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Samenvatting 

Inleiding 

De rivier de Maas /al in de lockcinisi. ()m aan de t;es(ek1e veiligheidseisen te kunnen vuldnen. 

meer waier moeien kunnen afvoeren. De overheid sireeh ernaar om de noodzaak voor een 

n ieuwe ronde di jkversierkint jen Ie heperken, door hel nemen van verru imende maatregelen in 

i iei riviersysteem /e i l . Het streven is de/e maatregelen teeomhineren met na tn i i ron iw ikke l lng . 

Bij de u i i voer in j ; van de projecten /u i len zeer j jrote l ioeveel l ieden weerd^rond moeten worden 

verplaatst. De/e grond is voor een grooi deel verontrein igd als gevolg van aanvoer van veront

reinigd Maasslih in het verleden. Ook het slih dat momenteel t i jdens l ioogwaier wordt afge/el , 

is veronireiniKd. 

Weerdgroi id die del istol len (gr ind, /.and nl klei) heval, wordt deels op de markt a[ge/.el. Voorde 

resterende niet-vermarkihare weerdgrond moet een oplossing worden gevonden. 

Volgens de w e l - en regelgeving moet alle. b innen r iv ierverrnimings|)rojecien vr i j komende, 

weerdgrond heseliouwd worden ais een afvatsiof. Dit beleid biedt vr i jwel geen ru im ie o m de 

vr i jkomende weerdgrond binnen liet j iroject /e l l ie l iergebrniken ol te bergen. Volgens het 

hiLidige provinciale aivalsiol lenheleid moet daarom alle sterk verontreinigde weerdgrond wor

den gestort in grootschalige baggerspeciestortpiaatsen en/of worden gereinigd. Dit is een /eer 

kostbare /aak en voor hei realiseren van dergeli jke slortplaaisen bestaat nauwel i jks maatschap

peli jke draagvlak. 

Het huidige beleid brengl dus belangri jke beperkingen met zich mee voor het realiseren van 

r iv ierverrn imende maatregelen, ü m toch, door middel van r iv ierverr iumende maatregelen, aan 

de veiligheidseisen te kunnen voldoen en natuurontwikkel ingspro jecten te kunnen realiseren, 

hebben de betrokken provincies besloten h u n afvalstoffenbeleid voor zowel verontreinigde als 

sciume weerdgrond aan te passen. 

De kern van de oplossing ligt in bei bieden van meer mogel i jkheden 

om grond in het gebied /e l l ie hergebruiken of ie bergen. Daarbij geldt 

als randvoorwaarde dal op een mi l ieuhygiënisch verantwoorde wijze 

moet w{)rden omgegaan met de iliMinis verornrei i i igde weerdgrond, b in

nen het bestaande landel i jke beleidskader: Actief itodernL)eheer Rivier

bed. Op basis van dit beleidskader hebben de betrokken provincies en 

de regionale directie L imburg van Rijkswaterstaat het ini t iat ief geno

men dit nai ionale lieleid gebiedsgericht uit Ie werken in : de on twerp-

beleidsnotit ie Actief Bodembeheer Maas ( A B M ) . Deze ontwerp-l>eleids-

nol i l ie ver ru imen de niogel i jk i ieden o m diff iuis verontreinigde weerd

grond die vr i jkomt bij l ier i i i r iLhl i i igsprojet ten. b innen hel r ivierbed ie 

hergebruiken of te liergen in kleine bergingen. Dergeli jke bergingen 

zi jn deels al beschikbaar in voormalige zandwinpn i ten , maar ku t inen 

deels ook worden gemaakt door zand w inn ing in het r ivierbed weer loc 

ie staan, in comli inat ie met r iv ierver ru iming. De Rijksoverheid bereidt 

de/e beleidswijziging momenteel voor. In deze ]iiMlen kan dan ook scho

ne weerdgrond die vr i jkomt en niet vermarklbaar is, worden gestort. 

Dit materiaal moet volgens het huidige beleid worden hergebruikt en 

rnagnie i worden gestori. Doordegro ie l ioeveelheden is vol ledig herge

bru ik b innen of bui ten het r ivierbed niet al i i jd mogel i jk. 

r e i k w i j d t e en i n h o u d v a n he t M E R ... 

De m.e.r.-ii l icht vloeit voort u i l het gegeven dal . als verontreinigde weerdgrond wordt 'opge

pakt' en ergens anders wordt neergelegd, er sprake is van hei op of in de l iodein brengen van 

afvalsuiffen. Verontreinigde weerdgrond, die ergens neergelegd of geborgen moet worden, word l 

namel i jk beschouwd als 'afvalstof'. De m.e.r.-pl ichi van de oniwer|)- lH-leidsnoi i i ie is gebaseerd 

op categorie 18.1 van bijlage C van het Besluit m.e.r. van j un i 1999. De m.e. r . -p l ich l igeadiv i ie i l 

is de vaslstell ing van het beleid in /ake de verwi jder ing van afvalstoffen. 
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Bij de vasistflli-n van wt-lke onderwerpen we! en welke (»nderwerpen niei in hei MER muilen 
worden opgenomen, zijn de volgende iiilgangsfiuntcn gehanteerd: 
• een m.t.r. heirefi tilieen nieuwe anivileilen: 
• de m.e.r.-piiilii vloeil voon iiii de Wui oji Milieubeheer en heeft dientengevol^je alleen be

trekking op hel afvalsioffenbcleid: 
" de van de ni.e.r-plichi is leidend bij de keuze van onderwerpen die in hel MER worden 

behandeld; 
• de m.e.r. is gerichl op hel leveren van een meerwaarde voor de besluitvorming. 

De volgende onderwerpen zijn m.e.r.-plichtlg: 
1. De hoofdkeiize: wel of geen nieuw beleid; 
2, 'Bodem blijft bodem' (klasse I t/m 4') : de voorwaarden voor toepassing: 
ï . 'Bodem [klasse 41 wordt bouwstof: de voorwaarden voor toepassing; dit betreft de keuze 

van de voorwaarden waaronder klasse 4 weerdgrond als bouwstof mag worden toegepast; 
4. De minimale omvang voor l'ergen in plassen, kleischermen en bergingen. 

Beoorde l ingskader voor de a l te rna t ieven 

Een beoordelingskader bevat een complete set van relevante, niet overlappende aspecten en 
criteria die een rol spelen bij beoordeling van de alternatieven en daarom voor de eflecivoor-
spelling in hel MER (/ie voor een overmhi van alle aspecten en criteria de label verderop in 
deze samenvatting). 

De gebruikte aspecten in de afwegingsmelbode uit de ontwerp-beleidsnotitie en die in het be
oordelingskader in dit MER komen tiiet geheel overeen, lo hel beoordelingskader in het MER 
worden ten eerste meer aspecten gebruikt en ten tweede zijn een aantal van de geko/en criteria 
en meeteenheden van een hoger abstrattieniveau en daarom globaler. Vergimn ing verlening 
vraagt gedetailleerde, specifieke informatie over een beperkt aantal aspecten. Nanielijk precies 
die informatie die nodig is voor de toetsing van de projecten aan de (normerings-) kaders van 
de wetten op basis waarvan vergunningen worden aangevraagd. 

MilieiLeffectrapportage over (afvaljbeleid vraagt een beperkte hoeveelheid minder gedetailleer
de iidorniatie over een groot aantal asjieclen. Daarbij gaal liet dus om informatie die nodig is 
om een besluit op beleidsniveau te nemen over de wijziging van het afvalbeleid. Daarbij is bij de 
formulering van beleid, dat uiteindelijk wel van toepassing /al zijn op concrete projetlen, de 
beschikbaarheid van informaiie over de beircffende projecien, nog beperkt. 

De besUiitvorniing over de projecien die oodernoitien gaati worden in het kader van de rivier-
verruimingsoperatie is nog breder In deze besluitvorming wordt namelijk afgewogen of er een 
herinrichtingsprojecl i!U>et worden uitgevoerd, waar het moet worden uitgevoerd en hoe hel er 
uil moet gaan zien. Het al of niet winnen van delfsiolfen wordt ook in deze heshiilvorining 
meegenomen. In deze besluitvorming over concrete rivlerverruimingsprojectcn spelen daarom 
nog meer aspetten een rol dan in de afwegingsmeihode oil de omwerp-heleidsnolilie en het 
beoordelingskader in het MER aan de orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn aspecten als vogel- en 
habitairichllijnen, landschap, archeologie, cultuurhistorie, veranderingen van oppervlakte en 
grondwaterstanden en ruimtegebruik. 

m f i h o d e van el fectvoorspel l ing ... 
Uitgangspunt bij deze m.e.r. is dat de wij/e waarop de effect voorspelling piaatsvindi, dient aan 
te sluiten hij liet beleidsmatige karakter van de voorgenomen activiteit. De eflectvoorspelling 
dienl inzicht te bieden in de beleidsmatig relevante verschillen lussen de alternatieven. Van 
enkele aspeaen waren geen kentallen direct beschikbaar, hiervoor zijn aannamen gedaan. 

I In de Derde en de Vierde Nota Waterhuisboudmg is een indeling op grond von de mate van verontreiniging van 

natertodems opgenomen. De indeling vindt plaali op basis von de concenlralie van verontreinigingen en beslaat uit 

vijf klassen: Klasse O: schoon (voldoet aan streefwaarden); Klasse i: tussen streef- en grenswaarde; Klasse 2: tussen 

grens- en toetsingswaarde; Klasse 3: lussen toetsings- en interventiewaarde; Klasse 4: boven interventiewaarde. 



i-en f i c l i e l h c r i n r i c h l i n g s p r o j i . ' c t . . . 

Oind. i i hij et'n iK 'k ' ids-m.cr. g f f i i concrt-ci p n i j i v i voor handen is, waarvoor de effecicn z ich l -

baar ^cTiiüaki kunnen worden , is een casus on tw ikke ld : een [ i t i ie f her inr id i i in^spro jee i . 

De redenen voor het ontwikkelen van een Relief herindchtinssproject zi]n: 

• om te bekijken hoe de oniwecp-beleidsnotitie er de allernalieven in de praktiik uilwerken; 

• voor het beschrijver van de voorgenomen activiteit, met de hieruit voortvloeiende (milieu)-effecten en het 
kunnen tamen «an de kosten is het noodzakelijk over de dimensies van de activiteiten te beschikken; 

• de verschillende activiteiten hebben invloed op elkaar en dienen In samenhang binnen een ;o realistisch 

mogelijk herinrichtingsproject te worden beschouwd. 

De inKrepcn, die in dit fictieve l ier inr i t l i t ingsj i ro ject ^i jn iiilBc-voerd om r iv ierverr i i in i inu en 

natLuirnniwikkei inK lot stand te brennen, beslaan u i l de aanleg van een hoogwatiTgei i t , een 

k le isd ierm. een kade, weerdverlaningen a.in weerszijden v.in de rivier, hel aanbrentien van een 

onderafdichi inH in de boogwalergeid en het verdiepen van hei itomerbed. Circa 10 k m van bel 

b t t i f v c gebied verwi jderd is een grindplas gelegen, die verondiepi kan worden door bet bergen 

van vr i jk(nnend bodemri iaier iai i l . 

