%~~f

periodieke (beheers)maatregelen die de waterstandsverhogende effecten van de activiteit of ingreep

opheffen, gedurende de volle periode waarover de activiteit of ingreep gevolgen heeft'.

Beleid voor het winterbed van de onbediikte Maas
In de beleidslijn Ruimte voor de Rivier wordt onderscheid gemaakt in het beleid voor het winterbed van

de bedijkte rivieren en het beleid voor het winterbed van de onbedijkte Maas. Het beleid voor de

onbedijkte Maas sluit aan bij de algemene lijn, met nadere uitwerkingen.
Het toepassingsgebied van de beleidslijn wordt bepaald door de begrenzing van het winterbed.
Omdat dijken als harde fysieke begrenzing ontbreken, is langs de onbedijkte Maas een andere
afbakening van de fysieke grenzen van het winterbed nodig. Het winterbed wordt hier bepaald door
een rivierafvoer met een kans van voorkomen van 1:1250 per jaar (nu: 3650 m3/sec en naar
verwachting per 2001 3935 m3/s). Het winterbed wordt onderscheiden in een stroomvoerend en een
bergend winterbed. Een gedeelte van het huidige winterbed langs de Zandmaas zal riviertechnisch
gezien bij een rivierwaterafvoer met een kans van voorkomen van 1/1250 per jaar de bergende functie

verliezen na uitvoering van de rivierverruimingsmaatregelen. Na uitvoering van de maatregelen zal de
ruimtelijke begrenzing van het winterbed bij een afvoer van 1 :1250 per jaar worden heroverwogen,
waarbij toekomstige ontwikkelingen een belangrijke rol spelen.
Beleid voor het stroomvoerend winterbed
In het stroomvoerend winterbed mag niet gebouwd worden, met uitzondering van riviergebonden

functies (mits duurzame compensatie wordt geboden) en uitbreiding van bestaande nietriviergebonden functies (onder voorwaarden, 'nee tenzij'. De begrenzing van het stroomvoerend
winterbed wordt gevormd door de kaden, behalve bij Baarlo en Velden, waar het winterbed direct
achter deze kaden bij het stroomvoerend winterbed hoort.
Beleid voor het bergend winterbed
Binnen de strakke contouren om bestaande bebouwing in steden en dorpen hoeft de bergende functie

van het winterbed niet bewaakt te worden. Vanuit het rivierbeheer worden geen eisen gesteld aan het
gebruik.
Buiten deze contouren is ten noorden van Maasbracht (Zandmaas) bewaking van de bergende functie

noodzakelijk, omdat verlies aan berging leidt tot een waterstandsverhoging langs de bedijkte Maas

(vanaf Mook).
De maatregelen die zijn voorzien in het Zandmaas/Maasrouteproject zijn in lijn met de doelstellngen
van de Beleidslijn ruimte voor de rivier. Uitgangspunt is immers het vergroten van het waterafvoerend
vermogen van de Maas en haar bedding. Voor specifieke maatregelen zoals eventuele bochtafsnijdingen

en dijkverleggingen zoals voorgenomen bij het Julianakanaal zal uiteraard nog een toetsing aan de
beleidslijn moeten plaatsvinden.

Implementatie van en toetsing aan de beleidslijn vindt plaats via de Wet ruimtelijke ordening en de
Rivierenwet, waarbij sprake is van een gecoördineerde behandeling.
4.1.3 Wet op de waterkering

De Wet op de waterkering legt voor verschillende delen van Nederland het veiligheidsniveau voor de
zogenaamde primaire waterkeringen vast. Voor de Limburgse Maas, bovenstrooms van Boxmeer

respectievelijk Mook, waar de Maas niet binnen dijken maar in het dal stroomt, is in deze wet niet in

een veiligheidsniveau voorzien. De kades hebben in Limburg dan ook niet dezelfde wettelijke status als
bijvoorbeeld de rivierdijken verder benedenstrooms langs de Maas en langs de Rijntakken.

BELEIDSKADER
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De aanpassing van de rivier in Limburg mag geen gevolgen hebben voor de in deze wet vastgelegde

veiligheidsniveaus voor de Maasdijken vanaf Boxmeer respectievelijk Mook richting zee.
4.1.4 Internationaal beleid ten aanzien van hoogwater

De milieuministers van Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland hebben direct na de

wateroverlast in 1995 de Verklaring van Ar/es afgegeven. Deze verklaring is tot stand gekomen tijdens
een informele Raad van de Europese milieuministers in Arles op 4 en 5 februari 1995. In de verklaring
stellen de ministers dat er zo snel mogelijk concrete maatregelen getroffen moeten worden op het

gebied van ruimtelijke ordening, landgebruik en waterbeheer om het risico van toekomstige
hoogwaters te verlagen. De verklaring is slechts een intentieverklaring, concreet beleid is afhankelijk van

de inzet van de betrokken staten.
Op deze Verklaring van Arles volgde op 30 maart 1995 de Verklaring van Sfraatsburg. De ministers van

ruimtelijke ordening van de vijf lidstaten die ook de verklaring van Arles opstelden hebben daarin de

intenties bevestigd over maatregelen die op het gebied van de ruimtelijke ordening moeten worden
genomen om de problemen die ontstaan door de hoge waterstanden in de stroomgebieden van de Rijn

en de Maas te beheersen. Er wordt gestreefd naar een internationaal beleidskader dat er op gericht is
maatregelen te treffen die er voor zorgen dat de problemen, zeker op de lange termijn, opgelost
kunnen worden.

Er bestond reeds een internationale Maascommissie (lCBM). Deze commissie houdt zich niet bezig met
waterkwantiteitsaspecten en hoogwaters, maar met waterkwaliteit en waterbeheer (bescherming van
de Maas tegen verontreiniging). De basis van deze commissie is terug te vinden in het Verdrag inzake
de bescherming van de Maas (1994). Zie ook paragraaf 4.3. Deze commissie heeft naar aanleiding van

de Verklaring van Arles geadviseerd de Werkgroep Hoogwater Maas (WHM) op te richten. Dit is een
informeel kader waarbinnen de beperking van de risico's van hoogwater worden besproken tussen

1998 het
Actieplan Hoogwater Maas opgeleverd waarin het terugbrengen van schaderisico als operationeel doel

dezelfde landen die de Verklaring van Arles ondertekenden. Deze werkgroep heeft op 8 april

is geformuleerd. De betrokken ministers van Nederland en het Waalse en Vlaamse Gewest van België

hebben dit actieplan onderschreven in de Verklaring van Namen. Dat betekent dat via een
multidisciplinaire aanpak daadwerkelijk de kans op hoogwaterschade verkleind kan worden en

bovenstroomse maatregelen niet mogen leiden tot benedenstroomse problemen.
Verder moet het bewustzijn van het hoogwaterrisico hoog worden gehouden en op alle
beleidsterreinen rekening worden gehouden met risico's van hoogwater. Rivieren moeten voldoende

ruimte hebben en het stroomgebied moet zoveel mogelijk water kunnen vasthouden.

Tussen Nederland en Het Vlaamse gewest is verder het Verdrag inzake de afvoer van het water van de
Maas gesloten (1995). Dit Verdrag richt zich op de waterkwantiteit. De verdeling van het Maaswater
over de Maas en de kanalen wordt in dit verdrag geregeld. Dit verdrag is in feite een nadere regeling

voor:
. de wateraftapping uit de Maas via de Zuid-Willemsvaart te Maastricht;

. de vermindering van de waterverliezen van de Maas ingeval van lage afvoeren*);

. de samenwerking bij het onderzoek en de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Maas

(Grensmaas);
. de compensatie van de zoetwaterverliezen van de Kreekraksluizen.

*) Eén van de maatregelen in het kader van het Maasrouteproject is overigens het opzetten van het waterpeil, waardoor dit
probleem wellcht minder urgent zal worden.
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Het beleid ten aanzien van verkeer en vervoer

In het Nederlandse vaarwegennet is de Maas een hoofdvaarweg. In het svv JI staat vermeld dat allereerst
het achterstallg onderhoud aan de Maas moet worden weggewerkt. Tevens staat in het SVV 11 dat ernaar

gestreefd wordt de Maas geschikt te maken voor tweebaksduwvaart. De modernisering van de Maas is niet

een project dat op zichzelf staat. De investeringen in de Maasroute krijgen ook aandacht in het kader van

1- ____________
het Trans Europese Net van Vaarwegen.

4.2.1

Internationaal
Ook in het internationale beleid is er sprake van een tendens om te streven naar een overheveling van
het vervoer over de weg naar vervoer over spoor en vooral
over het water. De modernisering van de
Maas is niet een project dat op zichzelf staat. De investeringen in de Maasroute krijgen ook aandacht in
het kader van het Trans Europese Net van Vaarwegen. In de Europese Unie worden de

grensoverschrijdende transportassen op elkaar afgestemd in het kader van de Transeuropese
Netwerken (TEN). De Transportraad en het Europese Parlement hebben in juli 1996 ingestemd met de
richtsnoeren voor dit netwerk. Jaarlijks worden projectenin het TEN-kader financieel

ondersteund.

Bij een TEN-vaarweg gaat het bij een bestaande vaarweg om tenminste CEMT-klasse iv (1350 ton) en
bij een te verruimen of een nieuw

aan te leggen vaarweg om tenminste CEMT -klasse V (2250 ton).

De Maas maakt deel uit van een vaarwegennet dat Antwerpen, Rotterdam, Duitsland en Oost-België

met elkaar verbindt. Vanwege de vorm van dit vaarwegennet wordt het aangeduid met de naam
'De Ruit'. De vaarwegen die onderdeel uitmaken van De Ruit zijn respectievelijk: de ScheIde-

Rijnverbinding, de Waal, de Maas en het Albertkanaal.

In de Benelux is, overeenkomstig de TEN-doelstellingen, de prioriteit erop gericht om voor de hele Ruit
CEMT -klasse V afmetingen te verkrijgen met een bereikbaarheid voor 3 of 4 lagen containervaart.

De ontsluiting van het in de Ruit gelegen gebied wordt primair bereikt door de ontwikkeling van goede,
korte aantakkingen aan de Ruit. In dit stadium wordt geen prioriteit gegeven aan het verbeteren van
verbindingen dwars door de Ruit.
4.2.2 Nationaal

Het landelijke verkeers- en vervoerbeleid is verwoord in het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (1990). Uitgangspunt is het bereiken van een 'duurzame samenleving', hetgeen inhoudt dat er
grenzen moeten worden gesteld aan de externe effecten van verkeer en vervoer zoals geluidhinder,

ruimtebeslag en de aantasting van natuurlijk leefmilieu. Het beleidsuitgangspunt is vertaald in
streefbeelden ten aanzien van onder andere leefbaarheid en bereikbaarheid.

Met betrekking tot de bereikbaarheid meldt het SVV 11 dat het Rijk zich verantwoordelijk acht voor het

instandhouden van het hoofdvaarwegennet dat de belangrijkste landsdelen met eikaar en met het

buitenland verbindt en ook zorgt voor de achterlandverbindingen van de belangrijkste zeehavens.
Het Rijk geeft de hoogste prioriteit aan de hoofdtransportassen. Hierna komen de overige
hoofdvaarwegen (de Maas valt onder deze categorie) aan de orde. De hoofdvaarwegen moeten zo zijn

ingericht dat ze de binnenvaart in een zo goed mogelijke concurrentiepositie ten opzichte van de andere
wijzen van vervoer brengen. Het gaat om investeringen die leiden tot schaalvergroting, vervanging en
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modernisering van verouderde infrastructuurelementen en verhoging van betrouwbaarheid, benutting
en de veiligheid. Daarnaast wordt door verhoging van het kwaliteitsniveau gestreefd naar een
verbetering van de positie van het vervoer over water in de logistieke keten, bijvoorbeeld in het
'just in time'-proces.

::;: = - -- --

Vervoer over water: de juiste weg

Met betrekking tot goederenvelVoer zegt het SW 11: 'Er IS een hoogwaardig netwerk van (internationale)

"

verbindingen nodig om de bereikbaarheid te verbeteren.' Transport over de weg heeft te kampen met een
dichtslibbend wegennet. Anderzijds levert deze vorm van goederenvelVoer relatief de grootste

milieuverontreiniging per tonkilometer op. Door in te spelen op schaalvergroting van de scheepvaart en

vergroten van de betrouwbaarheid van het vaarwegsysteem kan een alternatief voor wegtransport worden

geboden en worden toegewerkt naar een andere verdeling van goederen over de verschilende zogenaamde

I

modaliteiten (weg-, water- en railtransport), die minder milieuverontreiniging veroorzaakt en daarmee

i
i

bijdraagt aan de doelstellngen van het milieubeleid (NMP).

-.

-

_J

In het Nederlandse vaarwegennet is de Maas een hoofdvaarweg. In het SVV II staat vermeld dat
allereerst het achterstallig onderhoud aan de Maas moet worden weggewerkt. Tevens staat in het SVV II

dat ernaar gestreefd wordt de Maas geschikt te maken voor tweebaksduwvaart (CEMT-klasse Vb).

De strategie hierachter is dat de scheepvaart een speerpunt in het transportbeleid in de 21 e eeuw
vormt. De modernisering van de Maasroute (fase I) heeft dan ook prioriteit en is derhalve ook in het

realisatieprogramma van het Meeriarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 1997-2001
opgenomen. Fase II van de modernisering van de Maasroute is in het planstudieprogramma van het
MIT opgenomen.

Het MIT geeft een toelichting op de hoofdlijnen en uitvoeringsprogramma's van het verkeers~ en
vervoerbeleid van de rijksoverheid alsmede op de begroting van het infrastructuurfonds. In het MIT
wordt geld beschikbaar gesteld voor de vaarwegen: voor versnelde investeringen, voor het inlopen van
de achterstand bij het onderhoud en het stimuleren van het vervoer over het water. Geld komt vrij voor
o.a. het project Modernisering MaasRoute.
Door het kabinet is geconstateerd dat de uitvoering van het SVV II op een aantal punten geïntensiveerd

moet worden. Die intensivering heeft vorm gekregen in de nota Samen Werken aan bereikbaarheid en
het plan van aanpak Transport in balans (1996). Samen Werken aan bereikbaarheid gaat in op de

beleidsaccenten voor het verbeteren van de belangrijkste economische centra en de achterlandverbindingen;
Transport in balans schetst onder meer maatregelen ter versterking van het vervoer over water en over

spoor. Het streven In de periode 1994-2010 is onder andere gericht op het bewerkstelligen van een
modal shift van circa 50 miljoen ton. Hiervan zal circa 20 miljoen naar de binnenvaart gaan.

Het marktaandeel van de binnenvaart zal worden vergroot met een aantal maatregelen die moeten
helpen de concurrentiepositie te verbeteren. Naast infrastructuurverbeteringen zoals het

Maasrouteproject, betreft het onder andere een haalbaarheidsonderzoek naar automatisch laden en
lossen van binnenschepen en (financiële) stimulansen voor verladende ondernemingen voor aanleg van
infrastructuur en overslagvoorzieningen, telematicaprojecten en operationele samenwerkingsverbanden
in de binnenscheepvaart.

