
Advies voor ric!ltlijnen 
voor !let milieu-effectrapport 
Baggerspeciedepot Drempt, 

gemeente Hummelo en Keppel 

i i september i 996 

805-35 



cOllllllissie voor de Illilieu-effeclrapportage 

uw kenrnerk' 
M\V /9G.8194··(30B3051 

ondervverp 
Advies voor richtlijnen m.e.L baggerspe
ciedepol Drempt 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
POStbu8 9090 
6800 GX ARNHEM 

U\i;' brief 
d.d, 1 juli 1996 

doorkiesnr. 
(030) 234 76 38 

ons kenrnerk 
U632-96/Sfjbbjao/805-36 

Utrecht, 
11 september 1996 

Met bovengenoemde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage (m_ex.) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor 
een milieu-effectrapport (MER) ten behoevevan de hesluitvom1ing over de opvulling met veront
reinigde baggerspecie van de zandwinput nabij Drempt in de gemeente Hummelo en Keppel. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. Behoudens voor de hoofdpunten van het advies wordt uw aandacht in het 
bijzonder gevraagd voor het volgende. 

In de startnotitie blijft onvermeld dat het de bedoeling is de baggerspecie voor te bewerken 
alvorens deze te storien in het baggerspcciedepot. Deze voorbewerking is, naast op een andere 
locatie. gepland op het terrein direct ten oosten van het depot. Waar deze voorbewerking op 
dezelfde locatie plaatsvindt, kan cumulatie van milieu-effecten van de stort en de voorbewer
king optreden. Ook kan door de voorbewerking - met een mogelijk aanzienlijk mimtcbeslag -
de hydrologische situatie ill de omgeving van de zandwinput ingrijpend veranderen. Ook zullen 
het voorbewerken van de (te saneren) baggerspecie en het storten daarvan in het beoogde 
baggcrdepot in de tijd sterk gekoppeld zijn. In het MER zullen de gezamenlijke milieu-effecten 
en de anderlinge wisselwerking van beide onderdelen inhoudelijk aan de orde moetcn kamen. 
Oit pleit cr voor belde onderdelen samen te beschouwen als activiteiten in een lnrichting. De 
Commissie adviseeri dan ook de voorbewerking op dezelfde locatie als een integraal onderdeel 
van de voorgenornen activit.cit te beschou\ven. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totst-'ll1d
koming van de richtlijnen voal' het MER. Zij zal gaame vememen hoe u gebruik maakt van 
haar aanbevelingen. 

In afschrift aan: Zuiveringschap Oostelijk Gelderland 
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Telefax: 030 - 331295 
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Advies voor ri.chtlijnen voor het miIieu-effectrapport 

Baggerspeciedepot Drempt, gemeente Hummelo en Keppel 

Advies ap grand van artikel 7.14 van de Vvet milieubeheer voar het milieu-effectrappart over 

een baggerspeciedepot te Drempt. gemeente Hummelo en Keppel. 
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Dit advies bctreft rtchtlljnen voor het MER over de (gedeeltelijkel opvulling van 
de zandwinplas Drempt met baggerspecie met als elndbestemming natuuront
wikkeling. Het gaat am een aanvraag voor vergunnlngen [Wet milieubeheer. 
Wet verontrcinigmg oppervlaktewaterenl voar de start en am de voorbcwerking 
van baggerspecie ter plaatse. Daarnaast zal het bestemmingsplan moetcn wor
den herzien. 

Volgens de Commissie verdienen voor de besluitvorming over het voornemeu 
met name de volgende onderwerpen in het MER bijzondere aandacht: 

ProbleemsteUing en <1oe1 
• De naderc onderbouwing van de locatiekeuze, mede in relatie tot de sane

ring van de Oude IJssel en de resultaten van de m.e.r. Baggerspecieberging 
Gelderland. 

• Het volume, de samenstelling, de eigenschappen. het (de) herkomstge
bied[en) van de baggerspecie en de gebruiksduur van de stort, dit laatste 
mede in relatie tot de doorlooptijd van de sanering van de Oude IJssel. 

• De plaats van het depot en omgeving tijdens gebruik en na opvulling in de 
verder te ontwikkelen ecologische verbmdingszone langs de Oude IJ sse!. 

Alt""na.UeVO'lJ!li 
• Naast de voorgenomen activitelt een referentiesltuatle [zonder baggerstortj 

ter plaatse en het meest milieuvrlendelijk alternatief. 
• Altematieven zijn samen te stellen uit onderdelen, zoals: 

alleen storten van baggerspecie vrljkomend uit de Oude l,lssel/ ook specie 
van elders: 
de wijze van voorbehandeling (geprojecteerd naast de zandwinplas/ het 
baggerspeciedepotj en van storten/lnbrengen van baggerspecie; 
isolerende voorzleningen (geohydrologisch, afdichtlagen); 
al dan nlet ontgronden tot een sleebt doorlatende laag; 
de wijze van eindinrichting (en dieptel van de plas; 
de wijze van inpassing in de eeologlsehe verbindingszone. 

• Bij de beschrijvingen wordt waar mogel\jk uitgegaan van verkregen (prak
tijk-J ervaringen bij gerealiseerde baggerdepots elders. 

• Toetsing van de stortalternatieven aan de richtlijnen voor baggerstortloea
ties uit het Beleidsstandpunt Ven'rijdering Baggerspecie. 

Bestaam!.e toestanu van en gevolgen voor het mmen 
• Speeifieke geologische opbouw en (geo)hydrologische kenmerken in verband 

:m.et verspreiding van verontreinigingen, 
• Emissies tijdens de bewerking van de baggerspecie en tijdens de vul- en 

consolidatiefase naar oppervlaktewater en grondwater. 
• Wisselwerking tussen inriehting stort en inriehting omgeving; natuurbe

heeL 



L INLEIDING 

Het waterschap van de Oude IJ ssel beeft het voornemen de zandwinplas bij de 
kern Drempt in de gemeente Hummelo en Keppel in Gelderland geheel of ge
deeltel\jk op te vullen met verontreinigde baggerspecie (klasse 2, 3 en 4) die 
vrijkomt bij de waterbodemsanerlng van de Oudc IJssel en eventueel met spe
cie van elders. 