Op ^0 k m atsland ligt in een ander s i i iwpand van de Maas een grootschalige baggcrspecieslori-

plaais, waar veronireinigde weerdgrond gestort kan worden. 

Alternat ieven en e f fec ten: hoofdkeuze 

De alternatieven voor de hoofdkeiute die <n het MER worden besctireven zijn: 

1. Nuiallernaiief: niets nieuws doen, dus: geen nieuw beleid; 

z. Voorgenomen activiteit: het toepassen van de ontwerp-beleidsnotitie en daarmee mogellik maken van 

meerdere verwerkingsopties; 

3. Baggerspec ie stort plaat sen-altern at lef: een meest milieuvriendelijk alternatief dat zich richt op het minima

liseren van verspreiding en blootstelling; 

4. Terugplaatsalternatief: allernalief dal zich rictit op hel maximaliseren van het hergebruik door de vrijko

mende afvalstoffen (weerdgrond) zo veel mogelijk op de plaats waar deze vrijkomt, terug te plaatsen. 

/ Ntilallemalief 
tk- i n iUal iernai ief is bel loepassen van het huid ige bele id. In de prakt i jk bl i jk t de id i voer ing 
van hel b i i id ige beleid op zodanige beieminer i i igen te s lu i ten dal er stagnatie op i reedl in de 
u l l voer ing van projecien en er slechts zeer beperkt weerdgrond i i i i bet r iv ierbed w o r d l afge
voerd r iaarbaggerspct iesior ip laaisen of naar re in ig ings-/ verwerkingsinstal lat ies. l ï r z i j n geen 
redenen Ie veroudersk' I Ien dal dit i n de nabije toekomst meer zou wo rden . Hel beschri jven 
van de/e situatie levert ecbier we l een goede referentie voor de mi l ieugevolgen van de ande
re a l lerna i ieven. Bi j hel nu la l ierna i ie f zi jn iwee var ianten onderscheiden; een variant mei 
siorten van bel materiaal en een variant niet verwerken van hel materiaal (zandscheid ingen 
koude immobi l isa i ie) . 

2 Voortfenomi'ii lulivileit 
Het toepassen van de oniwerp-bele ids i io i i i ie beiekeni in essentie dai andere mogel i jkheden 

dan enkel en alleen het afvoeren naar grootschalige baggerspeciesioriplaaisen en verwerkings

installaties mogeli jk worden . Hel toepassen van de oniwerp-bele idsnot i l ie betekent dat op basis 

van een mi l ieurendemenlsafweging een keuze wo rd l gemaakt u i l v i j l mogel i jke opiies voor hel 

verwerken van vr i jkomende weerdgrond: 
1. 'Bodem blijft bodem' ; 

2. 'Bodem word l bouws to f ; 

} . Hergebruik n^t bewerk ing: 

4. Bergen in piassen, kleiscbermen of bergingen; 

5. Sior ien in (baggerspecielsioriptaatsen. 

In de 'voorgenomen ac i iv i ie i i ' wordt hel niet verkoopbare gedeelte van bei materiaal u i l hei 

/omerhed geborgen in een berging onder de hoogwatergeul die speciaal voor het bergen v^^n di i 

materiaal wordt gemaaki (deze werkwi jze wo rd l we l aangeduid met geconcentreerd o m p u i -
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len^). Zonder ompin te r wordt hel iiiivoca-n van de vmngenomcn activiieii mcicilijker le reali
seren, omdat de inkomsieii iiit de delfstoffenwinning gewenst zijn orn lic riviiTvi'iTiiimiii); cn 
n.ituiironiwikkflin}; le firuinncren. 
De iiphretigsien eti effecten van dcHslutfcnwiiiiiiiit; /.ijn overigens in de effect beschrijving en de 
vergelijking van de alternatieven niet meegenomen. 

Bij ABiVl gaat hel niet alleen om verwcrkingsopties voor vrijkomende weerdgrond, maar ook 
om hel verbeteren van de bodemkwaiiieii als milieudoelstelling (saneringdoelslelling). Deze 
sancriii)iMi<)elMel!ing wordt beschreven in hoofdsiiik 'i van de onlwcrp-beleidsnolilie. Voor de 
beschrijving van de effecten van bel voorkenrsaliernatief is het vaii belang dal de sanerlngs-
doelsielling «itgaal van BodemGebruiksWaarden (BGW), die afhankelijk /.ijn van de functie na 
realisaiie van het project (/ie onlwerp-beleidsnoiitie). Het fictieve h erin richt ingsprnjecl bestaai 
vrijwel geheel nil het verlagen van bet maaiveld in de voren van weerdverlagingen of aanleg 
van een hoogwaiergeul. Dit betekent dal alle bodem, die na realisatie van hel pro jea ontstaat, 
regelmaiig overstroomt en er nieuw veroinreinigd sedlmeni wordl afge/et. In een dergelijke 
situatie wordt het niveau van herverontreiniging' als voorlopige saneringsdoelstelling gehan
teerd. Hel niveau van herverontreiniging is in de Maas klasse ï - 4. Dil niveau van herverom-
reiniging verschilt weinig van de BGW voorde functie 'natte natuur ' (d.vv.z. een eindafwerking 
waarbij de bodem permanent onder waier staat). De BGW's voor de functie 'droge natuur ' 
kennen een lager niveau van verontreiniging en /uilen in het projecigebied pas op langere 
lermijn. wanneer de bro)nien van herveroiUreiniging zijn weggenometi en de HVN-waarden 
dus lager liggen, gerealiseerd kunnen worden. 

Bij de voorgenomen activiteit kan uileraard wel het gehele ficiievc herinrichiingsprojeci wor
den uitgevoerd. Hij de voorgenomen activiteit wordl de weerdgrond / o ontgraven en loegepasi 
dat de grond die als 'bodem blijft bodem' wordt toegepast (onderafdichling van de hoogwater-
geulen en afdeklagen van het kleischerm en van de verondie|iing van de grindplas), voldoet 
aan de normen op basis van de BGW voor natte naUnir of hel HVN, Afgezien van deze toepas
sing 'bodem blijft bodem' worden geen afzonderlijke partijen oudersclieiden naar verontreini
gingsklassen. Voor het wel gescheiden ontgraven jier veronireinigingsklasse is een aparie va
riant opgenomen, die verderop i[i de/e paragraaf wordt toegelicht. 

Ook de minst verontreinigde delen van de te ontgraven deelgebieden bevatten een zekere hoe
veelheid klasse 4 weerdgrond, die in het algemeen zowel in horizoiuale als in verticale richting 
zeer verspreid aanwe/ig is. Doordal binnen één deelgebied verder geen scheiding wordt aange
bracht in verontreinigingsklassen, wordt ook een zekere hoeveelheid klasse 4 weerdgrond her
gebruikt als 'bodem wonli bouwstof'. 

Variant: Gescheiden ontgraven van de v o o r g e n o m e n activiteit 
In principe is hei ook mogelijk om de weerdgrond van verschillende veroni reinigingsklassen 
gescheiden te orugraven. Hierbi) wordl de te ontgraven weerdgrond opgedeeld in een groot 
aanial partijen grond, waarvan door bodemonderzoek de (gemiddeldej veronireinigingsklasse 
wordl bepaald. Bij hel ontgraven worden vervolgens de verschillende panijen van een bepaal
de veronireinigingsklasse gescheiden gehouden en ook gescheiden afgevoerd en verwerki. 

} Bitffiicrspeciestürtplatilsen-allenialief hei meest milieuvriendelijk nllenuUief 
Bij dit aliernatief worden biinien het rivierbed grooischalige reiiiigingsinsiallaties en baggerspe-
ciesioriplaatsen gerealiseerd voor het definitief bewerken en bergen van verontreinigde weerd
grond. De projecten voor rivierverruiming en natuiircmtwikkeling kunnen door de exira capa
citeit in baggerspcciestortplaaisen volledig binnen het beslaande beleid worden ihtgevoerd. Scho
ne weerdgrond wordl gescheiden ontgraven en gebruik! voor de toepassing 'bodem blijh bo
dem' . Voor de toepassing 'bodem wordl htiuwsiof' wordl weerdgrond gebruikt, die in ieder 
geval voldoei aan de eisen van het Bouwsloffenbesluit. De overige weerdgroTui wordl (mge-
scheiden ontgraven en atgevoerd naar baggerspcciesioriplaaisen. Partijen weerdgrond die rela-

2 Omputten is het minnen van delfstoffen (uil grindplossen en leteischermen) en het bergen von verontreinigde 

weerdgrond in deze plassen, Itleischermen en depots. 
5 Hef niveau van herverontreiniging wordt hierna verder aangeduid als 'HVN'. 



lid veel /and bevallen (>60%), worden behandeld in een zandscheidingsinstallatie. Hei zand 
dal hierbij vrijkomi, kan worden hergebruikt en de resterende fracties worden gestort in bajj-
HersiieciesUin plaat sen. 

4 TeniffpliiiilsitlliTitalief 
Dit aliernaliel riciii /ich op het T.O yoed rniijieiijk hergebruiken van afvalstoffen tioor de weerd-
grond terug te plaatsen en daarmee Ie hergebruiken ais 'bodem'. Het 'in situ-ompuiten' niaakl 
da.irom onderdeel uit van dit ahernatief. Hierbij wordt de weer{lgrorid lijdelijk opzij ge/et. hel 
onderliggende /and ontgraven en daarna de weerdgroiid weer teruggelegd op de plek waar hel 
vandaan komt. Belangrijke nadelen van de/e vorm van verwerken van de weerdgrond zijn dal 
hel de weerdgrond twee keer 'oitgepakt' moet worden en dal de verontreinigde weerdgrond 
weer versjireid in de weerden terechtkomt. Wel wordi eri>p gelei, dat de weerdgrond binnen de 
homogene deelgebieden blijft. 

vergelijking van alternatieven: Hoofdkeuze ... 
Een overzicht van de effecten en de beoordeling daarvan is gegeven in de label op de volgende 
pagina. De kwalitatieve beoordelingen zijn allemaal gegeven ten op/ichte van het luilalierna-
lief. De 'O' beoordeling die daar wordt gegeven, wil dus niet /eggen dal alle eilecien van het 
nidalternalief nenlraal /ijn, maar alleen dat dit als referentie wordt gebruikt. 