In het ruimtelijk beleid (Vierde Nota Ruimteli¡ke Ordening Extra) worden de hoofdtransportassen

(via weg, water en rail) vastgelegd om verbindingen tussen stedelijke knooppunten/mainports en het

achterland te realiseren dan wel te verbeteren.
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4.2.3

Provinciaal en regionaal

In het Streekplan Noord- en Midden Limburg is de hoofdlijn van beleid voor het infrastructuur-netwerk

voor wat betreft vaarwegen gericht op het verbeteren van de Maasroute en de Middenlimburgse
kanalen.
In het Provinciaal MobiliteitsPlan (PMP) van de provincie Limburg wordt nadrukkelijk aandacht
besteed aan de modernisering van de Maasroute. Het PMP is erop gericht de toekomstige mobiliteit in

de provincie Limburg in goede banen te leiden. De belangrijkste doelstelling in het PMP, conform het
SVV 11, is om de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Dit kan gerealiseerd worden door de

groei van het autoverkeer terug te brengen. De afname van de groei van het autoverkeer moet ten
gunste komen van het vervoer per fiets, openbaar vervoer, spoorwegen en binnenvaart. In het

conceptrapport 'Logistieke Visie Limburg' (december 1996), wordt voorgesteld om enkele regionale
binnenvaartknooppunten te ontwikkelen waar een modaJiteitswisseling weg/water kan plaatsvinden.
De volgende locaties zijn kansrijk: Midden.Limburg, Maastricht, Stein, Weert, Gennep en Wanssum.

De provincie Noord.Brabant heeft, in samenwerking met de Directie Noord.Brabant van

Rijkswaterstaat, een visie op het goederenvervoer over water in Noord.Brabant uitgebracht.
Deze visie.nota Samen Vaart Maken (1997) vormt de Brabantse uitwerking van de eerder besproken
rijksnota Transport in Balans. In Samen Vaart Maken staan de Brabantse vaarwegen centraal, als
netwerk waarlangs economische activiteiten kunnen worden ontwikkeld. De visie legt de basis voor het
wegnemen van belemmeringen die een groei van het transport over water in de weg staan.
Uitgangspunt van de visie is om bestaande vaarwegen beter te benutten en het gebruik ervan te

stimuleren.
In het kader van het MIT ¡SVV 11 zal

onderzoek worden verricht naar verbetering van een aantal

regio.ontsluitende vaarwegen (bij voorkeur geschikt voor tenminste CEMT.klasse IV.schepen),

waaronder de capaciteit van de Zuid.Willemsvaart traject Maas.Veghel en de bereikbaarheid van Oss
over de Maas via het Burgemeester Delenkanaal.

---------

4.3 Het beleid ten aanzien van natuur, landschap en milieu

Verschillende beleidsplannen zoals het Natuurbeleidsplan, het Structuurschema Groene Ruimte, de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra en het Beheersplan Rijkswateren geven aan dat het beleid voor het gebied

op en rond de Maas sterk gericht is op instandhouding van bestaande en verdere ontwikkeling van natuur.
en landschappelijke waarden. Om dit te bereiken zijn in verschillende nota's diverse doelstellingen
geformuleerd. De Maas en uiterwaarden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en in het kader

van het SGR is een aanzienlijk areaal als relatienotagebied en als natuurontwikkelingsgebied in het Maasdal

gesitueerd. Voorts maakt de Maas deel uit van het Nationaal Landschapspatroon.

- - -- - - - - -- - -

--- -

4.3.1 Internationaal

Verdrag inzake de bescherming van de Maas (1994)

In dit verdrag, opgesteld op basis van het verdrag van Helsinki (Verdrag inzake de bescherming en het

gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren) worden doelstellingen en

beginselen van onderlinge samenwerking vastgelegd op het gebied van de waterkwaliteit. Doel van dit
verdrag is de kwaliteit van de Maas te behouden en te ~erbeteren. De staten verplichten zich te streven

naar een integraal beheer van de Maas en dit heeft geleid tot de oprichting van een internationale
(technisch.deskundige) commissie ter bescherming van de Maas.
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Gestreefd wordt naar een verwezenlijking van een integraal beheer van het stroomgebied van de Maas.

Naast kwaliteit en integraal beheer worden ook aspecten als ecologie, inrichtingsmaatregelen en
waterbodembeleid behandeld. Bij het verdrag zijn aangesloten Nederiand, Frankrijk, Het Vlaamse

Gewest, Het Brusselse Gewest en het Waals Gewest.
4.3.2 Nationaal

Centraal in het nationale milieubeleid staat de 'duurzame ontwikkeling'. Van een duurzame
ontwikkeling is sprake als de huidige generatie op een zodanige wijze in zijn behoefte voorziet, dat de

mogelijkheid voor toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien niet in gevaar wordt

gebracht. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), later aangevuld met het NMP+ en het NMP2,
wordt dit stapsgewijs uitgewerkt - via concreet geformuleerde taakstellingen - in een veelheid aan
acties voor de doelgroepen waarop het milieubeleid zich richt. Als voorbeeld hierbij kan genoemd
worden het terugdringen van de emissies van C02, CxHy, CO, VOS, NOx en S02.

In het Natuurbeleidsplan en de Nota landschap wordt het beleid uitgewerkt voor een duurzame
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke waarden en landschappelijke waarden.
Daartoe wordt een ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouden ecologische hoofdstructuur gerealiseerd,
die bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. In het
Natuurbeleidsplan maakt het rivierenstelsel, inclusief de Maas en uiterwaarden deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur. Naast de intrinsieke en bestaande waarden van het rivierengebied zou

deze zich verder moeten ontwikkelen tot ecologische 'hoofdinfrastructuur' , waarlangs allerlei soorten

zich kunnen verplaatsen en verspreiden. De rivier is een migratieroute bij uitstek. Hiertoe moeten
onomkeerbare schade, versnippering en barrièrewerking door infrastructuur worden voorkomen.
Dit beleid wordt in andere sectornota's ondersteund.
In het Natuurbeleidsplan is verder aangegeven dat er goede perspectieven zijn voor het natuurbeleid in

het uiterwaardengebied, hetgeen mede samenhangt met het feit dat de functies scheepvaart,

waterafvoer en delfstoffenwinning onder voorwaarden goed zijn te combineren met de natuurfunctie
en dat de landbouw in het uiterwaardengebied belangrijke fysieke beperkingen ondervindt.
De verbetering van de waterkwaliteit van de rivieren in het kader van het waterbeleid is hierbij van

wezenlijk belang.
Daar waar in de huidige situatie geen belangrijke waarden meer aanwezig zijn, kunnen in de meeste
uiterwaarden deze relatief eenvoudig weer worden hersteld, mede dankzij de rivierdynamiek.

De rivierdynamiek moet in het uiterwaardengebied als een belangrijk natuurlijk gegeven worden

beschouwd. Het verdient de voorkeur op veel grotere schaal dan thans erosie- en sedimentatieprocessen hun gang te laten gaan, waarbij het scheppen van met de rivier in open verbinding staande

wateren met het karakter van een oude rivierarm gewenst is.

Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) beoogt de schaarse ruimte optimaal te verdelen onder de
diverse gebruikers ervan en geeft aan waar - in het landelijk gebied - men welke
ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. De ontwikkeling van infrastructuur dient rekening te houden met de
ecologische hoofdstructuur (EHS). In de EHS mogen geen activiteiten en ingrepen plaatsvinden die de

wezenlijke kenmerken van die gebieden aantasten. Alleen in gevallen van zwaarwegend maatschappelijk

belang én waarvan is gebleken dat zij niet op een andere manier of elders kunnen plaatsvinden, kan een
uitzondering op dit beleid worden gemaakt. Indien na afweging van belangen voor gebieden met functie
natuur en/of bos en/of recreatie wordt besloten dat één van de genoemde functies moet wijken voor, of

anderzins aanwijsbare schade ondervindt van een aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang,
waarvoor een ruimtelijke ingreep wordt toegestaan, zullen in elk geval mitigerende en, indien deze
onvoldoende zijn, tevens compenserende maatregelen moeten worden getroffen.
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De gebiedscategorieën waarvoor dit compensatiebeginsel van toepassing is zijn:

1. kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur;

2. gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden;

3. kleinere natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur die als zodanig zijn aangewezen in het
streekplan, onder de werking van de Natuurbeschermingswet vallen of zijn vastgelegd in een

bestemmingsplan;
4. biotopen van aandachtssoorten die op indicatie van de soortenbeschermingsplannen van het Rijk in
streekplannen e%~~f bestemmingsplannen zijn opgenomen;

5. bossen en landschappelijke beplantingen vallend onder de Boswet;

6. grootschalige openbare recreatievoorzieningen.

In het kader van het SGR is een aanzienlijk areaal als relatienotagebied en als
natuurontwikkelingsgebied in het Maasdal gesitueerd. In de komende decennia zullen derhalve op vrij

grote schaal natuurgebieden en half-natuurlijke gebieden in het Maasdal worden gerealiseerd.
Puntsgewijs worden in het SGR de volgende beleidsuitspraken voor het studiegebied gedaan:

. Midden-Limburg en Noord-Limburg kent een aantal gebieden waarvoor de aanduiding geldt
behoud en herstel bestaand landschapspatroon. Op een aantal plaatsen geldt de aanduiding:

te ontwikkelen landschapspatroon;
. in de nota Kiezen voor Recreatie is het Rivierengebied met Limburgse Maasplassen geselecteerd als

waterrecreatiegebied van (inter)nationale betekenis. Dit is overgenomen in het SGR;
. op een drietal plaatsen worden uitbreidingsmogelijkheden voor meer dan 1000 ligplaatsen voor de

recreatievaart aangegeven;
. aanwijzing van gebied dat voor herinrichting of ruilverkaveling in aanmerking komt;
. aandacht schenken aan vismigratie;

. het studietraject geldt als kerngebied en natuurontwikkelingsgebied binnen de ecologische

hoofdstructuur. Nevenschikkend hieraan geldt het studietraject als waterrecreatiegebied en maakt
onderdeel uit van het basistoervaartnet.

In de Derde Nota Waterhuishouding staat het streven centraal naar een duurzaam watersysteem met
blijvende mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik (incl. de ecologische functies). Langs grote delen
van de rivieroevers moet de functie natuur en landschap toenemen en de oevers zelf zullen in

toenemende mate moeten worden omgezet in natuurvriendelijke oevers. Voor de gehele Maas moet de

waterkwaliteit voldoen aan de doelstellng 'water voor karperachtigen' op korte termijn en aan de
ecologische doelstelling van het laagste niveau in 2000. Voor de langere termijn wordt voor de gehele
Maas inclusief kanalen de ecologische doelstelling van het middelste niveau nagestreefd.

Daarnaast wordt gestreefd naar een afname van de verdrogingseffecten met 25%.
Ook het ruimtelijk beleid zoals geformuleerd in de Vierde Nota Ruimteli¡ke Ordening Extra (VINEX) is

gericht op bijdragen aan het natuur- en landschapsbeleid. De strategie voor functie-ontwikkeling in het
landelijk gebied wordt opgehangen aan het zogenaamde koersenbeleid. Het studiegebied rondom de

Maas is voor het grootste deel ingevuld als groene of blauwe koersgebied, dat wil zeggen dat de natuur

richtinggevend is, respectievelijk dat gestreefd wordt naar brede plattelandsontwikkeling (integratie van

functies: aanpassing gericht op natuurontwikkeling en bevordering van recreatieve voorzieningen in
combinatie met aanpassing van de landbouwstructuur).
In aansluiting op het reeds beschreven natuur- en het water- en ruimtelijk beleid zijn in het verkeersen vervoersbeleid (SVV 11) ondersteunende uitgangspunten geformuleerd in het ontsnipperingsbeleid,

dat wil zeggen dat versnippering van leefgebieden en levensgemeenschappen door bestaande of
nieuwe infrastructuur moet worden teruggedrongen respectievelijk voorkomen. Hiervan uitgaande
wordt gestreefd naar bundeling met bestaande (Iijn)infrastructuur of (toekomstige) ruimtelijke structuur.
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Het ontstaan van restruimtes en hinder wordt zoveel mogelijk vermeden. Naast een optimale
landschappelijke inpassing wordt bij de tracering, de aanleg en het beheer van nieuwe infrastructuur
zoveel mogelijk rekening gehouden met aanwezige natuur- en landschapswaarden.
Verder wordt in het SVV 11 aangegeven dat de functie van de Maas als vaarweg zal moeten worden

ingepast jn het totaal van gebruiksfuncties. Het streven is uiteindelijk gericht op een zodanige inrichting

en beheer van de Maas en oevers, dat de verschillende functies optimaal tot hun recht kunnen komen.
In 1993 verscheen het Beheersplan Ri;kswateren, de uitwerking van de Derde Nota Waterhuishouding,
voor de grote wateren in Nederland die onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen. Hierin vindt

voor de verschillende wateren een globale functietoekenning plaats in de sfeer van toename,
handhaving of afname van een bepaalde functie op een bepaalde plek. Zo moet bijvoorbeeld langs

grote delen van de rivieroevers de functie natuur en landschap toenemen (ook in overeenstemming met
het NBP, de VINEX, het SGR e.d.) en moet op andere plekken de functie koelwater afnemen.

In het Beheersplan Rijkswateren zijn ten aanzien van de kwaliteit van de waterbodem (jncl.

uiterwaardgronden, die ook van tijd tot tijd als waterbodem fungeren) en de verwerking eNan een
einddoel en een tussendoel1995 geformuleerd. Het einddoel komt neer op het bereiken van een
zodanige kwaliteit dat er slechts verwaarloosbare risico's voor het functioneren van een aquatisch
ecosysteem bestaan, dat de specie zonder problemen verspreid en hergebruikt kan worden en dat sterk
verontreinigde volksgezondheid-bedreigende waterbodems zijn gesaneerd. In 1995 moeten de meest
urgente lokaties zijn gesaneerd, moeten er tenminste twee grootschalige bergingsdepots zijn
gerealiseerd en moet een bepaald niveau van na verwerking her te gebruiken specie worden bereikt.