Voor de tnrichting van de baggerspecle!ocatie zljn vergunningen vereist in het 
kader van de Wet milieu beheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewa
teren (VVvo). Tevens zal he! bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Hummelo en Keppe! herzien moeten worden. 
Op grond van hel Besluit milieu-effectrapportage dienl ten behoeve van de 
besJuitvorming inzake de vergunningverlening de procedure voor milieu-effect
rapportage [m.e."J te worden gevolgd. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland treden op als bevoegd gezag voor de ver
gunningverlening in het kader van de Wm en tevens als coiirdinerend bevoegd 
gezag. Voor de Wvo-vergunning fungeert het Zuiveringschap Oostelijk Gelder
land als bevoegd gezag. 

Per brief van 1 juli 1996 (zie bijIage 1) verzochten Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de Commissie voor de m.e.r. te adviseren over de richtlijnen inzake 
de inhoud van het milleu-effectrapport (MER). De openbare kennisgeving van 
de start van de m,e.r. vond plaats in enkele regionale dagbladen, zoals de 
Gelderlander van 26 juni 1996 (zie bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de m.e.r. De 
samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. De werkgroep treedt op namens 
de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' ge
nocmd. 

Het doel van dit advies is om de gewenste inhaud van de rtchtlijnen voar het 
MER aan te geven. 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen. commentarcn en opmerkingen. 
Bijlage 4 geeft cen averzicht van deze reacties. 
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2.3 

Iniormatie dient te worden verschaft over de fysische en [fysisch-)chemische 
eigenschappen en sam ens telling van de te stortcn baggerspecie fzowel de mate 
van verontreiniging als de betreffende bepalende parameters)2], de omvang en 
herkomst. Tevens moei bij de prognoses worden aangegeven in hoeverre daar
bij rekemng is gehouden met recent beleld en nieuwe technische mogelijkheden 
ten aanzien van het verwerken van baggerspecle. Aangegeven moet worden hoe 
het voornemen zlch verhoudt tot de doelstelHng om in 2000 20 % van de ver·· 
ontxeinigde baggerspecie te bewerken of opnleuw te gebrniken. 

Voorts moet inzicht worden gegeven in fasering en gebrlliksdunr 3] van de start, 
zowel in rdatie t.ot de sanering van de Oude IJ ssel ale bij tevens aanvoer van 
baggerspecie van elders. alsook in de specifieke aard van de beoogde eindafwer·· 
king van de locatie en de directe omgeving. 

Natuw:beh""r 
Het MER dient een doorkijk te bevatten naar de toekomstige imichting van het 
depot en de omgeving daarvan als onderdeel varl de verder te ontwikkelen eco
logische verbindingszone langs de Oude IJssel. Ook dient te worden beschreven 
hoe het voornemen strookt met de visie van de gemeente Hummelo en Keppel 
op de inrichting van dit gebied, alsmede met de (gedachte) inrichting van het 
betreffende bUitengebled varl Doesburg. 

ll .. ml.ere fandvoOEWa!uden 
In de omgeving van de zandwinput komt mogelijk cen trace-altematief van de 
verbinding tussen de Betuweroute en Oldenzaal te liggen. De mogelijke onder
Unge reIatie tussen beide projecten verdient nadere aandacht4 j. 

Uitgaarlde van de hiervoor beschreven probleemstelling dienen concrete rand
voorwaarden, beoordelingscriteria, grens- en streefwaarden te worden gegeven, 
waaraan de in het MER. nit te werken alternatieven en varianten kunnen wor
den getoetst. Dit toetsingskader is van belallg.voor het onderdeel 'Vergelijking 
van alternatieven en varianten' in het MER (zie hoofdstuk 5 van dit advies). 
Daarnaast dient het een roi te spelen bij de ontwikkeling en selectie van van
anten en alternatieven. 

Besluiten 

Het MER wordt voor de vergunningverlening in het kader van de Wm en de 
Wvo opgesteid. Andere overheidsbesiuiten die (nog) moeten worden genomen 
om de voorgenomen activiteit te realiseren, zoals herziening van de provinciale 
rangorde Vall stortlocaties voor baggerspecie, of wijziging van streekplan en 
bestemmingsplan51. moeten worden aangegeven. 

2 Zie oak reactie 12, bijlage 4, 

3 Zie oak readies 2, 3, 8, 11, bijlage 4. 

4 Zie oak reactie 4, bijlage 4. 

5 Zie oak reactie 8, bijlage 4. 



3.2.2 

3.2.3 

Vooxbereidende werl<;zaamheden 

Ontgxondingl zandwinning 
Er is gekozen voor berging onder water. Op grond van de besehikbare informa
tie wordt verwacht dat op enkele meters beneden de bodem van de zandwinput 
zich een slecht doorlatende Jaag bevindt. Uit studies elders is gebleken, dat de 
mate van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater b~i een depot 
gelegen direct op ccn slecht doorlatende laag sterk verschilt van een situatie 
waatin de basis wordt gevormd door een zandpakket. 
Op grond hiervan kan worden overwogen om eerst de resterende zandlaag te 
verwijderen zodat de baggerspecie direct op de geohydrologische basis kan wor
den aangebracht. In elk geval dient het MER een beschouwing te bevatten over 
de mate van uitspoeling van verontrelnigingen met en zonder verdere ontgron
ding, 

AanXeg en situeFing wan de baggerst@rt 
Beschreven dienen te worden: 
• de voorzieningen voor de aanvoer van de baggerspecle; 
• de aanleg van voorzieningen die nodig zljn voor de e"-l'loitatie van het depot, 

inclusief de Ivoor) bewerking; 
• mogelljke isolerende voorzieningen. zoals een kwelsloot/ drainagesysteem 

rondom het depot, ontgraving tot slecht doorlatende laag en aanleg !sole
rende laag op bodem depot6]; 

• de doorsnede van bet depot (inc!usief de maten ervan) en de directe omge
vlng, met aanduiding van de diverse bodemlagen tot aan de geobydrologi
sehe basis en hun relevante geohydrologische eigenschappen; 

• de mate waarin rekening wordt gehouden met plaatselijke gebiedskenmer
ken, zoals met de (potentiele) natuur-functie in het gehele riviersysteem. 