Overzicht effecten alternatieven: Hoofdkeuze 

Aspecl Deelaspect Nul 

Al iernal iel 

Stort plaalsen 

Nul 

allernatiet 

Bewerking 

Voorgenomen 

actlvUeH 

(ongescheiden) 

\A»Tgenofflen 

activiteit 

feescheiden) 

Baggerspec le-

siDrtplaatsen-

al lematlef 

Terug plaats-

a Hematiet 

Real isat ie p ro jec tdoe len 

Voorgenomen 

actlvUeH 

(ongescheiden) 

Hoogwaterbescherming Rlvlenerrulming 

(x l ooo m' ) 

1735 2725 3400 3400 3400 34O0 

Natuurontwikkeling Terrestrische 

n a l u j ' (ha) 

»5 15 60 60 60 60 Natuurontwikkeling 

Aquatische 

r a t u u i (ha) 

33 33 39 39 33 35 

Inhoude l i j ke aspecten 

Bloot stelling en 

rontsctmogell |kheden 

Blootstel 1 Ing en 

conlaclmogeli ikheden 

t.o.v. beginsituatie (%) 

Grondwater; t.o.v, 

i i ltgangssltuatie 

1%) (beoordeling) 

6S% 68% 6 9 % 36% 36% m% 

Wrspreid ing van 

verontreinigingen 

Blootstel 1 Ing en 

conlaclmogeli ikheden 

t.o.v. beginsituatie (%) 

Grondwater; t.o.v, 

i i ltgangssltuatie 

1%) (beoordeling) 

66% 

0 

66% 

0 

58% 

* 

55% 

* 

43% 

+4-

7 4 % 

1 M % 

Wrspreid ing van 

verontreinigingen 

Oppervlaktewater; 

t.o.v. uitgangssituatie 

(%) (beoordeling) 

85% 

0 

85% 

0 

8 1 % 

0 

73% 

» 

73% 

* 

7 4 % 

1 M % 

Duurzaamheid Productherge&ruik 

( i i o o o m') 

Energieverbruik 

(G| X loOO) 

W50 

6 i , 

1990 

» 64 

14 so 

S8 

1450 

sa 

1590 

c a . 110 

» 9 0 

73 

Kosten 

Kosten Invester ing (IM€) ï-i 2 8 12 i B 42 14 

Procesmat ige aspec ten 

Compiei l tei l uitvoering 

Doelmallgheid 

rege lgev ing 

Wetkiaamheden 0 - 0 - - 0 _ "• Compiei l tei l uitvoering 

Doelmallgheid 

rege lgev ing 

Handhaafbaarheid 0 0 0 - 0 -
Compiei l tei l uitvoering 

Doelmallgheid 

rege lgev ing Beheersbaarhe id , nazorg o + + • • + 0 

••*• leet groot positief effect in vergelijking tot het nuiallernatief 

• • grool po5Hief effect in vergelijking tot hel nulaltemalief 

+ positief eITe« in vergelijking tol hel nuiallernatief 

Q geen verschil in vergelijking tot het nulahernalief 

negatief eHea in vergelijking 101 hel nuiattematief 

groot negatief elfeti in vergelijking lot hel nulaltemalief 

leet groot negatief effect in vergelijking tot het nulallernatiel 
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VIII 

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

Op basis van de effeciln-schri jving per bcoordeüi igscr i ier i i in i kan een vergel i jk ing van de alicr-

na i ievcn gemaakt wo rden . Hei gaal l i ierbi j i i ic i o m he l maken van een ke i i /e , daarv imr moe i 

inimers een afweging gemaakl worden welke aspeHeii j ic la i ig i i iker zijn dan andere aspecten. 

Een dergeli jke pi i l i l ieke afweging is bu i len beschouwing gelaten. Een voorbeeld van i r o n afwe

ging is of een zekere vern i imler ing van versjueiding van verontre in ig ingen wel of niel belang

r i jker is dan een v e r u h i l in kosien. Ue ve ig i l i j k i i i g van ahernat ieven is erop gericl i l urn een 

goede basis te leggen voor een dergeli jke afweging. Hel geeft aan hoe de ahernat ieven zich l o l 

elkaar verhoiu len en waar de belangrijkste verschil len l iggen. 

De belangri jkste verschi l len tussen de al tcrnai ieven bevinden zich in de aspecten blooistel l ing 

en coniaclmogel i jk l ieden (vi)oral ecosysteein), verspreiding van verontre in ig ingen, kosten en 

in mindere male energiegebruik, complexi tei t in i i i l vo r r i ng en doelmai ig l ie i t l regelgeving. Bi j 

deze verschi l len is een duidel i jk pat roon herkenbaar. De al iernal ieven met een kleine blootstel

l ing en fontaetmogel i jkbeden en geringe versj ireiding naar g rond- en opperv lakiewaier (voor

genomen activi iei t me i gescheiden ontgraven en bel baggerspeeiestoriplaaisenaliernalief) heb

ben hoge kosten en een relatief gemakkel i jke bebeersboarheid en nazorg. Bi j deze al ternat ieven 

wordt verontreinigde weerdgro iu l immers geïsoleerd geborgen en w o r d i voor toepassingen niet 

rel.i i iet veel mogel i jkheden voor co i ua t l en verspreiding van veroni re in ig ingen selione of l icht 

verontreinigde weerdgrond gebruikt. 

De voorgenomen aci iv i tc i t (ongescheiden ontgraven) neemt bi j de bovenstaande afweging tus

sen verspreiding en conlaetmogel i jkheden enerzijds, en kosten anderzijds, een mssenjiositie in . 

De voorgenomen aci iv i ie i l (<)ngescheiden on igraven l realiseert een verminder ing van bloot

stell ing en e()niat imogel i jkbeden en van verspreiding van veroni re in ig ing naar het grondwater 

ten opzichte van het ni i la l ternat iet en beeft daarbij de laagste netto kosien {€ 12 mi l joen lager 

dan de kosten van het in i la l iernat ief ) . Al leen zi jn er iets meer mogel i jkheden voor verspreiding 

van verontrein igen naar bei oppervlakiewater door erosie van nog niei goed vastgelegde weerd

grond kort na de u i ivoer ing. De gunstige verhoud ing lussen netto kosten en verminder ing van 

bloois iel l ing. eontacimogel i jkheden en verspreiding maken <luideli|k waar int i juist deze ver

werkingsopties als voorgenomen aei iv i tei l z i jn gekozen. 

De variant gescheiden ontgraven van het voorkeursal iemaiief heefi een kleinere blooisiel l ing en 
coniactniogeli jkl ieden (16% versus 697ii) en verspreiding van verontreinigingen met name naar 
het oppervlaktewater ( 7 i % versus 81%) dan he l voorkeursal iernatief tmgescbeiden ontgraven. 

Hel gescheiden ontgraven leidl echter wel loi een aanzienli jke toename van de kosten (ca. fi 18 

mi l joen) . Hoe groot deze toename is hangt in bet algemeen sierk af van bei project en de wi jze 

waarop de veroni re in ig ingen zi jn verspreid, maareen belangri jke toename in (netto) kosten bi j 

vol ledig gescheiden ontgraven is ook In andere studies gevonden (Trajeetnota/MER Zandmaas/ 

Maasroule). Bovendien zijn niet alleen de kosien van geseheiden ontgraven hoger ook de 

complexi tei t van de u i tvoer ing neettu sierk toe en het handhaven van de vergunningseisen 

wordt veel moei l i jker door de verschil lende grondsl romen b innen bet werk. 

Hel baggerspeciestortplaatsenaliernatief neemt laatst genoemde bezwaren van de voorgeno

men activiteit met gescheiden ontgraven grotendeels weg, maar dit brengt nog veel hogere 

kosten me i zich mee {€ iO mi l joen) ten opzichte van de voorgenomen aci iv i ie i l (ongeseheiden 

ontgraven). De blootsiel l ing en conlaetmogel i jkheden en de verspreiding van ver i j in re in ig in -

gcn van hei baggerspcciesloriptaaisen alternatief verschi l len gemiddeld gesproken n ie l veel van 

de voorgenomen aeiiviteit met geseheiden onlgraven. De relatieve grond wal erf lux is voor het 

baggerspeciestoriplaatsen alternai ief k le iner dan van de variant gescheiden ontgraven ( 4 3 % 

versus 55%) en de verspreiding naar het oppervlaktewater is geli jk ( 7 Ï % ) . De kosten van het 

baggerspecieslortpiaaisenalternaiief zi jn echter circa € 2 6 mi l joen hoger (bij sU)rtki)sien van 

€ 16 per m ' ) . 

Het ler i igj i laalsal lernatief scoort maar op éón pun i beier dan de voorgenomen act ivi tei t : de 

hoeveelheid l ie rgebni ik l niaieriaal. Kchl dmn/ .amer is bel al lernat iel ook niet, want bel ener

gieverbruik l igi hoger dan dai van de voorgenomen activiteit door de grote hoeveelheid grond

verzet en lu-l relatief böge energieverbruik van w i n n i n g en verwerk ing van oppervlakkig ont-



graven zand. Bij hel lenigplaatsalicrnatief wordl voor de blootstelling en aintactniogelijkhedcn 
en voor de verspreiding naar oppervlakiewater niei voldaan aan liei standstill beginsel. 

Hel niilaliernaticE (siorten) tenslotte realiseert slechts 8 0 % van de benodigde rivierverririniing. 
terwijl de kosten l i t ta € 16 miljoen hoger zijn dan de voorgenomen activiteit iingescheiden 
onigfiivei! (hij sKirikosten van € 16 per in ' ) . Ook bij andere aspecten komt de voorgenomen 
aciiviieit gelijk of beier naar voren dan bel nnlaliernatlef. Het is bierdoor geen reéel alternatief 
om lie benodigde bescherming tegen hoogwater in combinatie met naiuuroniwikkeliiig in hel 
rivierbed v.iii de Mans te bereiken. De variani bewerking van hel luilalteniüiief verschili weinig 
in kosten van liet [Uilaliemaiiel (storten|. Dit is hel gevolg van de hogere stortkosten en de 
Wbm-heffing op hel siorien van onbewerkt maleriaal. 

'Bodem blijft bodem* 

Waai gaal hel concreet om? 
Bij de uitvoering van rivierverfulming in het winterbed (bijvoorbeeld hoogwalergeulen en weerdverlaging) wordt 

atlijd eersl op grote schaal ontgraven, waarbij de efficiency van het ontgraven er eventueel de mogelijkheden om 

delfstoffen Ie winnen voorop staan. Met deze wilze van ontgraven wordt nooit direct het gewenste profiel bereikt. 

Daarom worden, nadat de vereiste hoeveelheden zijn ontgraven, de laluds en dwarsprofielen op de gewenste 

wijie afgewerkt, bijvoorbeeld om zo goed mogelijke condities voor naluuroniwikkeling Ie scheppen. Uiteraard ligt 

het voor de hand om voor de afwerking van de laluds hel nog aanv^ezige bodemmatertaal te gebruiken, waaron

der de diffuus verontreinigde weerdgrond. Op deze manier blijft de weerdgrond die in de ooispronKelijke situatie 

als bodem aanwezig is, ook na realisatie als 'nieuwe' bodem achter. Vandaar de naam van deze toepassing: 

'bodem blijft bodem'. 

Er zijn ook specifieke situaties waarbij een nieuwe bodemlaag van weerdgrond moei worden aangebracht. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij hoogwatergeulen die verdroging veroorzaken, doordat deze de grondwaterstanden in 
de omgeving verlagen. Door een onderafdichting van weerdgrond aan ie brengen in deze hoogwatergeulen, kan 
de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving verminderd worden. Ook erosie van fijnzandig materiaal kan 
voorkomen worden door een onderafdkhling van stevige weerdgrond aan Ie brengen. 