In het kader van natuurontwikkeJingsprojecten/ontgrondingen in de uiterwaarden van grote rivieren

vindt grondverzet plaats. Om stagnatie in verband met verontreinigde bodems te voorkomen is het zaak
dat de kwaliteit van dergelijke bodems tijdig bekend is, zodat tot verantwoorde sanering en verwijdering

kan worden overgegaan. Wellicht dient er namelijk een beslistraject in verband met de Wet
Bodembescherming en/of andere vergunningsprocedures te worden doorlopen (Evaluatienota Water).
4.3.3 Provinciaal en regionaal

Het Beheersplan Maas (concept) is een regionale uitwerking van het Beheersplan Rijkswateren,
gebaseerd op de Wet op de Waterhuishouding. Hoofddoelstelling van het beheersplan is: behoud en
duurzame ontwikkeling van een veilig en gezond waterhuishoudkundig Maassysteem ten behoeve van
de natuurlijke, landschappelijke en belevingswaarden in samenhang met een optimaal economisch

functioneren. De hoofddoelstelling en afgeleide subdoelstellingen zijn in het plan gebundeld in vier
integrale thema's:

1. Veilige afvoer en zorgvuldige waterverdeling in de Maas;
2. Maas als bron van schoon water;
3. Maas als vaarweg;
4. Maas als groen lint.
Het Beheersplan Maas bestaat uit de Beheersvisie Maas waarin Rijkswaterstaat een lange-termijnvisie
jaren
programmering presenteert en een vijftal Deelplannen. In deze deelplannen
wordt de integrale visie uitgewerkt tot een aantalontwikkelingsschetsen.

als basis voor een vijf

Het Beheersplan Maas heeft betrekking op de Maas van Eijsden tot Hedel (inclusief kanalen en plassen).

Het beheersplan heeft geen betrekking op de Grensmaas. Voor de Grensmaas wordt parallel aan het
Grensmaasproject een eigen beheersplan opgesteld.

De Beleidsnota Nafuuren Landschap 1995-1999 van de provincie Limburg vormt, binnen de
beleidsdlijnen die zijn vastgelegd in streekplannen, het Milieubeleidsplan en het Waterhuishoudingsplan

het kader voor de inzet van sectorinstrumenten en subsidieregelingen op het gebied van natuur en
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landschap. Voor wat betreft de natuurontwikkeling langs de Maas wordt van de waterschappen en
Rijkswaterstaat gevraagd om zoveel mogelijk schakels in de provinciale ecologische structuur, die niet
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met reservaatsgebied (RBO) en natuurontwikkelingsprojecten (RBN) ingevuld konden worden, te
creëren of aan te leggen.
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In de provincie Noord-Brabant is in het kader van de GHS/EHS sprake van begrenzingsplannen. In het
Noord-Brabantse gedeelte van de Zandmaas zijn de begrenzingsplannen 'Oosteliike Maasvallei' en
'Weste/i;ke Maasvallei' door het provinciaal bestuur vastgesteld. Daarin zijn diverse uiterwaarden als
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natuurontwikkelingsgebied aangemerkt. Dit kan betekenen dat op korte termijn al
inrichtingswerkzaamheden gaan plaatsvinden, die in bijna alle gevallen maaiveldverlagingen tot gevolg

hebben. Deze maaiveldverlagingen en andere ontgrondingsvergunningen die in het
uiterwaardengebied reeds zijn uitgegegeven kunnen in de toekomst van invloed zijn op het

waterbergend vermogen van de Maas. Nadere uitwerking hiervan vindt nog plaats.

In het Waterhuishoudingsplan Gelderland is voor de Maas, de Rijn en de Waal aangegeven, dat deze
binnen het rivierensysteem van Nederland zeer sterke ecologische verbindingen in oost-west richting
kunnen vormen en als zodanig zullen worden ontwikkeld. In de uiterwaarden zullen moerassen, poelen
en bossen worden aangelegd. Het reliëf blijft in stand vanwege haar grote waarde voor water- en
moerasvogels en de stroomdalflora.

De streekplannen van toepassing op het studiegebied sluiten over het algemeen aan bij de beschreven
landelijke beleidslijnen.

Het provinciaal ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd In het streekplan Noord-Brabant, geeft aan hoe

omgegaan moet worden met activiteiten in het winterbed. Aan het winterbed zijn de functies water en
GHS toegekend, om bebouwing en en nieuwe vestiging van agrarische bedrijven te voorkomen.

Vanuit het ontgrondingenbeleid valt het winterbed in de GHS. Ontgrondingen worden uitsluitend
toegestaan ten behoeve van natuurontwikkeling, i.c. voor ondiepe en/of kleine ontgrondingen.
Op basis van dit beleid kunnen knelpunten ontstaan ten aanzien van de planvorming met betrekking

tot de nevengeulen.
Het Streekplan Noord- en Midden Limburg wordt aangegeven dat van de hydrologische vegetaties in
Noord- en Midden-Limburg het overgrote deel is verdroogd. In het provinciale waterhuishoudingsbeleid
wordt een verdere verdroging tegengegaan via onder meer waterconservering, retentie van neerslag en
kwelwater, peilbeheer, wateraanvoer en regulering van drainage en beregening. De basis voor het
anti-verdrogingsbeleid in de provincie Limburg is vastgelegd in het Waterhuishoudingsplan (WHP) en de
Evaluatie van het Waterhuishoudingsplan (EWHP). Hierin zijn de volgende doelstellingen opgenomen:
. Het tegengaan van verdroging van hydrologisch gevoelige natuurgebieden en het herstellen van een

deel van de reeds verdroogde natuurgebieden, waarbij de prioriteit ligt bij de kansrijke kerngebieden

uit de ecologische hoofdstructuur. Hierbij geldt dat de verdroging van de natuurgebieden in 1996
kleiner is dan in het referentiejaar 1989, als tussen

doel voor de landelijke doelstelling dat in het jaar

2000 de verdroging met 25% dient te zijn afgenomen ten opzichte van 1985.
. Tijdelijke grondwateronttrekkingen (bronbemalingen en saneringen) en hydrologische effecten door

de uitvoering van ontgrondingen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden en leiden in principe niet

tot verdroging van grondwaterafhankelijke natuurwaarden.
In het Plan van Aanpak Verdroging van de provincie Limburg wordt aangegeven welke

uitvoeringsstrategie wordt voorgestaan bij het tegengaan van verdroging in de komende jaren. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen beschermingsbeleid en herstelbeleid. In Limburg zijn 28 prioritaire

verdroogde natuurgebieden. Hiervoor geldt het herstelbeleid. Voor nieuwe projecten geldt in principe
het stand-still-beginseL. Voor ontgrondingen wordt ook getoetst aan het stand-still-beginseL.
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Een duurzaam gebruik dient niet alleen gegarandeerd te worden voor hydrologisch gevoelige vegetatie,
maar ook voor andere grondwaterafhankeJijke belangen (zoals de landbouw
en grondwaterwinningen).
Verder is in het PvA Verdroging aangegeven dat indien aantasting van grondwaterafhankelijk

natuurgebied niet kan worden voorkomen of de effecten niet kunnen worden gemitigeerd, invulling

gegeven moet worden aan het 'compensatie.beginsel'. Dit betekent dat het niet beschermen van een
grondwaterafhankelijk natuurgebied wordt gecompenseerd door elders een dergelijk gebied te
herstellen dan wel aan te leggen.

Conform de Derde Nota Waterhuishouding zijn voor de provincie Noord-Brabant in het
Waterhuishoudingspfan dezelfde doelstellingen geformuleerd zoals hierboven genoemd voor de

provincie Limburg. In de Westelijke Maasvallei ligt het accent op de landbouw. Voor verdroogde
gebieden geldt een beschermingsbeleid. In de Oostelijke Maasvallei ligt het accent op de natuur.

Het beleid richt zich vooral op behoud, herstel en ontwikkeling van de waterhuishoudkundige systemen

met de functie natuur of onderdelen daarvan. Voor deze gebieden geldt een actief beschermings- en
herstelbeleid, bestrijding van verdroging en inrichting van de (Maas)oevers als ecologische
verbindingszone.
In de provincie Gelderland is een plan van aanpak Verdrogingsbestriiding opgesteld. Dit plan bestaat uit
beschermingsbeleid en herstelbeleid. Direct langs de Maas liggen geen verdroogde gebieden, dus het
herstelbeleid is minder van toepassing. Langs de Maas liggen op een aantal plaatsen wel

verdrogingsgevoelige vegetaties, zodat het beschermingsbeleid wel van toepassing is.

4.4 Het beleid ten aanzien van ruimtegebruik

..
De beoogde veiligheid en scheepvaarteisen in het Maasdalleiden er toe dat voor sommige functies nieuwe
kansen ontstaan. Voor andere functies geldt dat deze noodgedwongen van geringere betekenis zullen
worden. Recreatie is een van de functies waarvoor nieuwe kansen ontstaan, deels gerelateerd aan de
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur. Het vigerend ruimtelijk beleid is al sterk gericht op

natuurontwikkeling en brede plattelandsontwikkeling. De rol van de landbouw zal op termijn
ondergeschikter worden. Ook de functies wonen en werken en de ontwikkelingen op dit vlak passen in veel

---

gevallen niet meer binnen de beleidskaders voor het winterbed zoals gesteld in de Beleidslijn Ruimte voor
de Rivier.

4.4.1 Algemeen
In de Vierde Nota Ruimtefiike Ordening Extra (VINEX) worden hoofdtransportassen aangewezen

(via weg, water en rail) om verbindingen tussen stedelijke knooppunten/mainports en het achterland te
realiseren dan
wel te verbeteren. De Maas maakt deel uit van het hoofdvaarwegennet (zie ook SVV 11).

Vanuit het perspectief Nederland-Waterland zijn er ook natuur- en recreatiegerichte functies voor de
Maas weggelegd.
Voor de ontwikkeling van het landelijk gebied is een viertal koersen richtinggevend voor het ruimtelijk
beleid. Binnen elke koers wordt prioriteit gegeven aan één of meerdere functies. Onderscheiden

worden:
. Groene koers: gericht op behoud en ontwikkeling van natuurlijke ecosystemen en op het herstel van

ecologische relaties. Nieuwe vormen van verstedelijking, grootschalige infrastructuur, enzovoorts,
worden vermeden.

30

ZANDMAAS/MAASROUTE, BELEID EN BESLUITEN

~

Cl

"(Ò
~
"-U)

Cl
Cl

CC

. Gele koers: gericht op ontwikkelingen van agrarische produktiefuncties, geconcentreerd in regionale

complexen. Andere functies wordt alleen ruimte geboden wanneer zij de ontplooiingsmogelijkheden
van de agrarische complexen niet wezenlijk verhinderen.
. Blauwe koers: brede plattelandsontwikkeling, dat wil zeggen niet alleen economische verbreding,

hoewel bedrijfsvergroting wel verbetering van de haalbaarheid van milieudoelstellingen kan geven.
Voor grote wateren ligt het accent op een zodanige combinatie of integratie van functies dat die de
specifieke kwaliteiten van het gebied ondersteunt via onder andere zonering. Sterke ruimtelijke en in
delen ook economische integratie van verschillende functies, waarbij specifieke regionale kwaliteiten

richtinggevend zijn. Aan de ontwikkeling van de grootschalige verstedelijking, hoofdinfrastructuur,

enzovoorts, wordt in deze gebieden geen ruimte geboden.
. Bruine koers: ontwikkeling van landbouw in een ruimtelijke mozaïekpatroon met andere functies,

waarbij landbouw het primaat heeft; grootschalige infrastructuur kan in deze gebieden ruimtelijk

worden ingepast.
Het studiegebied is ingevuld als groen dan wel blauw koersgebied. Het Grensmaasgebied en het
Maasroutetraject (tussen Maas en Julianakanaal) vallen in het groene koersgebied (natuurgericht),
het gebied ten oosten van het Julianakanaal valt in het blauwe koersgebied gericht op brede

plattelands-ontwikkeling. De grenzen van de koersgebieden vallen in principe samen met de grenzen
ván waterhuishoudkundige eenheden en gebieden met eenzelfde bodemtype.
In het kader van de VINEX zijn er ook enkele ROM-projecten (Ruimtelijke Ordening en Milieu) en
Nadere Uitwerkingen geïmplementeerd in of nabij het studiegebied. In het gebied van de Noordelijke

Maas speelt de Nadere Uifwerking Brabant/Limburg (NUBL)'). Doel van deze uitwerking is te komen
tot een integraal gebiedsgericht beleid door een geïntegreerde aanpak van ruimtelijk, water- en

milieubeleid. Voor dit gebied is onder andere een ontwikkelingsvisie opgesteld om de mogelijkheden
van natuurontwikkeling op basis van ontzanding en ontkleiing in kaart te brengen. De oostoever van
dit gebied valt voor een aanzienlijk deel binnen de grenzen van het Waardevol Cultuurlandschap

Midden-Limburg, een multifunctioneel gebied dat wordt gekenmerkt door uitzonderlijke natuur- en
landschapswaarden, grote recreatieve aantrekkelijkheid en een duurzame land- en bosbouw. Jn de
Nadere Uitwerking RivierenGebied (NURG) is het natuurontwikkelingsgebied Fort St.Andries
opgenomen, hetgeen tot de realisatie van een groot natuurlijk gebied tussen Maas en Waal zallejden.

4.4.2 Landbouw
Het Maasdal is in de VINEX zoals gezegd bestempeld als groene of blauwe koersgebied. Deze worden

beide ondermeer gekenmerkt door een ondergeschikte rol voor de landbouw.

Dit ruimtelijk beleid sluit aan bij het natuurbeleid, waarin de grote rivieren een wezenlijk onderdeel
uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur en bij het daarop afgestemde waterbeleid.
De Maas en haar winterbed zijn daarbij in diverse plannen aangeduid als natuurkerngebied en/of

natuurontwikkelingsgebied (Structuurschema Groene Ruimte en de streekplannen en uitwerkingen
daarvan in Noord-Brabant en Gelderland). In het streekplan Noord- en Midden-Limburg Is de exacte
begrenzing van gebieden op grond van de Regeling BeheersOvereenkomsten en Natuurontwikkeling
(RBON) in het Zandmaas gebied (bewust) nog niet vastgesteld om beide zo goed mogelijk op elkaar af

te kunnen stemmen.

*) NUBL (Nadere Uitwerking Brabant Limburg) is een bestuurli;ke samenwerking tussen de provincíes Noord-Brabant en Limburg
en de ministeries van VROM, LNVen V& W. NUBL beoogt een duurzaam en leefbaar platteland te realiseren, niet door een

nieuw beleid te ontwikkelen maar door de uitvoering van concrete pro;ecten.
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Voor het instandhouden van natuurkerngebieden geldt een basisbescherming (het handhaven van de
bestaande bodemopbouw en -structuur, grondwaterhuishouding, ontsluiting, landschapsstructuur en
kwaliteit van bodem, water en lucht). De basisbescherming van natuurontwikkelingsgebieden is gericht
op het voorkomen van onomkeerbare ingrepen. Voor de landbouw betekent dit een standstill-beginsel

met betrekking tot het optimaliseren van de productiefactoren. Daarnaast biedt het beleid geen
mogelijkheden voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het winterbed. In het winterbed zal de

functie natuur en landschap op termijn daarom toenemen ten koste van de functie landbouw.