V<><>rbewerldng van de baggerspecie 
In het MER dient te worden uitgewerkt hoe de specie wordt voorbewerkt en wat 
daarvan de consequenties zijn. Daarbij dient ondermeer aandacht te worden 
geschonken aan: 
• alternatieve wijzen van voorbewerking: 
• het te bereiken scheidingspercentage van het zand; 
• de haalbaarheid van hergebruik van bet afgescheiden zand: 
• kwaliteit resterend sUb en de wijze van storten in het depot; 
• kwaliteit van het afgeschelden zand in relatie tot het Bouwstoffenbesluit; 
• geur- en geluidhinder; verspreiding van verontreinigingen naar de bodem/ 

grond- en oppervlaktewater. 

Exploitatie baggerstort 

Beschreven of aangegeven dient te worden: 
• de wijze van aanvoer van de baggerspecie in verband met de miHeugevolgen 

van het transport van de baggerspecie; 

6 Zie ook reactie 4, b~jlage 4. 



Aangegeven dient te worden hoe, met name in geval van volledige opvulling van 
de put, de gewenste eindhoogte wordt gerealiseerd en hoe rekening wordt 
gehouden met het optreden van consolidatie: hoeveel tijd vedoopt tussen het 
beeindigen van de stortactivitelten en het bereiken van de gewenste einddiepte, 
Aangegeven dient te worden of eventueel consolidatie-bevorderende maatrege
len worden getroffen, 

Beschreven dient te worden hoe de monitoring (globaal aangeven type, aantal 
en frequentle van de metlngen) plaats vindt'21, Bij de opzet van 20'n programma 
kunnen ervaringen verkregen bij gereaHseerde bagg;erspeciedepots van nut z~jn< 

Aangegeven moet worden ,vie verantwoordelijk is voor de monitoring en het be .. 
heer13l, ook van het natuurbeheer14

]. na de herinrichtlng; op welke wijze en 
door wie wordt ingegrepen bij het eventueel falen van de voorzieningen, 

NatumontwikkeUng 

De factoren die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de natuur
waarden ter plaatse van het depot en in de omgeving dlenen te worden aange
geven, Hierblj vermenen zowel de natuurlijke factoren als menselijke belnvloe
ding aandacht. Bij dlt laatste kan worden gedacht aan de hydrologische beln
vloeding, Bij het beschrijven van de mogelijkheden voor natuurontwikkeling, 
in relatie tot de blijvende waterdiepte, verdient aandacht: 
• hel creeren of bevorderen van reliefverschillen ; besteed daarbij aandacht. 

aan het historische iandschapspatroon; 
• specifleke biotopen, voor insecten, v~~r amfibieen, rust- en fourageergebie

den voor vogels en broedgebieden voor vogels; 
• de ecologische relatie met (natuur)gebieden in de (wijde) omgeving; 
• de nalevering van nutrienten uit de waterbodem en indirect hierdoor de 

mate van algenbloel op de locatie. 

Ook dient aangegeven te worden welke tijdsafuankeJijke voorwaarden de 
baggerspecieberging stelt aan de natuurontwikkeling, 

Het MER zou een globaallandschapsplan voor een mogelijk eindbeeld moeten 
bevatten waarln staat aangegeven welke (beheersl maatregelen daartoe kunnen 
of moeten worden getroffen, 

12 Zie ook }~eactie 8, bijlage 4" 

13 Zie ook Jreactie 8. bijiage 4. 

}[ 4 2je ook reacties 1. 11 e.a.., bijlage 4. 



4.1 

BESTAMmE MIUEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN MI
LIEU-EFFECTEN 

Algemeen 

Het stm'liegebled omvat enerz\jds de locatie van het baggerspeciedepot en van 
de daaraan geko1'1'elde voorbewerking van (te storten) baggers1'ecie (in1'as
singsgebiedj en anderzijds de omgevtng daarvan. voor zover daar effecten van 
de voorgenomen activiteit kurmen gaan o1'rreden (invloedsgebied). £Ocr aspect 
(lucht. water. bodem) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De loe
grenzing van de gebieden nlOet worden gemotiveerd en op kaart worden aan
gegevcn. 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied indusief de auto
nome ontwikkeUng hiervan moet worden beschreven als referentie voor de loe
oordellng van de te verwachten milieu-effecten. 

Bij de beschlijving van de gevolgen vool' het milieu moet worden aangegeven 
of de effecten tijdelijk of permanent zijn en in hoeverre er cumulatie van effec
ten kan optreden. Bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten 
moet een gevoeligheidssanalyse worden uitgevoerd. 

De nadruk loij de loeschlijving van de gevoIgen kan komen te liggen 01' milieu
gevolgen die permanent, onomkeerloaar oflangdurig zijn. Vooral ook effecten 
die in het voordeel zijn voor het milieu, verdienen loeschrijving. 

De te verwachten gevolgen voor het milieu moeten w mogelijk. in hun onder
linge samenhang worden beschouwd. Hierloij is duidelijk onderscheid te maken 
in: 
• de aanlegfase en eventuele ontgrondingsfase; 
• de lvoor)bewerk1ng: 
• de ex1'loitatie-j vulfase. inclusieftransport, ovcrslag, onderhoud en beheer, 

alsmede de consolidatiefase van de stort; 
• de fase van definitieve inrichting (afwerking en eindgebmik); 
• de fase van nazorg. 

De manier waarop de milieu-effecten zijn bepaald moet worden toegelicht. 
Va oral loij de bepaling van de hydrologische verandelingen en de snelheid van 
vers1'reiding van verontreinigingen 1s een duidelijke loeschrijving van de geko
zen uitgangs1'unten!randvoorwaarden en gebruikte schematisaties essentieel. 
Daarloij dient tevens aandacht te worden loesteed aan calibratie en moet een 
gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd. 

Onzekerheden en onnauwkeurtgheden in de voorspellingsmethoden en in 
geloruikte gegevens moeten worden vermeld. 

-ll-



4.3 

404 

• De mate van aigenbioei ten gevolge van eutrofierlng (stikstof, fosfaat) en de 
gevolgen daarvan. 

Verder verdieni: aandacht: 
• Een beknopte beschouwing van de in de baggerstort optredende processen 

en daarmee samenhangende ponenwaterconcentratles en gasproductte. 
• Transponsnelheid van verontrelnigingen in het grondwater in relatle tot de 

aangebrachte voorzieningen, inclusief de mogelijkheid tot onderhoud van 
deze voorzieningen. Bijzondere aandachi: hierblj moet worden geschonken 
aan de consolldatlefiuxen gedurende de eerste 50 - 200 jaar. 