A l t e r n a t i e v e n 
Voor 'Bodem blijli bodem' /ijn de volgende alternalieven opgesteld: 
1. Nidaliern.iiief; 
2. Kwaliteit (concern rat les) van de ontvangende bodem als norm: 
i. Inimissie-eisen van Bonwstoffenbeskiii (Caiegorie I) als norm: 
4. Voorgenomen aciiviieit: berveronireinigingsniveati (HVN) als norm: 
5. Meest milieuvriendelijk allernaiicf (MMA): Bodemgebrnikswaarde (BGW) (droge natuur) 

nis norm. 

/ Nululteniulief 
Volgens hel huidige beleid mag strikt genomen alleen schone weerdgrond op grote schaal wor
den gebruikt voor de toepassing 'Hodem blijll bodem'. In de i>raklijk is veel weerdgrond diffuus 
verontreinigd en is er zelden direct voldoende schone weerdgrond voorhanden voor de afwer
king van alle taluds en het eventueel aanbrengen van onderafdkbilngen van hoogwatergeulen. 
Om de schone weerdgrcmd te kunnen gebruiken moet dei^e eersl zorgvuldig gescheiden oiugra-
ven worden. Dit leidl lot hogere kosten en logistieke complicaües tijdens de uilvoering. Het 
loepassen van verontreinigde weerdgrond volgens 'Bodem blijfl bodem' wordt daarom in de 
huidige situatie alleen op kleine schaal gerealiseerd. Dil milallernatief gaai daarom uil van de 
beslaande bodem, d.w.z. dal er geen weerdgrond bovenop wordl gelegd voor de afwerking of 
onderafdicblingen. Om de verschillen lussen de aliernaiieven Ie concenireten op de voorwaar
den voorde milieidiygiënische kwaliteit wordt wel aangenomen dal ook bij hel tudaliernatief 
de vegetatie (inclusief grasmat') van hel maaiveld verwijderd is. 

2 KviuliU'il (wnceniralies) van ontvangemie bodem ah norm 

In dit alternaiief wordl verontreinigde weerdgn)nd (klassen 1 t/m 4) nel als schoon materiaal 
gebruikt voor de toepassing 'Bodem blijh bodem'. Bij hel gebruik van verontreinigde weerd-
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grond (klassen 1 i/m 4) wordt de voorwaarde gesteld dat de (milieuhygicnisthe) kwaüleil van 
de te gebruiken weerdgrond, voor wal betrefi de concentraties van verontreinigde sloffen, bf-
HT of KTuninsie gelijk nioi-i /.\\]i .lan die van de ontvLingende bodem. 

3 Iinmissie-eisen BotiHstoffeithesluii (Caieiforie I) als norm 
Ook in dir aliern.iiief maf, veronireiriigde weerdgrond (klassen I t /m 4) worden gebrinkl voiir 
de toi'iiassinj! 'Hiideni blijll hodi'iii'. AK voorwddrdc wordt gesield, dal de Ie gebruiken weerd-
grond moei voldoen aan de immissie-elsen (Categorie I) uil hel BonwMoffenbesKiil. Di' maxi
maal loelaatbare immissie bij Categorie I van liet Bouwslolf en besluit ligl onder de streefwaar
de, waardoor er geen signifiearUe milieubelasting do()r uitloging van veronueinigende sloften 
plaatsvindt. Bij dit alternatie! wordi geen rekening gehouden met de (milieuhygiënisebe) kwa-
liteil van de omvangende bodem. De voorwaarde voor hel toepassen van verontreinigde weerd-
grond betreft alleen dt- immissie-eisco (Categorie I) uit het B(iuwstolfenl>eskiii en niei de gren
zen die het Bouwstolfcnbcsluit stelt aan de conceniraiies van de te gebruiken weerdgrond. Dil 
l>elekenl, dal klasse 4 weerdgrond we! kan worden gebruikt als bodem mils de immissie maar 
aan de Categorie I eisen van liei Bouwsiotfenbesluii voldoet. 

4 Voorifenoitteit activiteit: Iterveronireifiiginitsiiivcaii als norm 
In de voorgenomen aaiviteil wordl de norm voor bel loepassen van 'bodem blijft bodem' ge
koppeld aan de saneringsdoelstelling. Wanneer de bodem die na realisatie van bei project om-
staai, regelmalig overstroomt en er nieuw viT{)nireinigd sediment wordt afge/ei, dan mag het 
niveau van herveronireiniging als lussendoelsielling op weg naar fiel bereiken van de uiteinde
lijke saneringsdoelstelling (BG W) worden gehanteerd. In de voorgenomen aciiviieii wordt daar
om het herveronireinigingsniveau gehanieerd als norm voor hel loepassen van 'bodem tilijfi 
l)odeiH'. Voor tie Maas ligt hei lierveninireinigiogsniveau nmd de inierveniiewaarde (afhanke
lijk van de locatie langs de Maas verschilt dit enigszins) en dus impliceert deze norm, dal klas
sen O l/m 3 kunnen worden loegepasi als 'bodem blijft bodem'. 

5 Meesl Milii-iivrii'iiiiclijk Allcriialicf: hoJcmiH'hriiiksuiianh'ii (äiwje natuur) als norm 

In hel Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) wordt de bodemgebruikswaarden aange
houden als norm voor hel toeiiassen van 'bodem blijfl bodem'. Het MMA sluit daarmee aan bij 
de saneringsdoelsielling. die erop gericht is imi uiteindelijk alle bodem in hei rivierbed te laten 
voldoen aan de bodemgebruiksvvaarden voor de functie die de bodem heeft. 

De keuze voor de bodeingehrnikswaarden als norm heeft met name helangrijke gevolgen voor 
hel loepassen van 'bodem blijfl liodeni' voor de functie droge natuur. De bodemgebruikswaar
den v(ior droge natuur liggen namelijk rond de streefwaarde. Alleen schone weerdgrond (klas
se 0) en in S(nnmige gevallen licht verontreinigde weerdgrond (klasse 1) kan hier dus worden 
loegepasi als 'bodem blijft l>odem'. 

Ef icf icn 'bof lem blijfl b o d o m ' . . . 
Wanneer de aliemaiieven onderling vergeleken worden, val! als eerste op dat de onderlinge 
verschillen lussen de alternatieven klein zijn. Voor de aspecten doelniatigbeid, regelgeving en 
duurzaamheid zijn er geen significante verschillen. 

Alternatief 2 leidt loi een vermindering van de bloolsielllng en cimlactmogelijkheden en de 
(mogelijke) verspreiding naar het oppervlaktewater, maar In sommige gevallen kan de ver
spreiding naar grondwater toenemen len opzichte van het nulaliernatiet. Bij akeniaiief 3 is nel 
hel omgekeerde het geval. Hier verminden de verspreiding naar het grondwater, maar kan in 
sommige gevallen de t)lootsielling en coniactmogelijkbeden en de verspreiding naar hel opper
vlaktewater toenemen. Ook tic kosten van alternatief 3 zijn, als gevolg van het iiiiliH>gonder-
zoek. iets hoger dan van alternalief 2. 

De voorgenomen aclivileil (herveronireinigingsniveau als norm) combineert min ol meer de 
positieve effecten van de allernatleven 2 en 3. Doordat sterk verontreinigde weergrond niet 
mag worden loegepasi, worden in lu'I algemeen zowel de blootstelling en coniactmogelijkbe
den als de verspreiding naar oppervlakte- (per saldo) en grondwaier minder. Dit leidt etiiier 
wel (in beperkte mate) tol hogere kosten en complexere uitvoering. 



Het MMA Icidl, dnur lu't alleen loepassen van schorii' t n lichi vcniiiiR'inigde wct-rdgrond, tol 
een .i<in/ienlijke veriiiindering Viin lilootsieliin^;. ion i,it[in<>t;i'lij kin eden en verspreidiny naar 
hel ^rontt- en oppervlaktewater. De kosiesi zijn eiiiier o«)k bfdniiK'rul hofjer en de uitvoering is 
ciiniplexer door liei gestlieiden orngr-iven. De verbeteringen van de milienhygiënische situatie 
zijn echter, vooreen helangrijkdeel, lijdelijk van .lard, omdat de schone en licht veronireinigde 
weerdgrond, die voor de toepassing 'liodem hlijti liodcm' (mei hmctie droge nalnm) is ge-
hriiiki, weer wordt hedekt met nienw gesedimenleerd slib, dat beduidend meer verontreinigd is 
(herveroni reinigingsniveau). 

'Bodem wordt bouwstof' 

Waar gaat het concreet om? 

Concfeel betekenl 'Bodem (klasse /,) wordl bouwstof tiet gebruik en het toepassen van klasse ^ materiaal in 

werken die worden uitgevoerd 'r het kader van onder andere hel Grensmaaspro|ect en hel Zand ma as/Ma as route 

project: dus eigenlijk bouwen met grond. Bij weiken moet worden gedacht aan de aanleg van kades, hoogwater-

vlucht plaat sen en kleischermen {voor zover niet overgedimensioneerd voor berging van weerdgrond.) 

Allernat ieven 
Voor 'Ixidem (klasse 4) wordt bouwslof' zullen de volgende aitemaiicven in het MER worden 
beschreven: 
1. Niilallernalief; 
2. Kw.iliieii (conceniraiie en uitloging) omvangende bodem als norm; 
3. Voorgenomen acliviteil: immissie-eisen van Bouwstoffenbesluit (Categorie 1) als norm; 
4. Meesi Milieuvriendelijk Aliernaiief (MMA): immissie-eisen v.in Bouwstoffenbesluit (Cate

gorie [) als norm met afdeklaag conform BodeiiiGebruiksWaarden (BÜW). 

1 NulaUerttatief \ ^' 
Het milallernaiicl gaai uil van het Bouwstoftenbesluil. Dit betekenl dat alleen weerdgrond van 
klasse O i/m 3 wordl gebruikt als bouwstof. Voor klasse 4 weerdgrond liggen de concentraties 
boven de inicrvenliewaarde (en daarmee hoven de samensiellingswaarden) en dus mag deze 
volgens het Bonwstolteohesluil niet worden gebruikt als bouwslof. Klasse 4 weerdgrond wordt 
daarom gescheiden ontgraven, afgevoerd en geborgen in een baggerspeciestortplaats. 

2 Kiinliieil (concentratie en iiitloijinff) onlvaiifinule hoiietn als norm 
In dit alternatief mag ook klasse 4 weerdgrond worden gebruikt als Itouwsiof voor buitendijkse 
werken. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dal de samenstelling (met name de concentraties 
väu de veronireioigende stoffen) en het uitlooggedrag van de weerdgrond die als ln)nwslof 
wordt gebrnikl. gelijk aan of beter moeten zijn dan die van de ontvangende bodem. Met ont
vangende bodem wordl ticdoeld de bodem ter plaatse waar de bouwsiol wordt toegepast. 