Het vigerende streekplan Noord- en Midden Limburg sluit de vestiging van nieuwe landbouwbedrijven

in het winterbed al wel uit. Ook de uitbreiding daarvan is al aan banden gelegd. In het landbouwkundig
gebruik zal rekening gehouden moeten worden met regelmatig optredende overstromingen.

Een optimale (complete) agrarische inrichting van het winterbed is omwile van deze veilgheidsdoelstelling
daarom niet meer mogelijk. AI met al zal het landbouwkundig gebruik van de uiterwaarden in de

toekomst om deze redenen extensiveren.
Buiten het Maasdal komen ook andere VINEX.koersen voor. Ten westen van het Lateraalkanaalligt een

bruin koersgebied (landbouwontwikkeling in een ruimtelijk mozaïekpatroon met andere functies).
Rondom Venlo (buiten het winterbed van de Maas) ligt een gele koersgebied. Hierin ligt de nadruk op
geconcentreerde ontwikkeling van agrarische produktiefuncties met handhaving en versterking van het

glastuinbouwcentrum.
4.4.3 Recreatie en recreatievaart

In de Vierde Nota Extra (VINEX) is de Maas voor een groot deel aangegeven als onderdeel van de

groene koers, waarin de natuur richtinggevend is. Daarbij wordt ondermeer gepleit voor het versterken

van de samenhang tussen de functies watervoorziening en natuur enerzijds en toerisme en recreatie
anderzijds.

De Maas wordt in de Nota Landschap gezien als een onderdeel van het Nationaal Landschapspatroon.
Dit betreft gebieden met patronen en elementen die van nationale betekenis zijn - of zullen wordenvoor de identiteit, en daarmee voor de recreatieve betekenis van het landschap. Het ruimtelijk beleid

voor het nationaallandschapspatroon is gericht op het behoud van de bestaande wezenlijke kenmerken

van voorkomende landschapstypen.
In het Structuurschema Groene Ruimte is de Maas aangeduid als een kern- en natuurontwikkeJings.
gebied en waterrecreatiegebied. In deze formulering komt de nevenschikking van natuur en recreatie
tot uitdrukking.

In de Recreatieve Ruimtelijke Structuur van de nota Kiezen voor recreatie wordt de Maas aangeduid als

onderdeel van het thema Nederland-Waterland. Dit houdt in dat de Maas van belang is als
waterrecreatiegebied en van belang is voor oeverzones.

In het streekplan Noord- en Midden Limburg is als hoofddoelstelling gekozen voor het ontwikkelen en
versterken van het economisch en maatschappelijk belang van de toeristisch-recreatieve sector door het

bieden van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij gestreefd wordt naar een bundeling van

ontwikkelingen.
Langs de Maas bevinden zich diverse concentratiegebieden voor toerisme en recreatie. In de

beleidsnota's wordt een verdere versterking van deze concentratiegebieden voorgestaan. Het betreft
het Maasplassengebied,de omgeving van Arcen, het Leukermeer, de Mookerplas en de Kraaijenbergse

Plassen, de Gouden Ham, de Lithse Ham en de Zandmeren.
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De Maas is van groot belang voor de recreatietoervaart. In de Beleidsvisie Recreatietoervaart in
Nederland is de Maas aangeduid als een onderdeel van het landelijke basistoervaartnet. Jaarlijks worden

gelden beschikbaar gesteld om knelpunten in het basistoervaartnet op te lossen. In de toekomst zal niet
alleen aandacht worden gegeven aan het vaarwater als zodanig, maar ook aan de directe omgeving op
het land. Ter bevordering van de recreatietoervaart zijn aanlegplaatsen en overige tijdelijke ligplaatsen

van groot belang. Langs de Maas is in het Landeli¡k plan voor ti¡deli¡ke aanleggelegenheden een groot
tekort gesignaleerd aan aanlegplaatsen en tijdelijke ligplaatsen in passantenhavens. Het streven is er op

gericht de tekorten geleidelijk aan op te heffen.
Voor de gebiedsgebonden recreatievaart zijn met name de grotere concentratiegebieden van belang:

het Maasplassengebied, Het Leukermeer, de Mookerplas, de Kraaijenbergse Plassen, de Gouden Ham,
ligplaatsen worden
de Lithse Ham en de zandmeren. De mogelijkhedenvoor uitbreiding van het aantal
in het Maasplassengebied gering gezcht omdat dit gebied als 'vol' wordt beschouwd. Ten noorden
van Roermond zijn er minder bezwaren tegen een verdere uitbreiding van het aantal

ligplaatsen.

In de Kraaijenbergse Plassen hebben nog ontgrondingen plaats, die tot een uitbreiding van het
wateroppervlak zullen leiden. Hier zijn mogelijkheden aanwezig voor een verdere ontwikkeling van
het aantal vaste ligplaatsen.

In het algemeen worden de mogelijkheden voor intensieve oeverrecreatie op dagstranden langs de
plassen voldoende geacht. Alleen bij de Kraaijenbergse Plassen wordt aan een uitbreiding gedacht.
Voor de extensieve oeverrecreatie en de sportvisserij is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de

oevers van groot belang. In de Maas zullen de natuurlijke vismigratiemogelijkheden worden hersteld:

diverse stuwen in de Maas worden passeerbaar gemaakt door de aanleg van vistrappen of
(meestromende) nevengeulen (VINEX). De betekenis van de Maas voor de sportvisserij zal hierdoor

toenemen.
Het streven naar netwerken van fiets- wandel en ruiterroutes wordt in vele overheidsnota's
onderschreven (onder andere in Kiezen voor recreatie en het streekplan Midden- en Noord Limburg).
Er wordt gepleit voor een versterking van de relatie tussen de landgebonden en watergebonden

vormen van recreatie. De netwerken van fiets-, wandel- en ruiterroutes kunnen hierbij een belangrijke

rol spelen.

Langs de rivier komen enkele grote dagrecreatieve concentratiepunten voor zoals de Kasteeltuinen en
het Thermaalbad bij Arcen. Een nieuw concentratiepunt zou kunnen ontstaan bij een eventuele

Wildwaterbaan bij de stuw van Grave. Intensieve concentratiepunten binnen het waterbergend

winterbed van de rivier worden niet voorgestaan.
Met name in Limburg, maar ook in Noord-Brabant is de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie sterk
gestimuleerd. Als gevolg daarvan bevinden zich verschillende grote verblijfsrecreatieve complexen in de
bossen in zones langs de rivier. In de laatste tijd is er een tendens dat de bezoekers van deze complexen

meer en meer het terrein verlaten om de omgeving te verkennen. Het wordt daarom van belang geacht
dat er in de omgeving van de verblijfsrecreatie voldoende mogelijkheden voor dagrecreatie aanwezig
zijn (streekplan Noord- en Midden Limburg).
4.4.4 Wonen en werken

In Vierde Nofa Ruimte/i;ke Ordening Exfra (VINEX) wordt het rijksbeleid voor de ontwikkeling van de
functies wonen en werken aangegeven. Uitgangspunt hierbij is het Beheersplan voor de Rijkswateren.

In dit beheersplan wordt aan de rijkswateren en directe omgeving geen functie wonen en werken
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toegekend. De VINEX geeft voor het rivierengebied aan dat gebruikmakend van de cultuurhistorische

betekenis de samenhang tussen de rivier en de daaraan gelegen steden en dorpen dient te worden
versterkt.
Het Maasdal en de Maasuiterwaarden worden in de VINEX beiden aangeduid als natuur. en toeristisch

recreatieve ontwikkelingszone. Ten aanzien van de functies wonen en werken in het winterbed van de

Maas geeft de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier aan dat in het winterbed nieuwe ingrepen worden
getoetst die zouden kunnen leiden tot:

. waterstandsverhoging in de huidige situatie, en/of
. feitelijke belemmering voor toekomstige vergroting van de afvoercapaciteit, en/of

. potentiële schade bij hoogwater.

Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 zijn alleen nieuwe activiteiten toegestaan die onlosmakelijk zijn

verbonden aan het winterbed van de rivier.
Het provinciaal beleid is weergegeven in de verschillende streekplannen. In de streekplannen is het

landelijk beleid uitgewerkt op provinciaal niveau.

In het streekplan Noord- en Midden-Limburg krijgt handhaving en ontwikkeling van Venlo/Tegelen als
logistiek knooppunt bijzondere aandacht. Venlo ligt gunstig voor het maritiem containervervoer vanaf
Rotterdam richting Ruhrgebied. In verband met de gewenste verschuiving van de modal split ten
gunste van spoor en water, is er een voorkeur voor de realisering van een logistiek/industrieel

bedrijventerrein in de directe nabijheid van de Maas.

4.5 Het beleid ten aanzien van delfstoffenwinning en economie

Als gevolg van de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren komt in de Zandmaas beton- en metselzand,
grind en klei vrij. Bij de winning van oppervlaktedelfstoffen moet rekening worden gehouden met het beleid
uit het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen waarin een aantal doelstellingen en richtlijnen zijn

opgenomen.
In het gebied van de Zand

maas is ecologische kwalieit richtinggevend voor ruimtelijke ontwikkeling. Er is

ruimte voor delfstoffenwinning als lokatiekeuze en eindbestemming mede zijn afgestemd op
natuurontwikkeling en recreatief (mede)gebruik. De locatiekeuze van de ingrepen wordt bij het
Zand

maas

project dan ook niet bepaald door de mogelijkheden om delfstoffen te winnen. De ontgrondingen

in het Zandmaasproject kunnen worden aangemerkt als secundaire ontgrondingen.

4.5.1 landelijk beleidskader

Het landelijk beleid met betrekking tot de winning van oppervlaktedelfstollen is neergelegd in het
Structuurschema Ontgrondingen (500). Uit het oogpunt van landelijk beleid zijn voor de uitvoering
van de werkzaamheden in en rond de Maas van belang de in het 500 opgenomen uitspraken over:
. beton- en metselzand

. grindwinning
. winning van oppervlaktedelfstoffen in de uiterwaarden van de rivieren

. duurzaam beheer van grondstoffen

De uitspraken met betrekking tot zand. en grindwinning en de winning in uiterwaarden zijn deze
paragraaf samengevat.
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Beton- en metselzand
Op 27 november 1997 zijn tussen de provincies (IPO) en Rijk afspraken gemaakt over taakstellingen

~

locaties) van

voor het winbaar maken (dat wil zeggen het aanwijzen en planologisch vastleggen van win

prognose van

beton- en metselzand voor de periode 1999-2008. Uitgangspunt is de behoefte

220 miljoen ton*) zoals opgenomen in het 50D. Indien uitgegaan wordt van een realistisch ingeschatte
inzet van circa 10 miljoen ton secundaire grondstoffen in deze periode, zou in Nederland voor
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\J
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210 miljoen ton aan nieuwe wingebieden gereserveerd moeten worden. Op voorstel van het IPO ial
echter een grotere druk worden gezet op het vergroten van de alternatieven voor primaire beton- en
metselzandwinningen binnen de kustlijn.
Provincies en rijk hebben daarom afgesproken, dat in het kader van de beleidsmatige gewenste

duurzame bouwgrondstoffenvoorziening vooralsnog zal worden uitgegaan van een totale landelijke

Cl
Cl

taakstelling die 20% lager is dan 210 miljoen ton, namelijk 170 miljoen ton. De provincies dragen zorg
voor 143 miljoen ton, het rijk voor 27 miljoen ton, te winnen in rijkswateren. Tevens is afgesproken dat
de thans in voorbereiding zijnde winlocaties niet zullen worden vertraagd of gestopt.
Inmiddels hebben IPO en Rijk vastgesteld op welke wijze de provincies hun gezamenlijke taakstelling

met betrekking tot beton- en metselzand onderling verdelen (tabel 4.1). De drie provincies die zijn

ai

betrokken bij de Maaswerken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 107 miljoen ton, dit is 75% van de
taakstelling van de provincies. De provincie Limburg is voor de winning van beton- en metselzand voor
een belangrijk deel aangewezen op afzettingen in het Maasdal; de provincie Gelderland kan tevens

gebruik maken van afzettingen in de omgeving van Rijn, Waal en IJssel. De 'druk' op de genoemde

provincies ten aanzien van de taakstellng voor de landelijke behoefte is met name het gevolg van de
geologische situatie: in deze provincies komen sedimenten met de voor beton. en metselzand gewenste

korrelgrootteverdeling relatief veel en op relatief goed bereikbare plaatsen voor.
Door Rijk en IPO zijn eveneens afspraken gemaakt over de gezamenlijke opstelling van een

'Implementatieplan alternatieven winning beton- en metselzand'.
In principe zal er jaarlijks, te beginnen eind 1998, bestuurlijk overleg worden gevoerd over de winning
van beton- en metselzand. Mede op basis van de (voorlopige) resultaten van het Implementatieplan

-

zullen Rijk en IPO tijdens dat overleg zonodig de taakstellingsafspraken herzien.

--

Tabel

.

4.1 Taakstelling beton- en metselzand, 1999-2008

-

Taakstelling beton- en metselzand 1999-2008 (mil~~n ton~ =

Instantie
Provincie Gelderland

59

Provincie Noord.Brabant

21

Provincie limburg

27

Rijk

27

Overige

36

170

Totaal

Rijk en provincies geven hoge prioriteit aan de vermindering van de winning van beton- en metselzand
uit land

locaties en aan het stimuleren van alternatieven. Het principe dat wordt gehanteerd is dat door

het creëren van krapte in het aanbod en de winmogelijkheden voor primaire delfstoffen de

alternatieven sneller in beeld zullen komen. De afspraken met betrekking tot de taakstelling
- Rijk: 27 miljoen ton, provincies: 143 miljoen ton - zijn vooralsnog, in ieder geval tot 2008, belangrijke
beleidsuitspraken waarmee in de planning van De Maaswerken rekening moet worden gehouden.

*) een ton beton- en metselzand komt ruwweg overeen met 0,5 m3
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Grindwinning
In het Structuurschema OppeNlaktedelfstollen is vastgelegd dat de grindwinning in Limburg zal worden

afgebouwd. Naast de eerder vastgelegde 35 miljoen ton, waarvoor de provincie Limburg winlocaties
zullen worden aangewezen, verwacht het Rijk dat bij de uitvoering van de Maasverrruimingswerken

nog eens 25 miljoen ton grind zal vrijkomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij deze hoeveelheid

(25 miljoen ton) is inbegrepen het grind dat vrijkomt bij de verruiming van het zomerbed van de

Zandmaas. Deze 25 miljoen ton is indicatief en niet taakstellend. Op rijksniveau is de afbouw van de
grindwinning gekoppeld aan de uitvoering van de Maasverruimingswerken. Uit het oogpunt van een
goed beheer van de beschikbare delfstollen Is het een rijksbelang dat het grind dat nog in Limburg

gewonnen kan worden, in de tijd gezien op een gelijkmatige wijze op de markt wordt gebracht.
Geconcludeerd kan worden dat in principe geen nieuwe locaties, primair bestemd voor de
grindwinning, in Limburg zullen worden aangewezen. Naast het afbouw

beleid is het van belang dat het

resterende grind op een zo marktconform mogelijke wijze wordt geproduceerd en afgezet.