• Beinvloeding verspreJ.ding verontrelnigingen vanllit het depot op de (land· 
bOllwkundlgc] 181 gebrulks!llnctles in de omgeving, 

• Vool' zover relevant de invloed op (reserverings)gebleden voor waterwinning. 

Lucht 

De bestaande toestand en !mtonome ontwl.kkeUng 
• Huidige achtergrondniveau van geurhinder. 

MiUeugevolgen 
• Voor de relevante componenten (methaan) die vnjkomen, dient het jaarge· 

middelde van de emissies te worden bepaald. 
• De relevante geureenhedencontouren dienen te worden bepaald voor met 

name de voorbewerking van de baggerspecie. 
• Maatregelen am geurhinder te beperken. 

Geluidhinder 

Bestaami.e toestand en autonome ontwl.kkeUng 
• Achtergrondniveaus (indusirte, verkeer, scheepvaart). 

Mili€mgevolgen 
De geluidsituatle moet worden bepaald voor de aanleg en het gebruik van het 
depot: 
• Berekening en in kaart brengen van de geillidemissies die optreden door het 

eventuele ontgronden,. de aanleg en het storten. 
• Mogelijke hinder door werkverkeer (routering en lntenslteit). 
• Maatregelen om geluidsoverlast te beperken. 

18 Zie oak reactie 6, bijlage 4. 



5. 

hennnchting ten opzichte van die van de autonome ontwikkeling van de 
omliggende terreinen intlien daar een natte ecologische verbindingszone 
wordt gevormd. 

Woon- en leefmilieu 

Besehreven dienen te worden: 
• De gevolgen voor de !eefbaarheid van nabije woonbebouwing en woan-

boten22J en het gebruik van bestaande en nieuw aan te leggcn (extensieve) 
recreatiemogelijkheden door eventuele geuremissies. geluidhindcr en visuele 
hinder. 

• De risico's van het falen van de voorzieningen23 j. 
o Hoe betreding door onbevoegden wordt voorkomen. 

VERGELlJKlNG VAN DE ALTERNATIEVEN 

De milieu-effecten van de voorgenomen activite;t en de altematieven. inclusief 
het meest milieuvnendelijke alternatief, moeten onderling en met de referentie
situatie worden vergeleken. Bij de verge1ijking moeten de doelstellingen en de 
grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. 

Aandacht verdient verder ten minste de voorkeursvolgorde van de alternatie
ven/uitvoeringsvarianten per toetsingscritertum. waar mogelijk aan de hand 
van kwantitatieve infonnatie over effecten. zodat relatieve grootte-verschillen 
per aspect inzichtclijk blijven. 

Hoewel dit strikt genomen gcen deel van het MER uitmaakt. beveelt de Com
missie aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende alternatic
yen inclusief (mogelijk te treffenj mitigercnde maatregelen. dit in rclatie tot hun 
beoogde effeden en hun doelmatigheid (kosteneffectlviteitsanalysej. 

22 Zie ook reacties 3, Ii, bijlage 4, 

23 Zie ook reactie 10, bijlage 4, 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
v~~r het milieu-effectrapport 
Baggerspeciedepot Drempt, 

gemeente Hummelo en Keppel 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brier van het beveegd gezag dodo 1 jill! 1996 waarin de Cemmissie 
in de ge1egenheid werd! gesleld em advies uit te 1uengen 

M"Mr, 

'~i-_~""_o (o:~;1 J~' ~I r, 

commissi« veor de milieu,"cffec'trappol:"'t<lg8 
PQstbus 2345 

,d<'> <~,",$~t'.""C' = ________ _ 
,.o~" 102(>, SSO 94 60 

3500 GH UTRECHT 

~ 1 j\lli 199( MW96.8194-609305J 

-- Sta1-'I;no1.:i1.:io2 milieu-e:f£ec::trapportage bagg8l-
speciedepol Drempl 

lJi[i@iT 
Commissie VOOf de 

m!Hell-€ffcctfSPpo1i:lgB 
-... -"'.~~~.- . 

Op 19 juni 1996 hebben \'Iij van het watersellap van de Qudc: IJssel. een 
startnotitie Orltvangen voor cen l1iU.el.l-cffectrappox-\: (1-lER) met betrekking 
tot het oprichten van een depot vaar de opslag van baggerspecie in een 
zandwinpllt in Drempt (gemeente llummelo en Keppel). Bet HER zal deel gaan 
I.litmak(,n van de vergunningaanvragen in het kader- van de \-let milicubeheer 
en de Iyet verontH,iniging oppeLviaktel"ateren. 

Het initiat:ief zal gepubliceer:d wOl·den in het DoesbuJ:gs Streekblad, de 
Geldcl:lar,der, het Gelders D;,gblad en ;en de St."at:SCQllrant (zie kennisge
v ing) . 

Wij vec<.oeken lJ am uiterlijk negen Iveken na de openbax-e kennisgevin9 van 
de startnotitie (dus voor J l. septcmbe): 1996) "an ons acivies uit te brengen 
ten behoevE' van ilet opS'leJ.hon van de ricbtJ.ijnen. 

De tekst van de kennisgeving 011 de star.-tnotitie (in v.ijf.vouo) v.'o;:d.:;n 1\).0r
bi j a1 s bj. j 1 agen toegevoegd. 

rd.l.t u bij correspondentie ove): dl?ze vergunningproceJure id.tijd het d",u.-~ 
bi. j behorE'nde 11\-1~re9j st~·at.ien\lmmeI vennelden"l 

voorz.i.tt.E'l-

hi jJ <19(,1\ 

coll. -/jl 

~ 

C--~r·iffier 

code: Bh'/O ,{j03~3 

" 'I'! 19Q6 

duo(ki=m 3J9 99 S3 

f'Q",,,"i-8Sr.J2 

MW"'N~flOA"""'"" so '" 40J 

eNG \.G,~",o!,~!",.e W 10';:'. 



r-
I ] NSPR.J.Y,jI. $TARTllOTIT1E J~:iLrEU-EfTECTPJ"l'POHTM~E El,GGE1"Sn:CIEDl:POl DRr:Y.2T 

{G~;l~E!:;l<TE HUMKa.O El, KE?FEL) 

Op 19 jt.lni lS'96 beeft. het "atcrschap van de Ollde :UssP.l. cen sta);"tno'titi0 
j,rlgediend bij Gedeput('erd02 Staten van Gelde:cland. De:::" S'c;ntnotitie vo;:mt 
de iorruele sta;:t van Qe procedure om te Komen tot cen Milieu-eifcctrappoc;;: 
{EER). 0,) de st<l~·tnotiti<2 is inspr,-o.ak mogelijk. 