3 Vooriiciwrnen acliviteil: immissie-eisen Bouwstoffeniwsliiit ICalciiorie I) als norm 
Dil is de voorgenomen activiteit conform de teksi va\i de ontwerp-beleidsnoiitie AHM. Ook bij 
dii alternatief mag klasse 4 weerdgrond worden gebrnikt als bouwstof onder de voorwaarde dat 
de te gebruiken weerdgrond voldoet äan de immissie-eisen van het Bouwstoffenbesluit (Cate
gorie 1). Daarnaast is nog een extra specifieke voorwaarde van toepassing: de afdeklaag moet 
voldoende erosiebesiendig zijn. 

4 Meest milieuvriemleliik alternatief: immissie-eisen Bouwstoffenbesluit (Categorie I) als norm 
met deklaag amform boiiemgebruikswaanien 

Hel MMA is wat hetrefl hel gebruik van bodem als bouwstof gelijk aan de voorgenomen aciivi-
teit mei uitzondering van de deklaag. Bij het MMA moet deze deklaag voldoen aan de bodem-
gebruikswaarde van de toepassing van de bouwslof. Hiermee wordl dus hel saneringsdoel van 
het rivierbed ook toegepast bij de verwerking van bodem ais bouwstof. 

Bij de meeste toepassingen van bouwstof gaat het om de bodemgebruikswaarde voor de funaie 
droge natuur. Deze hodemgebruikswaarden zijn relaiief laag (ordegrootie streefwaarden), zo
dat eigeidijk alleen schone en (heel) licht verontreinigde grond mag worden toegeiiast in deze 
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dfkiaat;, Dil icnpliceert dal IIL- wcerdgrond dif voor deze deklaag gcbruiki wurdi, gescheiden 
moet worden ontgraven. 

Effecten 'bodem wordt bouwstof' ... 
Bij de vergelijking van de alternatieven voor 'hodem worttt bouwstof konii de/dfde lijn naar 
voren die nok in de hoofdkcii/e en bij 'hodeni blijft bodem' is ti.ingeiroffen. hoewt-i de onderlin
ge versihilleii lussen de allernaiieven veel kleiner zijn. Uil koiiil doordal in hel nnlaliernaiiei 
ook klasse 1-3 weerdgrond gebrnikt mag worden alsboiiwsiof, mits de weerdgrond ook aan de 
immissie-eisen van het boiiwsiofliesliiii voldoet. De grote hoeveelheden klasse 1-ï bepalen dus 
in belangrijke mate de iiitkomsien van de effen voorspel ling. 

Volgens bel ImidigL' beleid (Hoiiwstoflenbesluii) mag geen klasse 4 bodemm.iieriaal worden 
gebrniki als bouwsiof. Doordal hel veronireiiiigd bodemniaieriaal in het Maasdal vrijwel volte-
dig onder C.iiegorie I valt. is in berin rich lingsjiroject en in bet algemeen voldoende materiaal 
van klasse O l/m ï beschikbaar om maximaal hergebruik als bouwstof mogelijk ie maken. Uit 
beiekeni wel dat alleen in de meer verontreinigde homogene deelgebieden de noodzaak beslaat 
de weerdgrond die als bouwstot wordl gebruikt, gescheiden te ontgraven. 

Het alternatief waarbij de kwaliieii van de omvangende bodem als norm wordt gesteld (alter
natief 2) voor bel toepassen van weerdgrond klasse 4 als biiuwsiof geeh meer mogelijkheden 
dan hel nulallernatief, maar zal beperkingen mei zich meebrengen voor de toepassing van 
weerdgrond in schonere terraszones. Blooistelling en conianmogelijkbeden zullen hierdoor 
minder versdiilleii van bel nulallernatief dan van de voorgenomen activiteit. Daarin zijn de 
loepassingsmogeliikhedeii immers ruimer. 

De voorwaarde immissie-eis ISouwstoffenbesliiit (Categorie I) van de voorgenomen aniviieii 
leg! vrijwel geen beperkingen op aan het toepassen van verontreinigd bodemniaieriaal als bouw
slof, omdat bijna al de immissiewaarden van hel weerdmaieriaal voldoen aan Categorie 1 van 
bet Bouwsiollenbesluil (ook deimmissiewaarde van klasse 4 specie). Dit betekent lagere kosten 
dan in bet nulalternaiief (luiidig beleid), omdai niet of nauwelijks gescheiden onigraven be
hoeft te worden. 

De blooistelling en coniactmogelijkheden zijn ieis groter, oindai sterker vcronircinigd materiaal 
wordt toegepast als bouwstof. De verspreiding via bet grondwaier is groter dan hij hel nulaller
natief. De verschillen zijn echter beperkt, omdai de uitloogbaarheid van hel budemmaieriaa! 
veel meer bepaald word! door t>odemsaniensielling dan door tie concentraties, iktvendien is 
door de immissie-eis geregeld, dat de conceniralies in het grondwater na vüik)giiig de streef
waarde niet overschrijden. 

Het aanbrengen van een deklaag volgens bodemgebruikswaarden bij het MMA beiekent een 
belangrijke vermindering van blootstelling en coniactmogelijkheden ten op/iehie van het nul
allernatief. Dit impliceeri echter dal twee verschillende kw.iliieileii Ixiuwslol in een werk ver
werkt moeten worden, waarbij bovendien de (vrijwel) schone weerdgrond van de afdeklaag 
zorgvuldig gescheiden moet worden onigraven. Dit leidt lot relatief hoge kosten en een com
plexe niivoering, waardoor de praktische mogelijkheden voor hei gebruiken van verontreinig
de weerdgrond ah bouwslot beperkt worden. 



De m i n i m a l e o m v a n g v o o r b e r g e n in p l a s s e n , 
I t l e i s c h e r m e n e n b e r g i n g e n 

Waar gaal het concreet om? 

In hel huidige beleid i5 er een minimale omvang gesteld aan het storten van verontreinigde weerdgrond in 

baggerspeciestoriplaatsen; enkele miijoenen kubieke meters. Om weerdverlaging in combinatie mei delfstoffen

winning economisch rendabel te kunnen uitvoeren, Is een kleinere minimale omvang noodzakelijk. Door het 

realiseren van meerdere kleinere bergingen in plaats van één grote berging kunnen transportafslanden wolden 

beperkt. Transport is één van de belangrijkste kostenposten bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij riviervei-

ruiming. 

Alternat ieven 
In (il- iiiiiwfri>-l>ck'i(isn(Hilie ABM wordt de miniiiialf (imvang gesteld op 100.000 m ' Deze 
onivüiig is gckozL-ii um nicer niDjjclijkJieilen if stlu'ppen voor het b c i ^ n van verontreinigde 
wecrdgrond dan in liet luiidige beleid mogelijk is, 

In het MER worden de volgende alternatieven bekeken: 
1. Niilaliernatief (levens MMA voor blootslelling en verspreiding: i .000,000 m*); 
2. Grole berging: 500.000 m ' : 
3. Miilile!t;role berying (voorgenomen activiteit): 100.000 ni ' ; 
4. Kleine berging: 10.000 m ' . 

Voor een evenwichtige afweging van deze vier alternaiieven is uitgegaan van een hoeveelheid 
te verwerken verontreinigde weerdgrond van i.000.000 m ' . Ook de kwaliteit van de verontrei
nigde weerdgrond is in alle alternatieven gelijk. 

Hel luilallernatiet heeft een minimale omvang van 3,000.000 m ' , DU is in overeenstemming 
niet het huidige beleid en vormt daarmee hel niilatiernatief. Het is tevens het meest milieu 
vriendelijke allematiel voor bloolslellingen en verspreiding. In liet voorbeeld voor de MER is 
deze pui een beslaande plas met een opening naar de Maas. In deze pui kan 3 miljoen m* onder 
water worden geborgen. Hiermee wordt deplas{)ndieii, wanrdoorom wikkeling v.in aqoatische 
naiiiiir kan plaaisvinden. 

Hel alternatief voor een grote berging bei relt een minimale omvang van 500.000 in ' . Dil is de 
grens die voor de m.e.r.-plieht van liaggerspetiebergingen gebruiki wordt, Boventtien komt de 
ordegrooiie overeen met de bergingsomvang van grote riviervcrruimingsprojecien. Bergingen 
Villi de/e omvang hebben naast berging ook een fuiuiie voor naluurorilwikkeling of als geohy-
drologisebe isolatie (kleischermen). 

Hel allernaiief vooreen middelgrcHe berging lietreii een minimale omvang van 100.000 m^. Dit 
is het voorgenomen activiteit. Een middelgrote (droog) berging heeft naasi berging ook een 
mogelijke functie voor n.iiuuroiuwikkeling (aqiiaiisch en terrestrisch). 

Hel alternatief voor een kleine berging betreft een minimale omvang van 10.000 m ' . Bij dit 
aliernaiief wordt de minimale omvang van de op ie vullen plassen, kleischermen en bergingen 
wat ordegrooite betreft gelijk gehouden aan de minimaal ie gebruiken hoeveelheden voor (geï
soleerde) toepassing van Categorie II bouwstof volgens het Bouwstoffenbesluit (lO.OOO Ion), 

Ef lec ten: O m v a n g be rg ingen .,. 
Het nulallernatief heeft verreweg de minste con tact mogelijkheden en verspreiding (50% van 
die van een groie berging(alternaiie( 2)). Het energiegebruik is een fatt()r 2 hoger dan dal van 
een groie berging, de kosten 50% bi)ger en de naiiuirontwikkeling is de helft kleiner. Daarbij 
koiTii, dat 3 miljoen m ' als minimum afmeting t>erging binnen projecten in veel gevallen onmo
gelijk maakt. 

In hel algemeen kan geconcludeerd worden, dai de kleine bergingen (10.000 m*) een relatief 
groolle verspreiding van verontreinigingen hebhen naar hel grond- en oppervlaklewaier, ter
wijl ook de handhaving ezi nazorg moeilijk zijn bij een groot aanial kleine bergingen. Tegenover 
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deze nadelige effecten staan geen belangrijke positieve milieueffecten. Ook de irjnsporlkoslen 
zijn niet veel lager dan die van de middelgrote berging (100.000 m^). 

Bij de voorgenomen activiieil met een middelgrote berging van 100.000 m ' zijn de verschillen 
met het volgende alternaiief - in dit geval een grote berging (500.000 m') -minder grooi. Het 
coniacioppervlak voor bei grondwater i\ bij een grote berging ïO% kleiner en het con[aci()p-
jKTvlak mei liet opjiervl.iklewater 20% kleiner dan bij een middelgrote berging. Daar staal een 
toename van bei energieverbruik <I6%1 en de kosten (i67o) tegenover, lie hand baa flwarheid 
en nazorg zijn wel eenvoudiger bij een kleiner aantal grote bergingen, dan bij een groter aantal 
middel grote bergingen. 