Winning van oppervlaktedelfstoffen in uiterwaarden (winterbed Maas)
In het Structuurschema oppeNlaktedelfstoffen is voor de winning van oppeNlaktedelfstollen een
zonering gehanteerd die is aangegeven op de PKB-kaart. Voor de Maas is de aanduiding zone 2 in het

Grensmaasgebied en deels zone 1 en deels zone 2 voor het overige Maastraject. Voor de
Maasverruimingswerken is met name het voor zone 2 geformuleerde beleid van belang. In zone 2 acht

het Rijk de winning van oppeNlaktedelfstollen niet toegestaan, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan. Deze voorwaarden zijn vermeld in het Structuurschema Groene Ruimte en de VINEX. Het Rijk

acht, binnen deze voorwaarden, ook grootschalige winningen van oppervlaktedelfstoffen in zone 2 niet
bij voorbaat uitgesloten. Winning dieper dan enkele meters in de uiterwaarden van de grote rivieren
acht het Rijk in beginsel wel uitgesloten.

Speciewinning in het winterbed van de Maas dieper dan enkele meters is dus strijdig met het vigerend

beleid, zoals vastgelegd in het SOD geldend tot 1999. In 1999 zal door het Rijk het SOD worden

geactualiseerd (SOD 11), waarbij rekening kan worden gehouden met de rivierverruimingsmaatregelen
1997) zijn

die volgens afspraken tussen Rijk en de provincie Limburg in de Bestuursovereenkomst (april

vastgelegd.
4.5.2 Provinciale beleidskaders

De provincies regelen doorgaans het ontgrondingenbeleid via twee sporen. In de vorm van

plannen of andere beleidsdocumenten worden uitspraken gedaan over de noodzaak van
de winning van bepaalde delfstoffen. In streekplannen worden de ruimtelijke consequenties van de
ontgrondingen

sectorale beleidsuitspraken afgewogen. In deze paragraaf is per provincie beschreven welke plankaders er

- voorzover relevant voor het project Zandmaas/Maasroute - zijn en wat deze voor het project

betekenen.
Grondstoffenbeleid provincie Limburg

Plankaders
De provincie Limburg heeft in de eerste helft van 1998 het ontwerp-Grondstoffen

plan in procedure

gebracht. Het Grondstollenplan is een integraalontgrondingenplan voor alle delfstoffen in de gehele
provincie. De ruimtelijke consequenties van het Grondstoffenplan zijn aangegeven in een aantal partiële

streekplanwijzigingen. In het in voorbereiding zijnde streekplan Noordelijk Maasdal zullen de
mogelijkheden voor winning van beton- en metselzand worden aangegeven (aanwijzing winplaats Lomm),
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terwijl voor de lange termijn (na 2008) indicatief (dus zonder de status van winplaats) wordt
aangegeven welke gebieden in aanmerking komen voor de winning van delfstoffen.

Het Grondstoffenplan zal naar verwachting in oktober 1998 door Provinciale Staten worden vastgesteld.
De aanwijzing van winplaatsen voor grindwinning zal plaatsvinden in het in voorbereiding zijnde
streekplan Grensmaas.

Provinciaalontgrondingenbeleid
Het beleid van de provincie is gericht op het duurzaam (zuinig) omgaan met niet vernieuwbare

grondstoffen. Dit beleid is mede gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor de toepassing van
de vervangende materialen waardoor de strategische voorraden kunnen worden ontzien. De provincie
sluit hiermee aan bij het landelijk beleid.

Daarnaast hanteert de provincie het uitgangspunt om in de toekomst de winning van

oppelvlaktedeJfstoffen zoveel mogelijk daar te situeren waar ruimtelijk-functionele ontwikkelingen door
de winning kunnen worden ondersteund. Het koppelen van de doelstellingen veiligheid en

natuurontwikkeling aan de doelstelling delfstoffenwinning wordt in het nieuwe Grondstoffenplan als
gewenst beschouwd.

Het belang van de veiligheid leidt ertoe dat in het Grondstoffenplan zoveel mogelijk (productie)ruimte

vrijgemaakt wordt voor delfstoffen die noodzakelijkerwijze vrijkomen bij de verruiming van de

Maasbedding.
Per categorie delfstof is het beleid als volgt:
. beton- en metselzand

- uit de aangewezen winlocaties ter grootte 34 miljoen ton wordt de productie begrensd tot de
afgesproken taakstelling (= voor de periode 1999-2008: 27 miljoen ton)

- na 2008 worden de in het verleden (vóór 1999) extra voor de landelijke behoefte geleverde
hoeveelheden gecompenseerd, hetgeen impliceert dat uitsluitend nog voor de eigen (Limburgse)

behoefte nieuwe locaties behoeven te worden aangewezen
- er wordt duurzaam omgegaan met niet vernieuwbare grondstoffen (strategische voorraden
bewaren voor de toekomst)
. grind

- afbouw primaire grindwinning conform afspraken met het Rijk
- het primaat ligt bij de uitvoering van het project Grensmaas (eventueel worden bestaande
grindwinningen getemporiseerd als er overproductie dreigt)
- er zullen buiten het gebied van de Grensmaas geen nieuwe gebieden, primair bestemd voor de

grindwinning, worden aangewezen
. ophoogzand

- de aanwijzing van nieuwe locaties wordt opgeschort (dit voor vergroting van (productie)ruimte
voor Maasprojecten)
- er is tot 2015 een marktruimte van ongeveer 6 miljoen m3 (Noord- en Midden Limburg)

. Maasklei

- de gebiedsaanwijzing van nieuwe locaties wordt opgeschort (dit voor vergroting maximale
(markt)ruimte voor de afzet van Maasklei uit de projecten Grens- en Zand

maas)

- geschikte primaire grondstoffen dienen duurzaam te worden ingezet (geen goede klei weggooien

(dumpen in plassen) of uitverkoop houden door export)
- er is tot 2015 een marktruimte van circa 1,5 miljo,en m3,
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Grondstoffenbeleid provincie Gelderland

PI.nk.ders
In het herziene streekplan met betrekking tot de Maasuiterwaarden (1996) is reeds geanticipeerd op de
weinig ingrijpende werken die daar in het kader van het project Zandmaas/Maasroute worden

uitgevoerd. Dit vrij globale streekplan sluit overigens -volledig in lijn met het Rijksbeleid- diepere
ontgrondingen, dus zandwinning, in de uiterwaarden uit. Nieuwe locaties voor de winning van
beton- en metselzand langs de Maas zijn derhalve niet voorzien.

Beton- en metselzand
De provincie Gelderland heeft een taakstelling van 59 miljoen ton beton- en metselzand in de periode
1999-2008. De aanwezige en in voorbereiding zijnde winbare voorraad (win
locaties aangewezen of in
procedure) bedraagt eind 1998 ongeveer 130 miljoen ton. Hieivan zal tot 2008 in principe ongeveer

80 miljoen ton gewonnen kunnen worden. Dit betekent dat deze provincie fors moet inzetten op
beperking van het wintempo in de komende taakstellingsperiode. Naast de huidige en in voorbereiding
zijnde locaties hoeven er voor de periode 2009-2018 waarschijnlijk geen nieuwe locaties te worden

aangewezen.
Maasklei
Langs de Maas ligt een aantal kleiwinningen die ruimschoots voldoende zijn om tezamen met de elders

in Gelderland aanwezige winningen te voorzien in de Gelderse behoefte. Met eventueel bij de

verruiming van de Maas vrijkomende klei is en kan geen rekening worden gehouden. Ingrijpen in
bestaande ontgrondingsvergunningen wordt als juridisch zeer problematisch beschouwd.

Ophoogzand
Voor de winning van ophoogzand is ruimschoots voldoende capaciteit aanwezig. Uitbreiding van de
winmogelijkheden is vooralsnog niet voorzien.
Grondstoffenbeleid provincie Noord-Brabant

Plankaders
De provincie Noord-Brabant heeft een beleidsplan 'Grondstoffenvoorziening ophoogdoeleinden' .
Voor de overige delfstoffen zijn geen specifieke beleidsplannen vastgesteld. Als algemene beleidslijn

voor het voorzien in de behoefte aan ophoogzand en beton- en metselzand wordt de navolgende
prioriteitsvolgorde gehanteerd:

1. gebruik zeezand
2. gebruik secundaire grondstoffen

3. voorziening uit secundaire winningen
4. inzet primaire winningen
In aansluiting op het te nemen Tracébesluit voor de Zandmaas/Maasroute zal door de provincie worden
bekeken in hoeverre een partiële herziening van het huidige streekplan noodzakelijk is.
Beton en metselzand

Evenals in de andere provincies is de taakstellng voor beton- en metselzand voor Noord-Brabant als een
hard beleidsuitgangspunt te beschouwen. Voor de thans geldende taakstelling van 21 miljoen zijn reeds

locaties aangewezen. Geheel nieuwe winlocaties hoeven derhalve niet te worden
aangewezen. Geen rekening is gehouden met eventuele hoeveelheden beton- en metselzand uit het
winterbed van de Maas.
voldoende win
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dijkverzwaringswerkzaamheden blijkt dat deze tot zeker 2006 gedekt is uit bestaande projecten.
Evenals in Gelderland is het niet mogelijk om bestaande projecten te temporiseren ten faveure van klei

die vrijkomt bij de verruiming van de Maas. De provincie wijst derhalve geen nieuwe

kleiwinningsprojecten aan.
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behoefte voor de grofkeramische industrie en voor

Ophoogzand
Voor ophoogzand geldt dat de voorraden die op basis van lopende producten en reeds procedureel in
gang gezette projecten kunnen worden gewonnen, dermate groot zijn dat geen nieuwe locaties

behoeven te worden aangewezen tot 2010. Hierbij moet worden gedacht dat veelophoogzand
vrijkomt bij de winning van beton- en metseizand. Sturingsmogelijkheden om de hoeveelheden
ophoogzand te beperken zijn niet aanwezig.

4.5.3

Ontgronders: regionaal en nationaal
In de drie provincies zijn zowel typisch regionale winners als typisch nationale winners actief.

Daarnaast zijn er bedrijven die een meer gemengd karakter hebben. Ook zijn er nationale bedrijven die

op de regionale markt afzetten. Regionale bedrijven die nationaal afzetten komen minder voor.

De provincie Limburg hanteert in haar nieuwe Grondstotfenplan het principe dat er ook voor de

regionale bedrijven winruimte moet worden gecreëerd. De gedachte hierachter is dat deze bedrijven
zorgen voor structurele lokale werkgelegenheid in tegenstelling tot de nationale winners die het in
principe van de grootschalige locaties moeten hebben en in die provincies kunnen opereren waar op dat

moment het zwaartepunt van de nationale taakstellingen ligt of komt te liggen. Een belangrijke
overweging is hierbij dat de regionale bedrijven minder makkelijk via aanbesteding 'aan de bak' zullen

komen voor de uitvoering van de Maasverruimingswerken, omdat zij afhankelijk zijn van vaste

klasseerinstallaties van waaruit de klantenkring per as wordt bevoorraad. Ook lopen deze bedrijven,
naar opvatting van de provincies, grote continuïteitsrisico's, indien zij afhankelijk worden van

aanbestedingen.
4.5.4 Doorwerking van beleid in het project Zandmaas/Maasroute

Beton- en metselzand
De reductie in de taakstelling voor de winning van beton- en metselzand heeft als achtergrond het

locaties en voor het
gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen moeten een belangrijker rol gaan spelen. In de betrokken
stimuleren van duurzame oplossingen voor delfstoffen: alternatieven voor zand

win

provincies is dit een zwaartepunt van het ontgrondingenbeleid. Er zou zichtbaar moeten worden

gemaakt wat de effecten van de vermindering van de taakstelling met 20% op deze punten zijn.

Op basis van een op korte termijn uit te voeren evaluatie ten aanzien van de afzetsituatie zou de
taakstelling nog kunnen worden aangepast.
In de betrokken provincies zijn reeds voorbereidingen in gang gezet om de nodige locaties 'winbaar'

te maken. Op grond van de huidige gegevens gaat het daarbij om in totaal ruim 138 miljoen ton.

Bij een autonome ontwikkeling - het effectueren van deze winningen - zou de productie in de
taakstellingsperiode daardoor waarschijnlijk ver boven de afgesproken taakstellingen (107 miljoen ton)

uitkomen. Het gevolg hiervan zou zijn dat de gewenste beleidsombuiging naar meer duurzame
oplossingen niet tot stand wordt gebracht: de markt kan volledig worden bediend en de druk om
alternatieven te onderzoeken ontbreekt.
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Een mogelijkheid om, ondanks de overvloed aan (potentiële) winmogelijkheden, de productie af te

stemmen op de taakstellingen, is het opleggen van wintempo's en/of door vergunningen gefaseerd te
verlenen. De daadwerkelijke inzet van deze instrumenten hangt onder meer af van de juridische

mogelijkheden tot en consequenties (bijvoorbeeld in de vorm van nadeelcompensatie) van het ingrijpen
in bestaande vergunningen. Het is daarom onzeker of de drie provincies hun productie binnen de

afgesproken taakstelling van 107 miljoen ton kunnen houden.
In relatie tot de plannen van Zandmaas/Grensmaas is de 'bestuurlijke hardheid' van het streven naar
lagere taakstellingen van belang. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de landelijke taakstelling

170 miljoen ton (gezamenlijke provincies) en de daarvan afgeleide tussen de provincies onderling en het

Rijk afgesproken taakverdeling en provinciale taakstelling. Indien door de uitvoering van de

Maaswerken er noodzakelijkerwijs binnen één provincie meer beton- en metselzand vrijkomt, zal deze
hoeveelheid op een andere wijze - voorzover deze moet worden toegerekend aan de provinciale

taakstelling - in principe op een of andere wijze moeten kunnen worden 'uitgeruild' met andere
provincies of met het Rijk. Een dergelijke ruil dient op landelijk (LCCO) niveau te worden besproken en

te worden vastgelegd. Uitgangspunt blijft daarbij dat de landelijke taakstelling niet zal worden

overschreden.
Grind
De provincie Limburg verstaat onder afbouw van grindwinning dat er naast het project Grensmaas geen
nieuwe locaties worden aangewezen die primair zijn bestemd voor de winning van grind. Dit laat

onverlet dat er bij andere projecten grind als bijproduct kan worden gewonnen. Ten aanzien van de
landelijke taakstelling is reeds rekening gehouden met de grindhoeveelheden uit de Grensmaas.
4.5.5 Wetten en regels

Het wettelijk kader van de winning van oppervlaktedelfstoffen wordt gevormd door de

Ontgrondingenwet. Deze wet heeft tot doel de negatieve gevolgen van het 'ontgraven' van grond ten
behoeve van de winning van delfstoffen of voor andere doeleinden zoveel mogelijk te beperken.
De wet kent daartoe een vergunningstelseL. De wet bepaalt tevens dat provincies plannen moeten

opstellen waarin is aangegeven op welke wijze binnen de provincie wordt geregeld waar ontgrondingen
mogen plaatsvinden.