Bet ,-,'a tel-schar is VOO!'nemerlS cen depot or te ri.chten VOOl: de opslag V«!l 
ba9serspeci",. volgcns het voornem(;'!l zsl Jlet depot \</orden Serealiseerd in 
de :::anc!ldnput nabij Du"mpt in de g<2meen\:e l'uUl.'l1elo en K(Oppel. VOOl:" meer 
informatie over de voorgenomen activiteit ven,'ij-.:en \"ij U llil.aJ:" de 
startnotitie. 

Voor. het opr:ic!lten v;;;n !let baggerspeciebergingsdepot. dienen ver-gunningen 
te I,orden aangevr-aagci op grand van de \~et mili€ubeheer (Hm) en de Wet 
verontr-einiging oppervlakte""ateren (Hvo). Voordat de::e vergunningen );unnen 
I,'orden aangevr-aagd moet een MER worden opgesteld, dat samen met ce 
vergunningaanvragen za1 worden ingediend. Het J-jER zal worden gebruikt als 
hulpmiddel bij de besluitvorming over de vergunningaanvr-agen. 

Pl~ocedur-e 

Gedeputeerde St.,at-en van Gelderland zijn verantwoordelijk voor !let verlenen 
van de ver-gunning ingevolge de 'dm. Bet dagelijks bestuur- van llet :wive
r-ingsschap Oostelijk Gelderland :wrgt voor het verlenen van de vergunning 
ingevolge de l'Ivo. Gedeputeerde Staten van Gelderland coi:irdineren de 
voorbereiding en behandeling van het MER en de vergunningaanvragen. 

Voor-dat het MER door de vergllnningaanvrager wor-dt opgesteld, dienen 
Gedeputeerde Staten en het zuiveringsschap richtlijnen vast te stellen die 
aangeven \",,(1).:e milieu-aspecten in het MER onderzocht rnoeten worden. In de 
star:tnotitie is aangegeven ... ·elke milieu-aspecten de aanvrager in IH'-t H~:R 
\..'i1 betrekken. 

Inspnl.ak 
De :inspraak op de startnotitie is bedoeld om adviezen en inspraakreacties 
te ontvangen die betrokken kunnen "'orden bij het fonrmleren van de 
richtlijnen \'oor de inhoud van het P..ER. 
Inspraakreacties met betrekking tot de startnotitie kunnen van 10 juli 
1996 tot en met 7 augustus 1996 schriftelijk ~orden ingediend bij Gedepu
H'erde Staten van Gelder-land, pestbus 9090, 6800 GX hrnhem, onder 
vermelding \Ian het I1W_registratienummer dat onoeraan deze kenllisgeving 
staat. 
DegenI.'. die eE'l'. inspr"akreactie indient, kan verzoeken om zijn of haa:' 
persoonlijke g<:"g("vens lliet bekend te maken. 

T<!. rin ;[3ge 1>399 i n9 
Van 10 juli 1996 tot en met 7 augustus 1996 ligt de startnotitie ter 
.1.nzage bij de ,,·olgende instanties. 

Gemeente HllF.L:nelo en Keppel, Bun]. van Panlluysbr.i.nk 'le iloog_l'.eppel OI~ 
',,;<?rkdaqen van G9.()O tOt 12.00 U\lr en van l~.OO 'Lot, 16.00 UUl·, alsm8ce nil 

t<?lefo;ische afspraak (tel. (0314) 38 91 91). 

z,liveringsscll<op Ooste) ijk Gelderl"nd, Liemersl,'eg 2 te DoetinCheCl c·p 
"'er};cac:en \'a:1 09.00 tot 12.00 UU[ en van 14.00 tot 16.00 uur na tele!oni.
sche afspriak (t.el. (03H) 37 01 11). 

provinCle Gelderland, Bibliotheek in het !luis cier PI·ovir:cie, P.ar-J.:t 11 te 
Arnhem ot=' "'''erko,<gen van 08.30 tet 16.30 llllJ:. 

Nader'" infon::atie 
Voor nadere infonnatie kUrlt u zich wenden t.ot de heer ..... JLM.' ter Grot.e, 
tel. (02G) 359 99 :'3. 

J,rnhem, 1 juli 1996 - nl:. Kh'96 8194-6093051 
Gedepllteerde StGten van Gelder and 
de J.e. Te::lou,,' voorz tt€r 
drs. C.P.A.G. Cr2sborn - griff er 

cell. .; It 
code: 1'1'/0 (,(,~3 

'---------------

Bijlap;e 1, bIz. ii 



BIJLAGE 2 

Openhare kennisgeving van de startnotltie in De Gelderlander d.d. 26 jun! 1996 

\A!atet"schap 
van de Ollde !Jssel 

Voorlichtingsbijeenkomst over opslag slib in voormalige zandwinput 
onder Drempt (gem. Hummelo en Keppel) 

Ui,nociv"t voor alie bd=f.(e!l~nden 

0,0 d""~"t'~o"d 2 i~l, U. "CP"c~" h", W>,e'1d-.>.p ",,~..o~ 0..Kk lj"d 
.~c. v<><;<1'Ch""l,-""ne 0"'<0 do volt .. "d~ "nd.,.,.....,<rp<"l. G.,;",,,r="~,-,jo,, 

,~" """ h'n< wel'om 

N~.;.~ o"'knoe~ bodecn 0",;" II""! 
Or t».", , .. n .~n ",de' ""dc"'''ek;n d. tx>dom ,"fl d~ o...dc IJ",d hod, 

c< proV<f't!o Gdo<r!>~'" """t<",dd <ht.:e 'P'''''. i< """ "-ITI,ut ~<><". 
'~,n'fd ,I,b '~,,~. Oe.,,-b~rt ~n Oon"-,d,,,..,... Cit k<dc"", do., (of 

l",aM~(d ,"o.t ,vo,ce". in ~-<" <>~(W"rp-<x,;{h;kbng", d" "''''4:dq:<i 6> 

h,cr i, m<p'uk op "'~teltik. I~ 0«1" -= delC .dv'O"""~ boon' u hiee 
'0,1<,<,. 