Het gaat in ile beleidsregels alleen om het aangeven van een minimum omvang van een berging 
van veronireiLiigd weerdniateriaal. De werkelijke gemiddelde omvang van de bergingen zal 
groter zijn dan bel minimum. Dit blijkt ook uit de projecten die nu worden voorbereid (proel-
project Meers, en bergingen bij hoogwa tergen len Lomm en Well-Aijen), waarde omvang orde-
grootte 500.000 m ' is of meer. Hiermee 7nllen in de praktijk de verschillen in effeacn lussen 
een miniminn afmeting vju 500,000 m' en 100.000 m' kleiner zijn dan het in de/e MF.R 
uitgewerkt getalsmatige voorbeeld, waarin alle bergingen deze afmeiingen liebben. 

Leemten in kennis en eva luat ieprogramma 

Hei invoeren van nieuw lieleid leidt lot andeie of nieuwe maatregelen, ir: dii geval tol nieuwe 
opties voor bel verwerken van diffuus verontreinigde weerdgrond. De/e maatregelen heliben 
tiepaalde milieueffecten. De leemten in kennis hebben betrekking op hel bepalen van de/e 
effecten, en niet op hei beleid. 

De belangrijkste leemten in kennis zijn: 
'̂V 1 • de lecliniscbe mogelijkbetlen en kosten van grootschalige bewerking en reiniging van dif

fuus verontreinigde weerdgrond; 
• de uitloging van verontreinigende stoffen uit diffuus verontreinigde weerdgrond; 
• de verschillen in kosten en uitvoerbaarheid lussen 'gescheiden' en 'ongescheiden' ontgra

ven van diffuus verontreinigde weerdgrond; 
• hei niveau van bervcroiureiniging van verlaagde weerden als gevolg van bovcnstroomse 

aanvoer van verontreinigd slib. 

Geen van de leemten in kennis is dusdanig dat hierdoor hij het doen van wezenlijk andere 
aannames, de uiikonisien van het MER (de rangorde van de alternatieven) zou veranderen. 
Voor de belangrijksie parameters is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, die deze conclusie 
onderschrijft. 

De effecten van de toepassing van de »miwerp-beleidsnoiiiie zullen worden geëvalueerd door 
middel van de evaluatie- en moniioringsprogramma's van de concrete projecten. Voor de Maas 
is daarbij een integraal monitoringsprogramma opgesteld. Hieruit kan de evaluaiie van de m.e.r. 
gegevens puiten. Een eerste groepering en analyse is naar verwachting pas inogelijk ongeveer 3 
jaar na het van kracht worden van de ontweqi-beleidsnotitie, omdat de concrete projecten een 
relatief lange voorbereidings- en uitvoeringstijd hebben. 





Inleiding 

1.1 De aan le id ing voor dit m i l i eu -e f fec t rapport (MER) 

Gfbiedsijerhhtc ttitwerkhtfi landelijk beleid 
UcHJii i 998 lu'libon di' MiiiisiiT van Vfi w en de MiiiisiiT van VROM, mede namens de Minisier 
van LNV alsmede hel IPO-M W, de landelijke beleidsnoiilie 'Actief bodembeheer rivierbed' vasl-
^•esteld. DelVveede Kamer hcefi mei de inhoud van de niiütie iiiKCiiemd. De landelijke bek-ids-
niiiiiie besthrijd de mogelijkheden voor een gei)ieiisneriLbie ioe|)assing van beslaande rej;el^;e-
ving mei belrekking uu hei omgaan met diffuus verontreinigde weerdgrond in hei riviersys
teem. Voor de Maas vomit Actief Bodemiieheer Maasdal (ABM) de gebiedsjjerichie, regionale 
iii lwerkiiig van du/.e landelijke beleidsnotitie. 

Met deze uitwerking wordl vooruitgelopen op de ontwikkeling van een landelijk beleid 'Actief 
Waterbodem be heer'. Het is immers niet de verwachting dat dergelijk Aciiei Waierbodembe-
heer binnen redelijk kiirie termijn (circa 3 jaar) op landelijk niveau zal worden vastgelegd i[i 
wel- en regelgeving. Dit terwijl er wel een dringende behoefte is vanwege de maatschappelijk 
gewenkte ontwikkelingen in het riviersyteem (verruiniingsmaatregelen en naiinirontwikkeling 
in de weerd) al in de praktijk ie kunnen werken met Aaief Waicrbodembeheer. 

Bij het ontwikkelen van ABM is ^o veel als mogelijk aangesloten bij de recente beleidsontwik
keling BEVER (Beleidsvernieuwing Bodemsanering) in/ake de aanpak van bodemverontreini
gingen in de landbodems. De tweede Kanier heeft immers aangegeven dal hel gedachlegoed 
van BEVER, dal aan de basis heeft gesiaan van het aciief bodembeheer voor landbodems ook de 
grondslag moet vormen voor aciief waterbodembeheer. 

Een en ander houdt in dat, net als voor landbodems. ook in waterbodems naar verwacliiing 
gaandeweg een aanpak van fimLiiege richt en kost en effectief saneren meer voorop komt te 
staan in vergelijking mei niultifunctioneel en IBC-saneren. 

r i v ie rver ru iming en Na tuu ron tw ikke l i ng in het Maasdal ... 
Om in de toekomst bij hogere afvoeren in de Maas aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen, 
7.a\ de overheid maatregelen moeten nemen. De overheid streeft ernaar om de noodzaak voor 
een nieuwe ronde dijkversterkingen te beperken door het nemen van verruimende maatrege
len in hel riviersysteem /elf. Daarom zijn de projecten 'Grensmaas' en 'Zandniaas/Maasronte' 
gestart. Deze projecten houden in dat door hei uitvoeren van allerlei maatregelen de Maas 
meer ruimte gaal krijgen voor het afvoeren van waier en sedimenl'*. wdardoor het overstro-
niingsgevaarahieemt. Het streven is de rivierverruiming te combineren mei namuroniwikke-
ling. Waar mogelijk wordl er naar gestreefd om naluiironlwikkeling te combineren met rivier-
verrniming. Er /uilen echler ook projecten worden uitgevoerd waarin natuurontwikkeling op 
zich het fioofddoel is. 

Typische maatregelen die moeien worden uitgevoerd voor zowel rivierverroiming als naluur-
oniwikkeling zijn weerdverlaging. graven van nevengeulen, aanleggen van natuurvriendelijke 
(K'vers en opvullen of verondiepcn \av\ bestaande of nieuwe zandwinputten met het vrijko
mende materiaal. Bij de uitvoering van de projecten /uilen zeer groie hoeveelheden weerd
grond moeien worden verplaatst. De/c grond is voor een grooi deel verontreinigd als gevolg 
van aanvoer van vcronlreinigd Maasslib in hei verleden. 

In een aantal gevallen zal een herinrichtingsprojeci in de Maas gecombineerd worden mei het 
winnen van delfstoffen {diepe en ondiepe winning van zand of klei). In deze gevallen kan, 
indien dit milieuhygiënisch verantwoord is. de delfsloffenwimiing gecombineerd worden mei 
de verwerking van de verontreinigde weerdgrond die vrijkomt bij de herinrichiingsprojecten. 
Naast linanciële redenen kunnen er ook vanuit de natuurontwikkeling redenen zijn om derge
lijke combinaiie na ie streven. 

4 Sediment is een verzamelnaam voor olie afzettingen die door de rivier stroomafwaarts worden getransporteerd 
en als bezinksel in de rivierbedding, de weerden of de zee terechtkomen. 



Besluitvorming over de IFstotlen winning Is ge«n onderdeel van de ontwerp-beleidsnotitie 

ABM is uitslullend bedoeld als toetsingskader voor het vergelijken van de oplles die er zijn voor het verwerken 

van de (verontreinigde) gronden die vrijkomen bij de herinrichlingsprojeclen. De besluitvorming over tiet al dan 

niet combineren van tierinrichtingsprojecten met delfstoffenwinning staat los van ABM. De afweging over het 

winnen van delfstoffen wordt per herlrrichllngsproject gemaakt. Bij deze afweging komen, rekening houdend met 

de specifieke situatie van tiet project, naast de milleuhyglënisctie aspecten ook andere aspecten aan bod (bijvoor

beeld delfstoffenwinning en economie). 

Aangezien de afweging over de delfstoffenwinning niet plaatsvindt binnen de ontwerp-beleidsnotitie ABIW is er, In de 

afwegingssysiematiek van dit MER, geen rol weggelegd voor de kosten en opbrengsten van de delfstoffenwinning. 

bes laand bele id en we tgev ing ste l len regels voor omgaan m e t ve ron t re in igde grond. . . 

VcHir lu't n j ip i ikken, verplaatsen en weer op de bodem brengen van verontre in igde weerdgrond 

j iciden regels die 7.\]n vastgelegd in il ivcrse wenen en besluiten: de Wei bodembescherming, de 

Wet mil ieubeheer, de Wel verontre in ig ing oppervlaktewateren en hel Bouwst i i f lenbesl i i i l . Deze 

we igev ing w i l voo rkomen dat de aanwezige veront re in ig ingen zich ongeconiro leerd i n het m i 

l ieu vers]ireideii . Op landel i jk en i imvinciaal nivct i i i is dit wettel i jk kader ui tgewerkt beleid. In 

dit verband zi jn het landeli jke beieidistandpni i t verwi jder ing baggerspecie en het p rov i iu iaa ! 

afvalsioffenbeieid belangri jk. 

De begrippen weerdgrond en baggerspecie 

De ontwerp-beleidsnotitie Actief Bodembeheer Maas is van toepassing op diffuus verontreinigde vreerdgrond. die 

bij tierlnrichtingwetken op éér of andere wijze wordt ontgraven in hel riuierbed. Al dit bodemmateriaal is juridisch 

gezien baggerspecie. Baggerspecie is gedefinieerd als; 'grond die uit bodem is genomen via het oppervlaktewater 

oF via de voor dat water bestemde ruimte (winterbed)'. Veel van het bodem materiaal dat wordt ontgraven Is, 

echter droge grond en dat sluit niet aan bij het beeld van het begrip 'baggerspecie'. In de» MER wordt daarom 

de meer neutrale term 'weerdgrond' gebruikt. Onder weerdgrond wordt verstaan het bodemmalerlaal dat vrijkomt 

bij Inrichtingsmaatregelen In het winterbed van de Maas. 

Volgens dit beleid moet. in veel gevallen, b innen het p ro jea vr i jkomende vercmtreinigde weerd

grond beschouwd worden als een afvalstof. Eii volgens hel huidige provinciale aivalstoÜeiibe-

leiil moei alle ve tont reinigde weerdgrond worden gestort in grootschalige haggcrspeeiestori-

plaatsen en/of worden gereinigd, 

g r o t e hoev t ^e lheden v e r o n t r e i n i g d e g r o n d . . . 