Winning van delfstoffen is alleen mogelijk op plaatsen die planologische als zodanig zijn aangeduid.
De planologische besluitvorming vindt plaats op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het

Besluit ruimtelijke ordening.
4.5.6 De markt voor delfstoffen

De omvang van de markt voor verschillende soorten delfstoffen - zand en grind in verschillende

gradaties - is sterk gerelateerd aan de conjunctuur. De prijsvorming in de markt wordt bepaald door
vraag en aanbod. De aanbodzijde in de markt is deels afhankelijk van de omvang van verleende

ontgrondingsvergunning; indien er voldoende wincapaciteit is vergund wordt het aanbod voor een

belangrijk deel bepaald door het wintempo. Er zijn aanwijzingen dat in de delfstoffenmarkt door het
betrekkelijk kleine aantal partijen aan de aanbodzijde de prijsvorming - bezien vanuit de vraagzijde -

niet altijd optimaal is.
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4.5.7

Economie

Het beleid van het Ministerie van VROM, beschreven in de nota VJNEX, heeft als doel te voorzien in de
behoefte aan huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen in stadsgewesten en de afwisseling tussen
stedelijke en landelijke gebieden. Binnen de Maasregio geldt dit beleid voornamelijk voor de 'stedelijke

knooppunten' Eindhoven en Maastricht/Heerlen. Voor het landelijk gebied is een restrictief beleid

vastgelegd in een viertal koersen. Het gebied gelegen in het stroomgebied van de Zandmaas valt onder
de 'groene' koers. Dit betekent dat de ecologische kwaliteit richtinggevend is voor de ruimtelijke

ontwikkeling. Binnen deze koers is ruimte voor grindwinning onder de voorwaarde dat de lokatiekeuze
en eindbestemming mede zijn afgestemd op de mogelijkheden van natuurontwikkeling en recreatief

(mede)gebruik.

In de nota Ruimte voor Regio's van het Ministerie van Economische Zaken staat 'het via goede
ruimtelijke voorwaarden bijdragen aan de groei van werkgelegenheid en inkomen' centraal. Gezien de
toenemende ruimteschaarste en werkloosheid acht de rijksoverheid het van groot belang dat de

regionale en lokale overheden voldoende afwegingsruimte wordt geboden ten aanzien van de
verschillende ruimteclaims. De voortschrijdende mondialisering leidt immers tot verscherping van de
vestigingsplaatsconcurrentie en vergroting van het belang van excellente ruimtelijke voorwaarden.

Om knelpunten in de ruimtebehoefte van economische activiteiten op te lossen, worden door het
Ministerie van Economische Zaken middelen beschikbaar gesteld voor verdere verbetering van

bedrijfslocatieplanning. Tevens heeft het Ministerie van Economisch Zaken de EZ/IPO.convenant
ondertekend, waarin samen met de Provincies afspraken zijn gemaakt voor de verbetering van de

bedrijfslokatieplan ni ng.

De regio's Zuidoost-Brabant, Arnhem/Nijmegen en Zuid-Limburg rekenen, vanuit hun status als
Europees stimuleringsgebied, op financiering van programma's van de Europese StructuuITondsen.
Daarnaast ontvangt een deel van de regio Noord- en Midden-Limburg Europese steun voor
herstructurering van de landbouw. Voor enkele regio's met een achterblijvende economische
ontwikkeling (delen van Zuid-Limburg) blijft voorlopig bovendien de Investeringspremieregeling (IPR)
van kracht. Het is de vraag in hoeverre deze vormen van financiële steun na het jaar 2000 gehandhaafd

blijven.

Het regionaal economisch beleid is nader uitgewerkt in provinciale sectornota's, zoals de Kadernota
Economisch Beleid van de provincie Noord-Brabant. Hierin is onder andere het streven verwoord naar

een vergroting van het vervoersvolume over water.

4.6 Het lrleid ten aanzien van baggerspecie en vervuilde grond

Bij het verwijderen van (verontreinigde) baggerspecie moet rekening gehouden worden met de normstellng

ten aanzien van de kwaliteit van oppervlaktewater en criteria ten aanzien van de belasting van bodem en

grondwater. Ten aanzien van het omgaan met diffuus gebiedseigen verontreinigd riviersediment wordt
aangesloten bij de principes van het' Actief Bodembeheer in het rivierbed'.

41

BELEIDSKADER

4.6.1 Beleidskader

Het achtergronddocument be

leids- en beoordelingskader bij de Trajectnota/MER bevat een

beschrijving van het beleid dat van belang is voor de beoordeling van de (milieu)ellecten die kunnen
optreden als gevolg van het project Zandmaas! Maasroute.

Ten behoeve van het ontwikkelen van mogelijk oplossingsrichtingen voor het verwijderen van
verontreinigd bodemmateriaal en de beoordeling van de effecten daarvan is het beleid met betrekking

tot verontreinigde (water)bodem van belang. Dit beleid is neergelegd in het Beleidsstandpunt
verwijdering baggerspecie en de Beleidsnotitie Actie Bodembeheer rivierbed grote rivieren.

Het specifieke beleid ten aanzien van het omgaan met verontreinigd bodemmateriaal is een

verbijzondering en uitwerking van het meer in algemene termen gestelde mileubeleid, zoals dat is
opgenomen in de Nationale Milieubeleidsplannen en de Vierde nota waterhuishouding. In de NMP's is
de aanpak van de milieuproblematiek gekoppeld aan de zogenaamde 'ver-thema's'. In relatie tot de

aanpak van verontreinigd bodemmateriaal is met name het ver-thema 'verspreiding' relevant: in het
algemeen is gesteld dat gestreefd moet worden naar het zoveel mogelijk voorkomen van de

verspreiding van verontreinigingen in het natuurlijk milieu.

Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie
Het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (BVB) van oktober 1993 bevat het beleid ten aanzien

van de verwijdering van verontreinigde waterbodems. Het beleidsstandpunt bestaat uit twee delen:

het eerste deel bevat het algemene beleidskader voor de aanpak van verontreinigde waterbodems;
het tweede deel bevat richtlijnen voor baggerspeciestortplaatsen. De grens tussen verontreinigde en
de overige relatief schone, en aan minder strakke regelgeving gebonden, baggerspecie is gelegd bij de
toetsingswaarde, de grens tussen klasse 2 en 3. In het milieubeleid is een voorkeursvolgorde

aangegeven voor de verwijdering van afvalstromen. Deze voorkeursvolgorde is:

. voorkomen van het ontstaan van verontreinigd sediment (brongerichte aanpak, saneren van
verontreinigi ngsbronnen);
. hergebruik en nuttge toepassing, rechtstreeks of na verwerking;

. storten.
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t Enkele begrippen
I

:

:;

klasse-indeling baggerspecie

--

I

In de Derde en Vierde nota waterhuishouding is een indeling op grond van de mate van verontreiniging van

j

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

i

bestaat uit vijf klassen:

I

klasse 0: schoon (voldoet aan streefwaarden)
klasse 1: tussen streef- en grenswaarde

klasse 2: tussen grens- en toetsingswaarde
klasse 3: tussen toetsings- en interventiewaarde
klasse 4: boven interventiewaarde

=
waterbodem
een permanent of periodiek geïnundeerde bodem (of:) een bodem waarvan de fysische. chemische en
biologische condities mede worden bepaald door contact met oppervlaktewater

=
weerdgrond
bodemmateriaal dat afkomstig is van weerd. of oevergronden en uiterwaarden, dat wil zeggen waterbadems
die niet permanent onder water staan. Dit bodemmateriaal kan doorgaans in den droge worden ontgraven

baggerspecie
bodemmateriaal dat afkomstig is van een permanent onder water staande waterbodem. Dit bodemmateriaal

wordt doorgaans nat ontgraven of gebaggerd
gebiedseigen bodemmateriaal
bodemmateriaal met een (milieuhygienische) samenstelling die niet afwijkt van de 'gemiddelde' samenstelling

van bodemmateriaal in een diffuus verontreinigd gebied (hier: winterbed van de Maas)

puntverontreiniging
. plaats jn het gebied waar de verontreinigingssituatie afwijkt van de 'gebiedseigen' verontreiniging als gevolg

----- -.-

van het aanwezig zijn van een lokale bron van verontreinigingen (indertijd ook wel aangeduid als 'hot spot')

Het beleidsstandpunt bevat richtljnen ten behoeve van de beoordeling van de acceptabel geachte
milieubelasting van baggerspecie stortplaatsen. Deze richtlijnen zijn vooral gericht op het beperken van

de belasting van bodem en water met verontreinigende stoffen. De drie uitgangspunten daarbij zijn:
1. minimaliseren van de emissie door het treffen van IBC-voorzieningen*)
2. inherente veiligheid van de stortplaats, zodat ook op langere termijn de minimalisatie van de emissie

is gewaarborgd

3. minimaliseren van de gevolgen van de restemissie door een locatie-keuze waarbij het gebied van
beïnvloeding minimaal is.
Het eerste uitgangspunt, het minimaliseren van de emissie, is in getrapte vorm uitgewerkt. Ten aanzien

van de isolatie is dit als volgt ingevuld:
. eerste stap: voldoet de kwaliteit van het uittredend porie-water aan de streefwaarde?

*) lBC staat voor lso/eren, Beheren en Controleren
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. tweede stap: voldoet de emissie vanuit het depot aan het criterium van de maximale flux?
De maximale flux is in het beleidsstandpunt getalsmatig aangegeven. Als niet aan de maximale flux

kan worden voldaan, moet worden aangegeven of er mogelijkheden bestaan om de emissie te
reduceren tot onder de maximale flux
. derde stap: toepassen ALARA ")-beginsel om de emissie zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken

De richtlijnen ten aanzien van beheersing zijn gericht op het in stand houden van de isolerende

voorzieningen, het nemen van maatregelen bij onvoorziene gebeurtenissen en monitoring van de

kwaliteit van het milieu rond de stortplaats.
Het tweede uitgangspunt, de inherente veiligheid, is ingevuld in de vorm van richtlijnen voor de wijze
van inrichten van de stortplaats en de lokale omstandigheden. De richtlijnen ten aanzien van de
inrichting zijn:
. het bergen van zo veel mogelijk baggerspecie per oppervlakte-eenheid
. streven naar zo klein mogelijke doorlatendheid van de specie

. horizontale compartimentering verdient aanbeveling (specie met uitloogbare verontreinigingen zo

veel mogelijk midden in de stortplaats bergen)

. streven naar gereduceerde omstandigheden in de stortplaats
De richtlijnen ten aanzien van de inherent veiligheid hebben betrekking op de geohydrologische situatie
van de stortplaatsen: zo mogelijk gebruik maken van natuurlijke slecht doorlatende lagen als

ondergrond voor een depot, locaties met geringe verschillen in grondwaterstijghoogte, locatie met een
dun eerste watervoerend pakket met een lage stroomsnelheid. Deze richtlijnen dienen per gebied en/of
locatie nader te worden ingevuld.
Het derde uitgangspunt, het minimaliseren van de gevolgen van de restemissie, is ingevuld in de vorm

van richtlijnen voor het zoeken van een gunstige locatie. Met name de geohydrologische situatie
(dikte van en stroomsnelheid van het watervoerende pakket) is hierbij van belang. Als grens is gesteld

dat na 10.000 jaar maximaal een gebied met een inhoud ter grootte van de baggerspeciestortplaats
mag zijn beïnvloed.

Beleidsnotitie Actief Bodembeheer rivierbed grote rivieren
De beddingen van de grote rivieren in Nederland zijn over het algemeen diffuus verontreinigd.

Hierdoor moet bij de uitvoering van werken rekening gehouden worden met het wettelijk kader voor
het omgaan met verontreinigd bodemmateriaaL. Dit kader wordt, gezien het diffuse en 'gebiedseigen'
karakter van de verontreinigen, vanwege het gegeven dat veelal slechts in een zeer klein deel van het

verontreinigde gebied wordt ingegrepen en vanwege de - ondanks hoge gehalten verontreinigingenveelallage risiconiveaus, als onevenredig streng en niet toegesneden op de lokale situatie beschouwd.

Er is daarom beleid geformuleerd met betrekking tot toepassen in het riviersysteem van bodemmateriaal

met een 'gebiedseigen' verontreiniging.
De Beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed grote rivieren en de toelichting daarbij (maart 1998)

bevatten de basis voor de beoordeling van de manier van omgaan met verontreinigd bodemmateriaal in
de Maasbedding. Als uitgangspunt is gesteld dat de gewenst milieuverbetering kan worden bereikt
door het beperken van de verspreiding van verontreinigingen en van de contactmogelijkheden met de

verontreinigingen. Stand-still (geen verslechtering van de milieusituatie) zich zal beperken tot die
situaties waarbij geen groter rendement mogelijk is, bijvoorbeeld door herverontreiniging of

verplaatsing van sediment door de waterbeweging.

*) A5 Low A5 Resoneabfe Achievable
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De beleidsnotitie onderscheidt drie vormen van terugbrengen of verplaatsen in het rivierbed, namelijk:

. terugbrengen van gebiedseigen sediment in het gebied of project (T1)
. berging in bestaande diepe winputten in de uiterwaarden (T2)
. toepassen in klei

schermen (T3)

en daarnaast het gebruik als bouwstof, het toepassen van klei in dijken (B).