Hilie"..,(fen.-;.p(X>rt 

8~ ~< '-'''~''"g v,n <k Oud, Ij»ei. =,ebil h~' V">t<C1chsp """ 00 Oude 

'J" •• ..;,,,,, '"""nw~t''' "'« het Zu .... ~""~"ch>p Oo"clii~ Gekkrl:."o. ,-"I 
b'ue ... p~c.e ('I,h) ""lkOme"_ lok ..... ooc" ~ ~'l:"'t'I¢boc taw, 
He' ,,-,<cc>{h,p ",.I Go voon-n,I,te "'ndw,,,f>'" b<i 0,,,,,,,,, 11:""'''''''''< 
Hummeio ef1 KorPl'I) ""'{!"~~ ,I< opuWlut< vvoc d~ ,Itb. Vooe de 

'c,I,,,,," h«rv.n ,,:n "<ftvn~'''te'' "od'E T «1 b-d>"","",.-,,, cae 
.e'[u""",[or." h« nod,. «" m,low"",,(feco<.pporo.t~ (MER) <i' to "<lk" 

;:~" M£R be' eKe'" vOOt u d" u '""cht k ... nt kr'lt""" ,n <k ""f;cv~evOlten 
.,n ec ,"txJp,u~. Le,l, Gct~,olf;<" voor 6< b-c~ 1>0< "'''d'. he< 

w~"Mp. ~< "><uu'.~« t<lu'~ <ft 0. 1<I,h, 0< M[R'p<oCedun;: t"-" 
0'("«<1 '>c. H-'-r< m~' M 'M'''~'~~ V<" de '''''('"'''0''''' door' h., 

""'~ b<i ok reo;;-,,''''''.' 10 de "2nJ'O{!l,¢~',.".,..~ op ~e 
"'ilieY.,"'p«1<~ "'t"C'--"" ",ordT in he' li(R. 0,. d. <c>m><>titi~ i, "''f'"",k 

=Otd'I'--_ In G~d B """ d~>< ,<We;<",,"" k,un, u hi",. m<O"¢<' 0""'" la= 

Ei".;!be«~mmi(l~ "~<u"rt,,-bi"<1 

Dc o~,,-,~dd~h o.""t<m"""(""" de pi» b'l D,""""",,, N.U>~""_ D<: 
k&di(lt" <1.( "" pt.>., d",,1 ~~ P-" m>k= ......... """ ecolqi«;he 
v<""(l6"'",,0,,< W>ts d~ Oud,,- Ij,,~1 ru;.:sen O~'l: en <I" Ouic~ W""". 

V<X>riicht<n$~bii~~om't 

H", W"=dup "'"" d. Ou'" Ij"o:/ w,J, ill<: om""""",,6-en V>.t> <k pb.> l>ii 
Oc",""p< not ~<>or d< ""k>"",. <IK.t~ ... {~ ~ del"'" p!>.rm<><>. 
();, voo,,,,,h,,,,,~<om" ""'0, pu"", <>p d'~~ 2 jul; w. "",1'1.30 
<NC '"' Dc Ij,.-dho.,v ... ",[ I, h"""-""" IS. O~tt- V""'~ 

w<>o«f'tce, "''' he< w;.«c;Lh>.p. h'" """"not>,d,'4'. do;, !:'<"'''''''''''"' 
DOdwrg '"' H~m..,.,do ." Ke('p<l '"' <:I< pro,;",,;" gc,"",", ~ ~ 

op d< pw.".,.,."" p.c<><cd<Ir~ <;<\ de in<0'-~k.motdjildl<Od",,_ & "ook 
£dq:<;<\hc.o {>N". ~"" Ie "ell",,_ l(lo/~C4<:ri¢s Lt",,, u =d 10 i"j, "--'. 
'''I'''tItcl'ik '",j,,,,,,,,,, b~ Ged<pu,ccedc $ate« van GddecUtv!. 

1(I(o,,,,~d~ 

Voot "'~C ,,,Iorm>"'~ over 0< "ooMi~bij~mn b,.~, u "",0.0: 

op"""'''' "'"' dc prol«tk,der vu> hot W .. ~"4' ......... de Ov&: Ij=l ok 
h<,<", H. P<Md,,"'P. 'de/oon 0) I '.32Jb.<1 



8~demonderzoek waterbodem 
Oude 1jssel, traject Doesburg· 
Doetinchem 
0,. ('000 v," do w~, hG-d"""b"Z+"''''''''r 0''''''-; 'if, G'<J"~,"=,,< 
''''\<0 v,", Gddcn'~<1 ~,:'" ",," ,,<"< ",,'n~I>''-~ """ o.,.,;,"'c«, "" 

<.tnC"~t v,c, {<c.er"";',1 z<"''''''' "'" """"'Ul~ N"='''''DO''''"''i7"( 
voo' ,bv" d.< "'"'" do",' "'"C<', wcc,",,", ,.~".!,,,,,,,," 

lo~" '''~<' ho'~b= ~~ ~<"'''''''':~'' ",," h« X,,'.1"Y<D'du •. O~,,<,,;\ 
G<'d,,"n~ '"' he[ w""",<;':.,o""", do o,,<l, II"') ~ ,,,"d ... 

on~",.,co" I""" v,'",-:c",' ,n d~ ""'~.,." "''' "" 0..,0< 'I"d." f,« 
"."...:, !U,,<~ ()D«~"'l "" Do«,"&,,,,,", D~ <000«""","",, .... m"""" 
,([<'<"md 

Op fC'"od ''''' 00 Wo< ""d=""'<-<i><""",. m<><te« ""I "" """",01,,,,, ci 
'P"'< "v,," C"" f<'·'I .... o ~"''''t< ,""""""''''0<1'''1 (,,..-A,, 1'rWU1. eij 
<'"""'tc t~"'li"" =«,,"' "'I <<--=, Go "'1""0>< =eH.,.< (.",kd )7 

~"' 
1'\"",10:.><"" 'mdcnc~k 

Or toO""; v.n"« ",c~r ",,,6«,,,,,,- 10.1."''''' ml .. """ """"''''1''" 
b<><h.kicmt ""~<'1<ld d" ,p",","e " ",c. ,"" "'r"" !""'; v"", "''''''1:< 
t><>o<m""",o"<""t·~! 