Gelei op de enorme hoeveelheden te verplaatsen verontreinigde weerdgrond /.ou dit betekenen 

dat voor de geplande her inr ichi ingsi i rojecten langs de Maas n ieuwe grootschalige baggerspecie-

stortplaatsen moeten worden aangelegd. Dit is een erg kostbare /aak. hel is moei l i jk een ge

schikte locatie te v inden en daarnaast is i n de afgelopen jaren gebleken dat voor de/e gr(«n-

schallge stortplaatsen we in ig draagvlak beslaat. V(K>r reiniging vc\n verontreinigde grcmd /.ijn 



niomeni i -e l geen kosleneffectieve technitkL'n beschikbaar voor de grole hoeveelheid weerd-

j j rood i l i f v r i j k i um ui l de verschil lende pro jcc lcn. Verwerken van alle j ; rond in reinininnsinstal-

lalii 's wo r i i l niel iloehTiaiiy geachl door de hoge kosten van reiniging en lie beperkle wins! aan 

redncl ie van i i i i log ing. IJe i i i i log ing van veronlre in igende sloffen is in wcerdgr imd van nai i i re 

3] /eer t je r inu ' ' Om in / i ch l ie l i ieden in de elfecien van dergeli jke verwerkings- en reinigings-

lecl in iekei i worden de/.e in l inofdsi i tk 5 van d i i MER overigens we l meüetieschoi iwd. 

Het storten in Itaggerspc ei est ort plaat sen of het reinigen van de groie hoeveelheid v r i j komende 

weerdgrond, is om genoemde redenen zeer moei l i jk ie realiseren. Hel beslaande beleid leidl 

daardoor in de prakt i jk to i stagnaiie van de u i tvoer ing van projecten v<M>r r iv ierver r i i iming en 

na i i i i i r on iw ikke l i ng . Mei huidige beleid sluit dus niet aan bij de n ieuwe visie o m r iv ie rvern i i -

mende maairegelen ie nemen in plaats van al leen maar d i jkvers ierk ingen aan ie brengen. 

Om loch door midde! van r iv ie rvern i imende maairegelen aan de veiligheidseisen Ie kunnen 

voldoen en na iuu romwikke l ingspro jeaen ie kunnen realiseren, hebben de betrokken overhe

den besloicn h u n afvalstoffenbeleid voor zowel verontre in igde als schone weerdgrond aan te 

passen. 

d t i ie l Bodembeheer: n ieuwe spelregels voor omgaan met verontreinigde weerdgrond.. . 

De hoeveel l iei i ! grondver/e l en de veronireinigingsgraad maken l iel noodzakeli jk een oplos

sing Ie v inden voor div.e probleniai iek, zodat de gcwcnsie maaisclia]>|K'liJke omwikke l i ngen 

doorgang kunnen v inden. De kern van de oplossing l igi in liet op een mi l ie i i l iyg ië i i isch verant

woorde w i j / e van omgaan mei de dif f inis verontreinigde weerdgrond. Dil l ' i imen hel beslaande 

landeli jke kader: Aci iel BodemlH'heer Rivierbed. Op basis van di l landeli jke beleidskader heb

ben de bel rokken Provincies (L imburg, Noord-Brabant en Gelderland) en de regionale directie 

I i i n l img van Rijkswaiersiaai, de laaisle namens de Direcleur-generaal van Rijkswaiersiaai, hel 

mi i ia l ie l genomen d i l nationale beleid gebiedsgericht u i l ie werken in : de oniwerp-bele idsnoi i -

lie A t i i e f Bodembeheer iViaas ( A B M ) . Met behulp van deze ontwer i i -be lc idsnoi i l ie wo rd i hei 

mogeli jk di f tmis ven m l reinigde weerdgrond. die vr i jk(nni bij her inr ichi ingspri) jectei i . b innen 

hel r ivierl 'ed ie hergebruiken of te bergen in bergingen, Ui lgangspuni is dal een / o g r o o i moge

l i jk n i i l ieurendemenl wordt behaald. In die gevallen waar mi l ieuverbeter ing niet haalbaar is. is 

min imaal siand-sii l t len opzichie van de ui lgangssi luai ie vereisi. 

De Ontwerp-beleidsnolilie ABU bestaai uil twee onderdelen: de eigenlijke beleidsnotitie ABM (deel I) en Nola van 

Toelichting A6M (deel 11), Tevens is er een MER, In het voorliggende MER worden de effecten van de ontwerp-

beleidsnotitie die m.e .r.-plicht ig il jn, beschreven aan de hand van alternatieven en effecten, zoals dat voor een 

MER gebruikelijk is. 

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

Een aantal onderdelen van de ontwcrp-bele idsnoi i i ie A B M is mil ieu-effectrapportage (m.e.r. l 

p l ichl ig. 

De mil ieuetfeclrapponage (m,e.r,)-procedure is in het leven geroepen o m het mi l ieubelang een 

volwaardige plaats ie geven bij besluiten die belangri jke gevolgen voor hei mi l ieu k i i imen heb

ben. Op de/e w i j / e / a l i n / i ch l worden verkregen i n d e (mi l ie i i )ef lecien van deoniwerp- l ie le ids-

no i i i ie via het beschri jven van a l lemal ieven, met bi jbehorende effecten en de onderl inge ver

gel i jk ing ervan. ( In ida l l iei Mi l ieu-cf fec l rappor i (MER| in di l geval over l 'e le id gaai en riioi over 

een concrele aci iv i ie i i , is een methode on tw ikke ld waarmee toch al iernai ieven en l iu i i elteclen 

kunnen worden beschreven. Dit wordt uitgelegd in de hoofdslukken 3 en 4 van d i l MRR. 

Elke m.e.r.-procedure ke iu één ol meerdere ini t iat iefnemers en een bevoegd gezag of meerdere 

overheden die samen hel bevoegd gezag vo rmen (zie kaderleksten op de volgende blad/ i jde). 

5 TrojecInola/MER Zandmaai/Maasroute achtergronddocument Grond (bli. 60). Zie voor een toelichting 

hoofdstuk 4-



Inillatiefneineis 

Oe initiatiefnemers in het kadei «an de m.e.f.-prote-

dure zijn de bestuursorganen die de on i werp-beleids

notitie ABU willen vaststellen. Het zijn de Provinciale 

Staten van LimbuiB. Nooid-Brabant en Gelderland en 

de Diretteut-generaal Rijkswateislaal. Indien u vra

gen of opmeriiingen heeft over het initiatief kunt u 

tontaci opnemen mei de contactpersoon van de pro

vincie waarin u woont: 

Bevoegd geiag 

De instanties van hel bevoegd gezag in liet kader van 

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

tige onderdelen van de uitbreiding of wijziging van 

hel provinciaal afvalstoffenbeleid vaststellen. Met be

voegd gezag zijn de colleges van Gedupeerde Staten 

van Limburg, Noord-Bra bant en Gelderland. U kunt 

uw schrifielijke reactie over deze MER, afhankelijk van 

de provir^cie waarin u woont, richten aan: 

Provincie Limburg 

Afdeling Stedelijke Leefomgeving 

Dhr. F. van üssum 

Postbus B700 

6202 MA Maastricht 

Telefoon 043 - 3897437 

Provincie Noord-Brobanl 

Afdeling Bodem en Afval 

Dhr. R. Schelfere 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertog en bosch 

Telefoon 073 - 6612575 

Provincie Gelderland 

Afdeling Afval 

Mevr. H. van de Laar 

Postbus 9090 

6S00 GX Arnhem 

Telefoon 026 - 3598798 

RIjkswatenlaolDirecrie t/mbu/g 

Afdeling ANW 

Dhr. 6. Cruts 

Postbus 25 

6200 MA Maastricht 

Telefoon 043 - 3294105 

Provincie Limburg 

Afdeling Vergunningen 

T.a.v. Mevr. L. Droog 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

Provincie Noord-Brobont 

Afdeling Bodem en Afval 

T.a.v. Dhr. R. Aben 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Herlogenbosch 

Provincie Gelderland 

Dienst Milieu en Water 

T.a.v. Dhr, V. Roerdink 

Postbus 9090 

6800 GÄ Arnhem 



wat ging aan di t MER vuuraf? ... 
In februari 2001 is de Siarinolil if m.e.r. voorontwerp-hclfidsrcgcls Aaief B od f m bc heer Maas-
d.il viTsclK-m-11. Deze starinoiiiie markeerde liel beni" van de m.e.r.-procedure. Hel doe! van de 
si jr i i ioi i l ie was om alle belanylieblieiideii in de gek'neiilieid ie siellen kennis ie nemen van de 
hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit, de milieuyevolnen die onderzochi zijn en de moge
lijke aliernaiieven die in tieselidiivving wcirden genomen. Iedereen die dal wilde, kon selirilie-
lijk of mondeling reageren op de/e siarinoiitie. 

Tegelijk mei de siannotiiie is een vooroniweri) l'eleidsregels, indusief een Nota van loeliditing, 
gepnlilieeerd. Formeel had de inspraak geen betrekking op de beleidsregels zelf. omdai eersl de 
m.e.r. moet zijn afgerond voordat hel beleid zelf de inspraak in kan worden gebratbi. 

Tevens is gelijk inei de biariiiiiiiiie een nadere uitwerking van de slarinoliiie len behoeve van 
het MRRnpgesield, getiteld'Aliernaiieven en effecten'. In de nadere uitwerking van deslartno-
litie len beliueve van het MFiR zijn de alternatieven en milieueffecten voor de vier m.e.r.-
plk'lilige onderdelen uiigcwerki. 

Insprekers konden aangeven {>! / i j de reikwijdte van de nadere uilwerking voldoende vonden 
en of alle voor de besiuiivorining relevante aspecten waren meegenomen. Dil maakte hei in
spreken op de startnotitie gemakkelijker, omdat al een beeld kon worden verkregen van het 
MI:R /elf. Ook is, zoals gebruikelijk, advies gevraagd aan de Commissie m.e.r,, (iie op 17 april 
200! hadr advies voor riehilijneii publiceerde'' Vervolgens stelden de diverse overheden in de 
maanden daarna de Richilijnen voor het MER vast''. 