Ten aanzien van de wenselijkheid van het aanbrengen van voorzieningen bij toepassingen in het gebied

of project is in de toelichting per terugplaatsingsvariant aangegeven op welke wijze hiermee moet
worden omgegaan. Ten aanzien van optie T1 stelt de toelichting dat per project moet worden bezien of

voldoende invulling is gegeven aan het milieuverbetering/ stand-stilprincipe van het riviersysteem.
Maatregelen tegen verspreiding worden alleen nodig geacht indien nadelige effecten worden verwacht

voor ander functies, zoals drinkwaterwinning en binnendijkse natuur. Ten aanzien van optie T2
(bergen in diepe putten) en de hiermee inhoudeiijk gelijkgestelde optie T3 (bergen in kleischermen)
stelt de toepassing, dat 'indien nodig' voorzieningen moeten worden aangebracht om verspreiding

van verontreiniging tegen te gaan, waarbij aan het verbetering/stand-still-beginsel (op niveau van
het riviersysteem) moet worden voldaan. Dat dient per project te worden beschouwd.
De beoordeling van de terugplaatsingsoptie T1 vindt plaats onder het regime van de Wet bodembescherming (WSS); dat wil zeggen dat per project of gebied een (raam)saneringsplan moet worden

gesteld dat in het kader van de WBB goedkeuring behoeft. Ten aanzien van de opties T2 en 13 leg1 de
Beleidsnotitie een relatie met het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie en de daarin beschreven
criteria voor de beoordeling van milieu-effecten. De oplossingsrichtingen T2 en T3 vallen buiten het
regime van de WBB, dat wil zeggen dat de beoordeling en de procedures lopen via de 'normale'

vergunningverlening krachtens Wm en WVO, zo nodig met toepassing van milieu-effectrapportage.
Voor de inrichting van depots voor grond uit een verontreinigde waterbodem vindt de beoordeling

plaats op basis van de in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie opgenomen criteria.
Deze beoordeiing vindt plaats in het licht van de uitgangspunten van 'actief bodem

beheer'; dit is met

name relevant bij 'ALARA'-afweging ten aanzien van het gewenste beschermingsniveau.
Saneringsvisie Maasdal
Als uitwerking van de landelijke beleidsnotitie ABR is voor het Maasdal een gebiedsgerichte uitwerking

in voorbereiding door de betrokken instanties van bevoegd gezag. Deze saneringsvisie gaat nader in op
de wijze waarop in het Maasdal invulling moet worden gegeven aan het begrip gebiedseigen
verontreiniging, de beoordeling van de verspreiding van verontreiniging en de wijze waarop (met name
ten behoeve van de diffuse terugplaatsing van verontreinigd bodemmateriaal) de gebiedseigen kwaliteit

van de waterbodem moet worden vastgesteld.
De saneringsvisie wordt naar verwachting in 1999 ter inspraak voorgelegd. Deze saneringsvisie zal de
toetssteen vormen voor deelsaneringsplannen die ten behoeve van specifieke werken in het Maasdal

worden opgesteld en voor de vergunningverlening ingevolge andere wettelijke regelingen. De wijze

van omgaan met grond bij de Maaswerken moet passen in de saneringsvisie.
Vierde nota waterhuishouding

Jn de Vierde nota waterhuishouding is -als onderdeel van het beleid ten aanzien van de
waterhuishouding- het beleid met betrekking tot het omgaan met (verontreinigde) waterbodems
beschreven. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de verwerking van baggerspecie; er wordt gesteld
dat de aandacht gericht zou moeten zijn op eenvoudige technieken, zoals het afscheiden van zand uit

baggerspecie. Verdergaande verwerkingstechnieken komen vanwege een ongunstige
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kostenrendementverhouding niet in aanmerking voor grootschalige toepassing.
De verwerkingsdoelstelling van 20% wordt gehandhaafd; ook het toepassen van baggerspecie wordt
gerekend onder verwerking.

Actief (water)bodembeheer is in de Vierde nota aangeduid als een mogelijkheid om oplossingen voor
de problematiek van verontreinigde waterbadems te zoeken in het gebied zelf. Het beheersen van de
risico's is daarbij belangrijk: uitgangspunt voor actief bodembeheer is dat er een milieuverbetering
optreedt c.q. een vermindering van de risico's optreedt. De te kiezen oplossingen zijn afhankelijk van de

kwaliteit van het aangevoerde sediment, de huidige bodemkwaliteit en de kenmerken en bestemming
van het gebied.

~i
I

I Stand-stil

I

Een belangrijk uitgangspunt in de Beleidsnotitie Actief Bodembeheer rivierbed grote rivieren (ABR) is het
zogenaamde stand-still beginseL. In de Beleidsnotitie ABR is aangegeven dat in principe voor riviersystemen

wordt gestreefd naar verbetering van de milieutoestand door het beperken van de verspreiding van en de
I contactmogelijkheden met de verontreinigingen. In gevallen waar mileuverbetering niet haalbaar is kan
worden volstaan met stand-stiJ: geen verslechtering van de mileusituatie. In de Beleidsnotitie ABR is

i aangegeven dat standstill zich zal beperken tot die situaties waar, bijvoorbeeld door herverontreiniging of
verplaatsing van sediment, geen groter rendement mogelijk is.

In het kader van de regionale uitwerking van de landelijke Beleidsnotitie (de zogenaamde saneringsvisie

Maasdal) is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Eén daarvan heeft betrekking op stand-still: onder
stand-still wordt verstaan dat de blootstellings- en verspreidingsrisico's na uitvoering van een werk tenminste

niet mogen zijn toegenomen ten opzichte van de huidige situatie.

~

~

De Maaswerken hebben betrekking op een groot deel van het MaasdaL. Het begrip stand-still wordt dan ook

gehanteerd op het schaalniveau van het projectgebied van de Maaswerken. Met betrekking tot het
deelproject Zandmaas/Maasroute betekent de invulling van stand-still dat voor het project als geheel de
blootstelling- en verspreidingsrisico's niet mogen toenemen; een lokale toename van blootstellings- en
verspreidingsrisico's dient dan ook binnen het project tenminste te worden gecompenseerd door een afname
van deze risico's op andere plekken in het projectgebied. Bij de beoordeling van het stand-stiJ-beginsel

worden de effecten van de uitvoering van de ingreep in principe buiten beschouwing gelaten.
=
Deze opvatting van het begrip stand-still kan worden geoperationaliseerd in de vorm van emissie of fluxen

vanuit het verontreinigd sediment naar de omgeving. Dit is een eerste-orde benadering, omdat de effecten en
risico's van de verontreinigingen afhangen van tal van factoren. Bij de beoordeling van de risico's spelen de

karakteristieken van de onderscheiden milieucompartimenten (oppervlaktewater-bodem-grondwater) en de
daaraan toegekende functies een rol.

4.6.2

Wetten en regels
De wijze waarop met bodemverontreiniging en verontreinigd bodemmateriaal wordt omgegaan is
wettelijk geregeld, waarbij met name de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet

verontreiniging oppervlaktewateren van belang zijn. Aan de genoemde wetten is een groot aantal
besluiten, regels en richtlijnen voor de uitvoering gekoppeld.

i
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Wet bodembescherming
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De Wetbodembescherming (Wbb) bevat bepalingen ten aanzien van het omgaan met

bodemverontreinigingen. Het zorgvuldig omgaan met de grond met oog op het voorkomen van

· verontreinigingen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op grond van de Wbb zijn getalswaarden voor de
kwaliteit (samenstelling) van de grond en grondwater geformuleerd alsmede een systematiek op basis

waarvan de beoordeling van het al dan niet noodzakelijk e%f urgent zijn van een sanering dient plaats te

U)

vinden.

Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer is gericht op de bescherming van de kwaliteit van het milieu. Voor activiteiten die de

milieukwaliteit kunnen aantasten moet worden beschikt over een vergunning. De Wm bevat tevens de regels

Cl
Cl

ten aanzien van de milieu-effectrapportage.

Wet verontreinigde oppervlaktewateren
De Wvo heeft tot doel de waterkwaliteit te beschermen. De wet bevat daartoe regels, die het storten of lozen

---

ai

van verontreinigende en andere stoffen in oppervlaktewater in principe verbieden. Indien wordt beschikt over

------

een vergunning kunnen onder voorwaarden materialen in oppervlaktewater worden gestort of geloosd.

4.7

Het beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling

4.7.1 Internationaal

Het beleidskader voor duurzame ontwikkeling is in essentie zeer beperkt qua omvang. Dit kader wordt

primair gevormd door het rapport 'Our common future' van de World Commission on Environment and
Development 'Bruntland-commissie' of WCED, ingesteld door de VNo In dit rapport, dat vooral een

pleidooi is om het concept duurzame ontwikkeling te onderkennen en inhoud te geven - gelet op de

feiten dat milieuproblemen steeds meer en sterker een mondiaal karakter hebben, is met name de
definitie te gebruiken als beleidskader.
Deze definitie van duurzame ontwikkeling ('sustainable development) is als volgt:
'Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de nu levende

generatie tegemoet wordt gekomen, zonder dat daardoor de mogelijkheden van toekomstige
generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar wordt gebracht' (vertaling vân de relevante
passage uit het WCED-rapport volgens R. Hueting en L. Reijnders, 1996).
4.7.2 Nationaal

Voor het Nederlandse grondgebied is het concept van duurzame ontwikkeling opgenomen in het
nationale beleidskader door de vermelding in het NMP. In het NMP wordt duurzame ontwikkeling als

volgt gedefinieerd:
Van een duurzame ontwikkeling is sprake als de huîdige generatie op een zodanige wijze in zijn behoefte
voorziet, dat de mogelijkheid voor toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien niet in

gevaar wordt gebracht.

Omdat duurzame ontwikkeling een gidsprincipe is, moet het een concrete invulling krijgen in
afzonderlijke besluiten en handelingen en kan het geoperationaliseerd worden in afspraken met
betrekking tot acties en te behalen doelstellingen voor afzonderlijke beleidsterreinen.
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47

Sectorale uitwerking
In het verlengde van het bovengenoemde 'primaire' beleidskader kunnen dan ook diverse sectorale

beleidsdocumenten genoemd worden, waarin het principe van duurzame ontwikkeling is opgenomen
en zoveel mogelijk vertaald naar het eigen beleidsterrein. Op deze manier ontstaat een 'secundair

beleidskader' ten aanzien van duurzame ontwikkeling.
Dit secundaire beleidskader is aanzienlijk uitgebreider qua omvang dan het primaire kader. Te noemen
zijn NMP, SVV 11, Natuurbeleidsplan, Nota Landschap, Plan van aanpak Duurzaam Bouwen (i en 11) en

Beheersplan Maas. Ook de beleidslijn Ruimte voor de Rivier heeft duurzaamheid als uitgangspunt.

In de verschillende nota's komt duurzaamheid als volgt ter sprake:

In het Nationaal Milieubeleidsplan is in een bijlage ingegaan op duurzame ontwikkeling.
Het milieubeleid zelf vormt, met haar vele afgesproken acties en doelstellngen, een qua concreetheid

vergaande invullng van belangrijke onderdelen van het principe duurzame ontwikkeling en is gericht op

de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en het verminderen van de afwenteling van de
milieu-effecten (naar andere landen of andere generaties) evenals van de milieugebruiksruimte die

wordt ingenomen door de Nederlandse samenleving.
Het landelijke verkeers- en vervoerbeleid, neergelegd in het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (1990) heeft als uitgangspunt het bereiken van een 'duurzame samenleving', Ondermeer is
een relatie te leggen met de beleidsmatig gewenste modal-splitverschuiving (meer vervoer over water
en per spoor) en de bijbehorende beleidsintensiveringen op deelterreinen (zoals bevorderen invoering

ketenconcepten), Ook de formulering van streefbeelden ten aanzien van leefbaarheid en
bereikbaarheid heeft een relatie met de beleidsmatige aandacht voor duurzame ontwikkeling.

In het Natuurbeleidsplan en de Nofa Landschap wordt het beleid uitgewerkt voor een duurzame
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke waarden en landschappelijke waarden.
Daartoe wordt een ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouden ecologische hoofdstructuur gerealiseerd.
Verlies aan waarden als gevolg van de aanleg moet met maatregelen worden gecompenseerd en/of

gemitigeerd.
In de Derde Nota Waterhuishouding staat het streven naar een duurzaam watersysteem met blijvende

mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik (inclusief de ecologische functies) centraal. Ondermeer de
aandacht voor integraal waterbeheer, het tegengaan van verdroging, de optimale benutting van de

potentie van de verschillende water voorraden (meer gebruik oppervlaktewater) en de afgesproken
inspanning om te komen tot 20 % hergebruik van de klasse 2, 3 en 4 baggerspecie en de voorgenomen
besparing op het gebruik van grondwater hebben een relatie met duurzame ontwikkeling.

Het Beheersplan Maas heeft als hoofddoelstelling het behoud en de duurzame ontwikkeling van een
gezond en veilig waterhuishoudkundig systeem ten behoeve van de natuurlijke, landschappelijke en
recreatieve waarden in samenhang met een optimaal economisch functioneren.

In de beleidslijn Ruimte voor de rivier wordt gestreefd naar een goede en onbelemmerde afvoer van de

rivier, waardoor minder dijkverhoging noodzakelijk is. Het doel van de beleidslijn is de duurzame
bescherming van mens en dier en het voorkomen van schade. Activiteiten die in het winterbed worden
toegestaan moeten voldoen aan de voorwaarden: duurzame compensatie van waterstandsverhogende
effecten én een beschermingsniveau van 1 :1250 per jaar voor potentiële schadegevallen. Duurzame

compensatie wordt hier gedefinieerd als 'verruiming van het rivierbed door éénmalige en/of periodieke
(beheers)maatregelen die de waterstandsverhogende effecten van de activiteit of ingreep opheft,

gedurende de volle periode waarover de activiteit of ingreep gevolgen heeft'.
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In het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen staat een duurzame voorziening in de behoefte aan
grondstoffen voor de bouw centraal. Beleidsmatig heeft het gebruik van secundaire grondstoffen,
vernieuwbare materialen, energie-extensieve materialen en onschadelijke en recyclebare materialen de

(Ò

~

voorkeur boven het gebruik van eindige grondstoffen. Ook dient verspilling vermeden te worden.

Jn het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen (I en 11) worden verschilende acties, die gedeeltelijk al
liepen vanuit andere kaders of beleidsnota's, gebundeld die alle als doel hebben de bouwpraktijk te
verduurzamen. Naast voorlichting, experimenten en beleidsformulering vindt harmonmisatje en

U)

-c
--

instrumentontwikkeling plaats. In het Plan van aanpak Duurzaam Bouwen IJ is water een van de

speerpunten.

Cl
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Afgezien van deze uitwerking naar de verschillende sectorale beleidsterreinen in Nederland heeft ook
op internationaal niveau een verdere uitwerking van het gidsprincipe 'sustainable development'
plaatsgevonden, met name door de formulering van de zogenaamde Lokale Agenda voor de 21 eeuw,
vervat in de proceedings van de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro van 1992.
Deze internationale agenda krijgt op nationaal en vooral
lokaal (in Nederland gemeentelijk) niveau een
nadere uitwerking via geformuleerde aktiepunten en doelstellingen.