D,t """'" "'.,;" d< """" ... ,,<km """" '>« m,«< '''''''''( ,cc""""<""t~ 
., do< e' ""e. no,>c,.ul to, "'",,''''' b<=..>L Gao<n 6< f'"Ql< 1"",,< 

_.,,<,.<,0< '<,on;rc'"'tmf" , .. m!<""Il= (v<~ w",""""'m t'" 
D""'~li'tJ . .,;c not"''''o (","olg,,,~« <f.,. v<tO<"<l'''''''t''"If '""'" hct 
«o'r''"<'" )"er, o~ d< """,,', ''''''' "",0«< ",,",,,",,", ... t. ~<>=, 
u't"""< <O[ h« u'"",,e''''' '~n dc" '="""'1 

!"'f"~"k 
O~ d, ,,,uu,,dk,,,,,,,"! "" de t><'dI."i<Jnt" '""P~ ""'r"hjk. 
Bd'~E"'<~d"",, ~'mn<" v>~ 10 i~" 19% [0' «' m« 7 '~l"«~' 19%. 

"u~ "'''''''"''1'' ,>v" ria. om;w<'T'-<><><~'>.k"'£ "'"" \"Ocon b",nt'ft 
Dc,. luMen ,...<>td«", (cod' .. ,«,,; »" 

G~d,p",,,,,,,j,, ,,,«,, ':"" Geld<cl'~d 
fc"bvl ~O~ 

6500 GX Am',m 

T~ .. ;n'..>.~ci~u;"r 

t«, 'o~". v'o~, Q"rw"p-<><,.::IH'l,".~ "''' 0< Ic,;'"'""", I'l' ''-'' '0 IV" 
19% <Cl <~ "',,) '~l'Y"V' 19% '" "'''"'[' e" e, ,~I(Md, "mt"'" 
• f<m",,",< DOc.!t>.'r;:. RoUe",:">'l 1 « De«",'t- "" "-«""1<0 '." 

B)O <01 1:.00 u~c C;-.",O l)lO tOt '" 30 w' 
· ~<m«nt< Ho",,,,<io ,," ';<~p,l. [;~'t yO" P""",u,",,,,'~'. I " 
f.l,,~t K<PI'.'- <:>p "",.; ¢'!'"""" 9 00 ,cC 1) (){) "'" <"C v'n 

'" OO{O{ lo.OOuur. 

· t~m«e~« O"""~d'<;"ffi, rmCh"""..." l !< D"<1","~""" e~ 
"",,"<I.1t"" .". ~)0 ,6( 11,lO uu' o~ ,3.10 '0' i) I, <",c 

· p'e",,,,, Gdde",c.c, o,bl,od,<d, e, t",< H"" eo' r,o"n,,,. 1"\,,,, " 
l< A.",',om, op ~<"d't,·" ,,0 e3u l01 I" lC ~"' 

N.de« i~0rn'><,. 
Vc", ",do<, ,~'o,~",,< ,,,~, ',ct c~_ on,j,r;c,"" 'u", C' ><0" ~,,~~,~ 
'O( m~,·,,,v.,. f.lH W A.I,",- 1<1 (0,61 l~~ 'I'i 8,. ,,>" 6, ond",kc<,c,( 

6o<l<m,,~<""~ ,'" Q~'c d«nH /'h<,,,,,~, I',,,,, 

Amh<'" '8 IO~' I~% 

11W~" l'l~l· 6DnC'2; 

KENI~iS(;EVING 

lnspt"aak startnotitie MER 
baggerspeciedepot Drempt 
(gem. Humrnelo en Keppel) 
0,. I~ I~" 11'>'6 """,h« w,,<'"=""'~ 0< 0-"" 'j"-d",,," "...,.."'''''',,< 
",,",,"~ bi C«'<j>J'<<<0< $(>,,,,, ,.,.~ G"''',""''~". D~I'" """""""'< 
'0."'<0< (o",,,,k r"~ "'" d, P'O<.,..j",,, ~'" 1< '''"'~, "', ,"= m.:,<v 

cl(oC""~POf"t (M[RI. Op.o< """"","u<,, -"",,""". 'nOf.";'I'~ 

H« ","",en"""",, ''OQrr>o"""" =,' ~~, ""« "CC.",,, "00'"' <>;,f't =. bla""'f""O<. Volt"", he< ,"=(1"-""<>".") "'"' 0= ~"(X<», ~«eLl,. 
,~,~ ill .,.-.&.vi'"0l' ~o.t>:'I D,""'I";o d< t:"'~« 1"'-"""<,,, ,.., 

r"-<;>pd. V<>« m=1" ",Io~"~ ""'""c~, "='l:"'""-""'>«". '="",<1< '"'"""'I''''' 
"'iv<",",'O<:~""". 

V<x>c ~'" <>pcd<;"" "'~ r.« ~~o<q;"'".oep<>, .,,,,,,,,, '",-",ro. 

""'f<""'''"~''''''''~~Of'~,·..."cl<W'''m'~'''''''(w'''l 
"" ~< W<:,: ""=C1""",.~ o;,~~""""[",,,,,, ('"'''cl. V<>or..<, ~= 

~"'f""' ........ "" woeokn ""'!~ "'"""'" """ Mm """'''''''. 
~cid. d" """'" """ d •• o<):", .. " ... run-.... t"'" ""j _Of,,",,". "'~""'4 
H« Hffi ",I """""'" rcl>n<i~' .1, hu-lpmKi<kl b<i d< ~~,.,.,,,ot <""' 0<: 
"'"""",,"[·ur.~ 

f.-.x~<I"r~ 

G"';<;><><ox~, S<::;"'" vl.>"1 G.I~~rl."o Ul" ,"",={W()Q"",~< ",0( h« 

.~""n ... n <>< '''''.''''''""( m!~,'oil" d< Wm. He< d>J:d~"" t>Gt"", v<." 
k< 'UN<"<"V>I:',d"l' Q¢"clii" Gdderl.>nd ''''l' '""'" hct ... .,-J" •• "" "'0 dc 
"""t""""'K "'l:,","",~o do Wvo. G~"I""J'""c<k S","" '"""" G<I<kru.~# 
o"",d ... "r"" d. "",o4«""""'t c<I ~dd"'t "'"" het MER "" ~< 

'<'f"I"''''t=''~'''' 

V"",<!;, he< 1~8\ doo, ~< ~run"""''''''"'''t"'"'" """,d< <>n""'«" di~ 
G«ie;><J\"C<"Ctl~ :;.ot~ 0" he< z,,""'''''l'',d-.>.p nO'><J,I""" v~'""~ <1d""" d,. 

=£"""'...-clI<~ "'~""'.,>;>«<="' k< MEil. O<>den:.<>dK m<><<.en """"Q<" 
10 de <t>.rtn<>we ~ """f<t<">·,,,, ,,'<01'-': "'"'"""~e<> rl<: ,~«" ... h« 
MER ",I b-o<,...U"" 

'"~ 
00 ",*",","k op "" m.<VIot"'"' ;, ~dd O<~ ,oM.,,,,, "" ,h'P"""«'"'' 
«on=~~""~,, tJ.ct,-o"e"" ~UM'" w",;j"" b<i I>« (ennui.,."" ~,r. de 

";Chtl<jn<-f\ ""'"' <k ",h""""",,,,, t.« MER. In'I>'.~l"',<u", """ 1>.""*"",, 
t<><d< """""'= ku"""" v,"" l¢ i'"' 19% ,0{ '" """ J '''t''''-'.<! 1996 
,rn"ft<I~" '"'0"",", "'to:<!>«od!Xi: ~l<~e Sc:,,,,,.,-of". G<,<kr'.>J>d. 

r~l 'I09¢. /.$:X) GX Am"",,"," 

V",.",dd )"""'1 "<t MW.,""t',""',,'"""""" .... d" o."<dc~,"", ""'< ,,,,,,,,, .. 
~<'""'l: ,,:U(. D"l:"""< d", 0= ;"!{>,=v",,,,>< .-..l'''''L Un ,,,,,oo.~.o """" 
"",',, or 1=, f><,","""h,k< f<t'v","" .... " I>d~ '" .. ..,1.<" 

T«inuf~lew,,~ 

V,o I~ ,,1.; 19% 'e< Oft M'« 1 "'!:V= 19% I", d< ,<.>("""'C"<>o to' "">{< 

bi' rl<: ""it~<KI< ",,",,,uo; 

· E<'""'·'Me Hu",,,,<'o "" !'..ewe'. e.",t ,.,,,, f'-,~.h"r>brv'" 1 " 

'"'''''t ""PIXl "l' ,...~rl<d,C"" '""~ ~.OO ,e< noo Vu' -on ,""c. I< 00 te, 
1(:00 ""," .• I>ffiN<~' ,dd"",~ "!,p~,,lc ,d (03t~1 Jt ~I ~I. 

· "'~''''"'''t''ch", Oc,'d~" Gd~<"'-"'<l l-,,-",,'"""""i 1« 0"",,, ... ,,,";.,, "r 
~,,,,d,!en V~" 900"" 1).00 u," .." -= t~ 00 (C( 1£.00 "'" '" 

,""'("'."'h<~r..;Jc,cl{031'IJ/OIII. 
· f>'''''~''e Goi<f,clln<l ~,~I,,,[h,,,,~", ,,,' H~" ""'" Pro""'.o<. M1r~' 'I t< 

Nni>"",. Of' _",1..d>e"" ,.,." fl.lC "" 16)0 w' 

t<~d"""",, ;"{OnY,.<ic 

v"", , .. d«o ,01=\« 0'''' d~ '=""",,"'0< f.v." u ,,'" ,.,.,."j.,.. ''''' d~ 
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BIJLAGE :3 

I",itillltief",eme~, Waterschap van de Oude IJssel 

Bevoegd gez!!4g' Gedeputeerde Staten van Geiderland (coiirdinerendj en Zuiveringschap 
Oostelijk Gelderland 

Beslult; Vergunningen ingevolge de Wet rniheubeheer(Vvm) en de Wet verontreiniging oppcr
vlaktewa teren (Wvo j 

AcU"iteit: Het oprichten van een baggerspeciedepot in de zandwtnput nabij Drempt in de 
gemeente Hummelo en Keppel. Het depot zal bij realisatie gebruikt worden voor baggerspecie 
die vrijkomt bij de waterbodemsanering van de Oude IJssel en eventueel Vaal' soortgelijke 
baggerspecie van elders. De inhoud van de zandwtnput is ruim 900.000 m 3

. 

Procedurele gege"ens: 
kennisgeving startnotitie: 26 juni 1996 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 11 september 1996 

Bijzonderhede",: 
Deze locatie komt niet voor op de publicatie rangorde stortIocaties voor baggerspecie volgens 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 30 januart 1996. Het is de bedoeling 
de baggerspecie voor te bewerken alvorens deze te storten in het baggcrspeciedepot. Deze voor
bewerking (scheiden, indikken) is (voor een deel) gepland op het terrein direct ten oosten van 
het depot. De Commissie heeft aanbevolen deze voorbewerking als een integraal onderdeel van 
de voorgenomen activiteit te beschouwen. 

Samenstelling van de werl<gwep: 
dr. A. Barendregt 
ir. W. van DUijvenbooden 
drs. J.P.J. Ntjssen 
drs. L. van Rijn-VcUekoop (voorzitter) 

Secretaris van de werl<groep: if. R.l. Seijffers 



lllL datum 

- . 

L 960713 

2. 960707 

3, 960730 

4. 960803 

5, 960802 

6. 960801 

7. 960806 

8. 960731 

9. 960722 

10. 960724 

11. 960805 

12, 960830 

IUJLAGE4 

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

p",s©©n ©f Inst&mtl" 

~ 

Slad en Ambt Doesborgh De Rood e Doesburg 
Tooren 

O,F, Rijnders Doesburg 

W,H, Diemont, namens het woonb 0- Doesburg 
ten collectief 

Stichting Milieuwerkgroep "De au de Doetinchem 
IJ sselstreek" 

Rijksdienst voor het Oudheidkundi g Amersfoort 
Bodemonderzoek 

H.B. Bloemendaal Drempt 

Rijksinstituut voor integraal Zoetw a- Lelystad 
g terbeheer en Afvalwaterbehandelin 

R1ZA 

Burgemeester en wethouders van 
Hummelo en Keppel 

DageUjks bestuur Zuiveringsschap 
Oostelijk Gelderland 

Burgemeester en wethouders van 
Angerlo 

Burgemeester en wethouders van 
Doesburg 

Rijksinstituut voor integraal Zoetw 
terbeheer en Afvalwaterbehandelin 
R1ZA 

Hoog-keppel 

Doetinchem 

Angerlo 

Doesburg 

a- Lelystad 
g 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960808 

960903 