4.7.3

Regionaal beleid

Jn het verlengde van het hierboven aangegeven sectoraal uitgewerkte 'secundaire beleidskader' dient

vervolgens op projectniveau, gebiedsniveau en/of op handelingsniveau een verdergaande
concretisering van het begrip duurzame ontwikkeling plaats te vinden. Niet alleen moet hierbij

geconcretiseerd worden, ook moeten de verschillende sectorale beleidskaders geïntegreerd en
onderling afgewogen worden, op zodanige wijze dat een duurzame benutting van het gebied en een
duurzame functie-uitoefening (bij Zandmaas/Maasroute is voor de Maas o.a. een veiligheids-,
transport-, drinkwaterwinnings- en recreatieve functie te benoemen) van het project plaatsvindt.
In het project Zand

maas/Maas

route is de genoemde integratie en onderlinge afweging van sectorale

belangen en beleidskaders lopende de pianvorming gemaakt. De neerslag van de ruimtelijke vertaling
hiervan is verwoord in de Visie MaasdaL. Deze visie vormt dus het integrale en overkoepelende

beleidskader, waarmee de ruimtelijke effecten van het project Zandmaas/Maasroute op hun

duurzaamheidsgehalte worden getoetst.
In de andere paragrafen van dit hoofdstuk wordt in detail ingegaan op de respectievelijke beleidskaders
ten aanzien van verkeer en vervoer, wonen en werken, natuur, landbouw, delfstoffen etc. Voorzover in
een beleidskader concreet inhoud is gegeven aan het principe van duurzame ontwikkeling en dit ook als

zodanig in het betreffende beleidskader is terug te vinden, zal hierop worden ingegaan.
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Beoordelingscriteria op basis van het beleidskader

5

Bij de ontwikkeling en de beoordeling van de alternatieven vormt het vigerende en voor de toekomst
beoogde nationale en provinciale beleid een kadersteJiend element. Voor die aspecten waarvoor het

beleid duidelijke randvoorwaarden aangeeft is met de formulering van de criteria aan de hand waarvan
de effecten van de alternatieven worden beschreven en beoordeeld zoveel mogelijk aangesloten.
Onderstaand is in de vorm van een tabel een overzicht gegeven van de belangrijkste

beleidsdocumenten, de daaruit voortvloeiende randvoorwaarden en de in deze studie te hanteren
beao rd e I i n gscrite ri a.

-
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Voor het project Zandmaas/Maasroute zijn een groot aantal procedures van belang. Hier is in

u
o~

hoofdstuk 3 reeds aandacht aan besteed. Voor dit hoofdstuk is met name van belang welke procedures

tevens het doorlopen van de m.e.r.-procedure vereisen. Om dit te beoordelen zijn de diverse

activiteiten getoetst aan het Besluit milieu-effectrapportage 1994.
vaarweg zoals de Maas dient de procedure van de
Voor ingrijpende maatregelen aan een hoofd

Tracéwet doorlopen te worden. Verder zullen er onder andere aanzienlijke oppervlakten worden

c.

ontgrond waarbij delfstoffen vrijkomen maar ook verontreinigde grond. Berging hiervan in
grootschalige depots behoort tot de mogelijkheden.

Voor zowel de delfstoffenwinning als de berging van grond is de procedure van de milieueffectrapportage eveneens van toepassing. Verder blijven een groot aantal kabels en leidingen in het

trace welke verlegd moeten worden. Deze laatste ingrepen zullen niet zodanig ingrijpend zijn dat

onderdeel

hiervoor de m.e.r.-plîcht van toepassing is. Besluitvorming over al deze activiteiten zal

uitmaken van het Tracébesluit.

Op basis van de Tracéwet moet er een Trajectnota/MER worden opgesteld voor alle m.e.r.-plichtige
besluiten. Dit betekent dat er meerdere bevoegde gezagen kunnen voorkomen welke ieder

verantwoordelijk zijn voor een specifiek wettelijk besluit. Vanwege de gewenste afstemming,

samenhang en procedurele coördinatie hebben de verschillende bevoegde gezagen besloten om
gebruik te maken van de coördinatiebepaling die de Wet Milieubeheer biedt.
Het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat verzorgt namens de Minister van Verkeer & Waterstaat de
coördinatie. Deze zorgt er als bevoegd gezag voor dat rekening gehouden wordt met de onderlinge
samenhang tussen de inhoudelijke producten alsmede voor de afstemming tussen de verschillende

m.e.r.-plichtige procedures. Zo heeft afstemming plaats gevonden bij het vaststellen van de richtlijnen,

waarbij ieder bevoegd gezag verantwoordelijk was voor dat onderdeel van de richtlijnen dat tot haar
competentie hoort. Tijdens het opstellen van de Trajectnota/MER is gebleken dat de locatiekeuze voor
de winning van oppervlakte delfstoffen en speciedepots plaats vindt in het kader van het Tracébesluit.
In tabel 6.1 is de relatie tussen de bevoegde gezagen, het m.e.r.-plichtig besluit en de m.e.r.-plichtige
activiteiten weergegeven.

Tabel

6.1 Bevoegde gezagen, m.e.r.-plichtige besluiten en activiteiten

Bevoegd gezag (BG)

m.e.r.-plichtig besluit

m.e.r.-plichtige activiteit

Minister van Verkeer & Waterstaat

Tracéwet

. ingreep hoofdvaarweg

(tevens coördinerend BG) en VROM

. lokatiekeuze

- depots verontreinigde grond
- winning delfstoffen

Colleges van Gedeputeerde Staten'")

Ontgrondingenwet

inrichting depots

Wet Milieubeheer
Waterkwal iteits beheerder * )

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

*) Van betreffende provincie.

. winning delfstoffen
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Bij de m.e.r.-procedure zijn verder nog meerdere partijen betrokken. Naast de initiatiefnemer zijn dit de

Commissie m.e.r., de wettelijke adviseurs en het publiek. Als initiatiefnemer fungeert Rijkswaterstaat
Directie Limburg, de provincie Limburg en de Directie Zuid van het ministerie van Landbouw

en Visserij.

De Commissie m.e.r. is een commissie van onafhankelijke deskundigen welke het bevoegd gezag na

publicatie van de startnotitie adviseert over de gewenste inhoud van de het milieueffectrapport en in

een latere fase adviseert over de kwaliteit van het opgestelde milieueffectrapport. De wettelijke
adviseurs zijn per wet aangewezen instanties (bijvoorbeeld de regionale inspecties milieuhygiëne in de

betreffende provincie en de betrokken gemeenten) welke bij de betreffende procedures geconsulteerd
dienen te worden. Daarnaast kan tijdens inspraakperioden eenieder zijn mondelinge en/of schriftelijke
reactie kenbaar maken.

De markante stappen van de m.e.r.-procedure worden onderstaand kort toegelicht terwijl in figuur 6.1
de procedurestappen beknopt zijn weergegeven. Tevens is in dit figuur aangegeven hoe de

Streekplanprocedure in de praktijk zo goed mogelijk afgestemd zou kunnen worden met het
Tracébesluit. Er zal geen sprake zijn van een formele koppeling.

Grensoverschrijdende milieu-effecten
I Door uitvoering van de maatregelen in het kader van het Zandmaas/Maasrouteproject kunnen

I grensoverschrijdende effecten optreden. In het kader van het Espoo-verdrag is daarom de startnotitie in
Duitsland en België op een aantal plaatsen ter inzage gelegd. Ook de trajectnota/MER wordt in onze

buurlanden ter inzage gelegd. Het Ministerie van VROM coördineert de grensoverschrijdende
informatieuitwisseling en consultatie. VROM onderhoudt de formele contacten met de Belgische en Duitse

overheden en voorziet hen van de benodigde informatie. In het kader van de Samenwerking Vlaanderen _

Zuid-Nederland is het 'Stappenschema grensoverschrijdende milieu-effectrapportage Vlaanderen-

---

Zuid-Nederland' opgesteld, waarin de wederzijdse informatie-uitwisseling en consultatie is beschreven.

.

Startnotitie - richtljnen
De procedure is in 1995 gestart met de publicatie van een startnotitie, gevolgd door voorlichting,
inspraak en advies. Op basis hiervan zijn door de bevoegde instanties de richtlijnen voor de

Trajectnota/MER uitgebracht. Op basis hiervan heeft het coördinerend bevoegd gezag de richtlijnen

voor de inhoud van de Trajectnota/MER vastgesteld. Voor de locatiekeuze van een depot om de
vrijkomende verontreinigde specie te bergen zijn twee aanvullende startnotities uitgebracht waarover
eveneens advisering inspraak en advisering heeft plaats gevonden. Ook hiervoor zijn door het
coördinerend bevoegd gezag richtlijnen afgegeven.
Opstellen mileu-effectrapport

Op basis van de richtlijnen is door de initiatiefnemer de TrajectnotalMER opgesteld. In 1997 is
bovendien de nota Maasvarianten verschenen welke tot doel had om inzicht en informatie te

verschaffen over de stand van zaken en ontwikkelingsrichting van de studie. Na afronding van de
Trajectnota/MER vindt een aanvaardbaarheidsbeoordeling plaats door het bevoegd gezag.

Trajectnota/MER. inspraak en advisering
De publicatie van de Trajectnota/MER door de bevoegde instanties vormt de voortetting van de
besluitvormingsprocedure. Na bekendmaking van de Trajectnota/MER in de media zal deze gedurende
acht weken ter inzage liggen. Gedurende deze periode kunnen de wettelijke adviseurs en overige

belangstellenden hun zienswijzen inbrengen. Ook zullen in deze periode de nodige
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voorlichtingsavonden en (wettelijke verplichte) openbare gedachtenwisselingen worden gehouden.
De minister kan de betrokken bestuursorganen (provincies, gemeenten) een termijn van maximaal vier

maanden geven om advies uit te brengen. De commissie voor de milieueffectrapportage dient binnen
13 weken na de bekendmaking van het MER haar toetsingsadvies over het MER uit te brengen aan het

bevoegd gezag.
In dat advies wordt, rekening houdend met inspraak en adviezen, een objectief oordeel gegeven
omtrent de juistheid en volledigheid van het MER.

Ontwerp-Tracébesluit, inspraak en advisering
Naar aanleiding van de gegevens uit de Trajectnota/MER, de inspraak en de adviezen nemen de
ministers van V&W en VROM in onderling overleg een standpunt in over het alternatief dat naar hun

mening de voorkeur geniet. Dit standpunt wordt binnen 8 weken na beëindiging van de adviestermijn

uitgewerkt tot een Ontwerp-Tracébesluit en bekendgemaakt en gedurende vier weken ter inzage
gelegd. Tijdens deze periode bestaat er voor eenieder de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling

danwel schriftelijk kenbaar te maken. Voor de besturen in de regio is deze periode twaalf weken.

Verder dienen de betrokken provincies en gemeenten binnen deze periode mede te delen of zij bereid

zijn planologische medewerking te verlenen. Dit kan voor de minister aanleiding geven om het

ontwerpbesluit te herzien.
Tracébesluit en beroepsmogelijkheden
De ministers van V&W en VROM stellen het tracébesluit uiterlijk 5 maanden na de vaststelling van het

ontwerp definitief vast. De minister van VROM kan gelijktijdig aanwijzing geven op basis van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening wanneer uit de reactie van de provincies en de betrokken gemeenten
gebleken is dat zij geen medewerking willen verlenen aan de uitvoering van het voornemen zoals
omschreven in het Ontwerp-Tracébesluit.
Het Tracébesluit wordt toegezonden aan de Eerste en Tweede Kamer de Staten-Generaal en aan
besturen in de regio. Tevens wordt de ter inzagelegging gepubliceerd in de Staatscourant en in
regionale dagbladen. Na vaststelling van het tracé bestaat gedurende zes weken de mogelijkheid tot het
instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open.

Vervolgtraject
Na het Tracébesluit wordt (worden):
a. binnen één jaar het Tracébesluit planologisch ingepast in streek- en/of bestemmingsplannen;

b. de wettelijke procedures gevolgd die leiden tot de overige noodzakelijke besluiten. Deze dienen te
worden genomen binnen de geldende beslistermijn die per wet kan verschillen. Bij het uitblijven van

dergelijke besluitvorming kan de voor de betrokken wet verantwoordelijke minister de besluiten
nemen. De bevoegde gezagen nemen dus - in overeenstemming met het Tracébesluit - elk de
benodigde besluiten.

Inspraak en rechtsbescherming in de onder a en b genoemde procedures kunnen geen betrekking meer
hebben op de keuzes die al in het Tracébesluit zijn gemaakt.

Met betrekking tot de vervolgbesluiten kan worden opgemerkt dat geïnventariseerd is welke wetten en
regelgeving van belang kan zijn bij het uitvoeren van het project Zandmaas/Maasroute, e.e.a. is

gerapporteerd in het procedurerapport Zandmaas/Maasroute. Het rapport omvat een inventarisatie van

de 'droge' en 'natte' waterstaatswetgeving, milieuwetgeving, algemene wet bestuursrecht en andere
relevante regelgeving voor het project. Afhankelijk van het uiteindelijk door de ministers te kiezen tracé
kan met behulp van het procedurerapport worden vastgesteld welke wetten en regelgeving van
toepassing zijn en welke procedures en termijnen er gelden. De procedures die onder andere in het

rapport aan de orde komen staan vermeld in onderstaand tekstkader (overzicht niet limitatief).

PROCEDURE
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Wet op de ruimtelijke ordening

Wet milieubeheer

-

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

.

Ontgrondingenwet
Grondwaterwet

I

Monumentenwet
Wet bodembescherming

Woningwet
Natu u rbescherm i ngswet

Boswet

Wet op de waterhuishouding

I

Keur waterschap Roer en Overmaas

i

Wegenwet
J

Wegenverkeerswet 1994

Wegenverordening provincie limburg
Scheepvaartverkeerswet
Rivierenwet

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

-----

Algemene plaatselijke verordening
Wet op de ruimtelijke ordening

-- ----

56

ZANDMAAS/MAASROUTE, BELEID EN BESLUITN

Cl

~
::
-c
Cl

u
o~

c.

~~- :;

~- Streekplan*

Trajectnota/MER

u

u

Publicatie startnotitie

o Voorlichting en inspraak

ST ARTNOTITEI
RICHTLIJNEN

o Opstellen richtlijnen
Publicatie Visie

Maasdal

o Opstellen

Trajectnota/MER

:: Voorlichting en inspraak

Publicatie TrajectnotalMER

:i Voorlichting en inspraak-- .......--..(8 wk)
:i Toetsing door

TRAJECTNOTAI

Commissie m.e.r.

MER

Ll Advies gemeenten 4 mnd

VISIE

MAASDAL

provincies. waterschappen,

wettelijke adviseurs
Standpuntbepaling door

minister van V&W en VROM

11

:i Uitwerking van het
gekozen tracé uit de
Trajectnota/MER

8wk
+6mnd

:: Voorbereiding Ontwerp

ONTWERP

streekplan

STREEKPLAN

Bekendmaking Ontwerp
Streekplan

."I--(~-~:~)

:i Voorlichting en inspraak ----------(8 wk~)

5mnd
o Voorlichting en inspraak

IJ Voorbereiding Tracébesluit

I

"Vombe,eldlng streekplan I '....../

-s Bekenz1,m,:::; L
....(6.~.:k:
o Beroepsmogelijkhedeo

re:
an vergunningen

lanalogische
ing
ingsprocedure

*

Gestreefd wordt om de streekplanprocedure in de praktijk zo goed mogelijk af te
stemmen op de Tracéwetprocedure.
Er vindt echter geen formele koppeling plaats.

Figuur 6.1 - Stappen (inclusief onderlinge samenhang) belangrijkste procedures
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