In de loop van 2001 zijn door hel merendeel van de bevoegde gezagen de richilijnen voor hei 
iVlER vastgesteld. Deze richilijnen zijn voor hel grootste deel overgenomen uit het advies voor 
riehllijnen dat de Commissie m.e.r. op 17 april 2001 uitbracht. Dal advies was gebaseerd op de 
Slarinoliiie, hei concepi-Mi3R en de vnoronlwerp-beleidsregels. Sindsdien lieh de onlwerp-
beleidsnoiiiic een belangrijke omwikkeling doorgemaaki en zijn ze op tal van punten ingrij-
pen{l gewijzigd, onder andere mede op basis van de iiilkomsli'ii van hel eoiieepi-MFR, li i j het 
opslellen van hei MER wordl aangesinien bij de onlwerp-beleidsnoiilie en zijn de richilijnen 
naiLwgezei gevolgd. Op enkele punicn waren de riehllijnen echter, gezien de wijzigingen in de 
oniwerp-beleidsnotitie, niel meer geheel actueel. Om de Ie/er in deze gewijzigde tloeumenien 
wegwijs ie maken, is in bijlage 1 per richtlijn aangegeven waar de gevraagde inlormaiie te 
vinden is, en waar nodig wordt hierop een toelichting gegeven. 

deze m.e.r.-procedure heeft betrekking op helei<l en niet op een concreet project... 
Bijzonder aan de/.e m.e.r.-procedure, die voordeoniwerp-beleidsnotitie ABM is gevolgd, is dal 
de m.e.r. belrekking heeh op beleid, en niet op een eoncreei project. Dit tietekenl, dal de effec
ten van de voorgenomen aclivileil (in dil geval hel vasislellen VJ\^ de onlwerp-beieidsnolilie) 
veel minder in deiail beschreven kunnen worden dan hij een concreet project gebruikelijk is. 
De Oniwer|)-tieleidsnotiiie op zich heetl geen milienelfeelen. De milieneffeclen onlsiaan pas, 
wanneer de oniwerp-t)eleidsnoliiie wordt toegepast en leidi uit hel iiiivoeren van bepaalde 
maalregelen (h.v. hel realiseren van een berinrichlingsprojeei in hel rivierbed). Hel beschrijven 
van milieuelleeien van de oniwerp-beleidsnoiitie ponder een relatie mei de fysieke werkelijk
heid, waarbinnen die oniwen'-beleidsnoiiiie wordt loegepasl, is derhalve niel mogelijk. Aange
zien hij een heleids-m.e.r. geen conereei project voor handen is waarvoor de effecien zichit)aar 
gemaaki kunnen worden, is een casus ontwikkeld: een ficlief herinrichiingsprojecl. Deze easiis 
lietrefi een hctief projeci, dai illustratief en representatief is voor hei type projecten dal in de 
loekomsl zal woeden uilgevoerd en waarbij de oniwer]i-lx'leidsnoiiiie ABM hel loelsingskader 
vorml. Voor dil fictieve voorbeeldjirojeci zijn de verschillende aliernatieven opgesield en ver
volgens de bijbehorende effeaen bepaald. 

6 Nummer van het advies is 1149/1150-50. 

7 Gelderland 22 mei 2001, Limburg 13 juni 2001. Noord-Brobant 19 april 2002. 



1.3 Leeswijzer 

i l l " ! voorliggende rapfKirt is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding volgi een besil ir i jvi i i t ! van die 

onderdelen van de oniweqi-belt ' idsnoi i i ie die m.e.r.-pliehiit; /.ijn, en waarvtHir dns de .i l iernatievcn 

niei bij i iehorende eftceleii worden besdireven (hoofdsiuk 2). Hel beoordfiingskader en de n i i -

gangspunien die bij de cffeav(X)rspellins Kijn gehanteerd slaan besthreven in hiM)fdsnik ï en het 

illustratieve heriririehtingsprojetl is ui igewerkl in hoofdstuk 4. I:r / i j n vier m.e.r.-plichlige onder-

wer]ien in de oi i iwer| i- l 'eleidsnaii l i i - . Voor elk m.e.r.-pliehlig onderwerp is een hoofdstuk gewijd 

aan de bijbehorende alternatieven, hun effcaen en de vergeli jking daarvan (hoofdstuk 5 t /ni 8). 



2 Reikwijdte en inhoud van het MER 

2 . 1 De m . e . r . - p l i c h t 

Di-dnlwerp-bele idsnol i t i f A B M i s n i c I in lu - i t;cliL-fl m.i-.r.- i i l icl i i i^. De vr.iagsii ' l l int; i n i i i i Imafd-

sl i ik luii.il d i jar i in i : voor wel l \ iHul t rdet ' l van dv ( i i i lwL'rp-lH' l f idsimli l iL ' is l i i ' l (ioDrJoiicn v.i i i de 

m.i ' . r . -procfdi i re verpl icht en op we lke wi jze kan daaraan z invol inhoud worden gegeven? 

De m.e.r.-pl ichi vJocii v o o n uit hei gegeven dal als verontreinigde weerdurond wo rd i 'opge

pakt ' en ergens anders wordt neergelegd, er sprake is van hel op of i n de bodem brengen van 

afvalsloffen. ViToi i i reinigde weerdgrond, die ergens neergelegd of geborgen moet worden, wo rd ! 

namel i jk beschouwd aK 'alvalsiof'. De m.e.r.-plichl van de oniwer])-belei i is i io i i i ie isgcbasL-L-rd 

op categorie 18,1 van bijlage C van hei Besiui i m.e.r. van j u n i 1999. De relevante passage van 

d i l bcsl i i i l tu id i als volgt : 

Activiteit Gevallen Besluiten 

De vaststelling van het beleid De methode var bewerl<en. verwerken Het besluit op grond van artikel 

inzake de verwijdering van of vernietigen van afvalstoffen; lo.iif van de wet, dat als eerste 

afvalstoffen. het op of in de bodem brengen van voorzie! in de verwijdering 

afvalstoffen om deze daar te laten. van de afvalstoffen. 

Bi j de vasistell ing van welke on(kTWL'r|>eri WL'1 en welke niei in hel MER /uUei i worden opge

nomen zi jn de volgende ii itgaiigsiumlL-n gehameerd: 

• een m.e.r. betreh alleen n ieuwe aei iv i tei ien. Dit houdi in dal de m.e.r.-piichi alleen op n ieuw 

beleid van loepassing is: 

• de m.e.r.-pücht vloeit voort nit de Wet Mi l ie i ibel ieer en heeft dientengevolge alleen belrek
k ing op het afvaisloftenbeleid; dus t i iel op ander beleid, /.oals hel bodembeleid (b.v, sane-
r ingsdoelsiel l ingl: 

• de lo r i i u i l e r ing van de m.e.r.-j i l ichl is leidend bij de keuze van onderwerpen: hei v r i jw i l l ig in 
hel MHR meenemen van andere onderdelen van de onlwcrp-bele idsnot i i ie is n ie i aan de 
orde: 

• de m.e.r. is gerichi op het leveren van een meerwaarde voor de bes lu i lvorming. 

2.2 De m.e.r.-pllchtige activiteiten 

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

1, De hoofdkeiizf: we! of geen nieuw beleid; d i l hot id i in hel al dan niei int roduceren en/of toestaan 

van andere verwerkingsopi ies dan hei afvoeren van verontreinigde weerdgrond naar groot

schalige baggerspeciesiortplaaisen of verwerkingsopties; dus hei al dan niet toepassen van 

de ontwerp-bele idsnot i i ie ; 

2, 'Bode»! blijft bodem' (klasse I Urn 4^): de voorwaarden voor loepassing; hel gaal hierbi j o m de 

randvoorwaarden die worden gesield aan hei opn ieuw gebruiken van klasse 1 t /m 4 weerd

grond als bodem; 

3. 'Bodem (klasse 4) wordt bouwslof: de voorwaarden voor toepassing; dit betreft de keuze van de 

voorwaarden waaronder klasse 4 weerdgrond als bouwslof mag worden toegepast; 

4 . De minimale omvang voor bergen in plassen, kleischermen eit bergingen; hierbi j gaal het erom w a l 

de min imale omvang moet zi jn van plassen, kleischermen en bergingen, waar in verontre i 

nigde weerdgrond wo rd i geborgen. 

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

waterbodems opgenomen. De indeiing vindt plaats op basis vn de concentratie van verontreinigingen en beslaat uit 

vijt klassen: Klasse i: lussen streef- en grenswaarde; Klasse 3: lussen grens- en toetsingswaarde; Klasse j ; tussen 

loetsings- en inlen/entiewaarde; Klasse 4: boven interventiewaarde. 

luii.il


M.e.r. op twee niveaus van besluitvorming 

Binnen de m.e.r.-plichtige onderwerpen Itunner tv̂ ee niveaus worden onderscheiden. Hel eerste niveau is het 

niveau van het ai dan niet toestaan van andere opties voor het verwerken van afvaistoFfen, Dit is de hoofdl(eu;e 

die, mede op basis van het MER, moet worden gemaakt. 

Het tweede niveau is het niveau van de precieze inhoud van de ontv^eip-beieidsnolitie: de voorwaarden voor 

toepassing. Als een pr'fncipekeuze is gemaakt voor een bepaaide manier van 'op de bodem brengen' moet nog 

worden bepaald onder weike voorwaarden dit is toegestaan. Alternatieven zijn dus alternatieve voorwaarden. De 

onderiiggende vraag op dit niveau luidt; wat zijn de milieugevoigen van het kiezen van een bepaalde set van 

ran dvoo rwa a rd en ? 

1 De hooftikettze: wet oftfeen nieuw beleid 
Het huidige beleid len aanzien van grote hoeveelheden vrijkomende verontreinigde weerd-
grond i% gt-ridit op hel afvoeren van deze weerdfjrond naar grooischalige haggerspeciestort-
piaaisen of vcrwerkingsinsiailalies (voor /atKlstheidiiij;, reiniging en/of inimoliilisatie). Sehoiu-
weerdgrond die vrijkonil, vvordt hergebruikt. De onnver|>-heleidsiioiitie AHM geefi mogelijk
heden om verontreinigde en schone weerdgrond iip andere manieren Ie verwerken, liijvoor-
beeld als hodeniinüteriaal ('bodem blijft bodem'i i)I als bouwstof ('bodem wordt bouwstof') of 
om het materiaal te bergen in beslaande plassen, kleisehemien en bergingen. 

De keuze voor het al dan niei toestaan van deze nieuwe verwerkingsopiies kan worden be
schouwd als nieuw beleid voor hel verwerken en hel op of in de bodem brengen van afvalstof
fen en is daarom 'm.e.r.-plichlig'. Dit vormt de lioofdkeiize binnen liet MER. 

2 'Bodem l'liifl fwdem' fkliiwe I t/m 4): de vooniiuirden voi'r locfiassiitfi 
Hel huidige beleid biedt formeel geen mogelijkheid voor hel op grote schaal hergebruiken van 
verontreinigd bodemmaieriaal als nieuw biHlemmateriaal voor bijvoorbeeld natuurvriendelijke 

ï ° I oevers, wee rd verlag In gen, onderafdichting van hoogwaiergeulen en dergelijke. In de Evalua
tienota Water en de Vierde Nota Waterhuishouding worden de/e mogelijkheden wel genoemd, 
maar ze zijn nog niet formeel vastgelegd in de regelgeving. Hij liei vasislellen van voorwaarden 
voor de toepassing van verontreinigde weerdgrond uil hel rivierbed volgens het principe 'bo
dem blijft b()dem' gaat het dus om nieuw beleid, dat in.e.r.-pliehtig is, omdat sprake is van 'het 
op of in de bodem brengen van afvalstoffen'. 

3 'Bodem (ivttceiitniliesIjoveiisiimeiiMeiliiitfwviiiirdet]) wordlbouustof.de womüürJeii voor 
Uiepassiii^ 

Hel Bouwstoffenbesluit op basis van de Wbb en WVO is hel juridische kaïler voor hel loepassen 
van verontreinigde weerdgrond als bouwstof in werken. Voor weerdgrond die is verontreinigd 
tot boven de samensiellingswaarden (dit komt meestal overeen met klasse 4), wordt in de ont-
werji-beleidsnotiiie AHM nieuw beleid opgesteld. Hel vaststellen van de randvoorwaarden 
waaronder weerdgrond boven de samensiellingswaarden (klasse 4) toegepast mag worden als 
bouwstof in werken is daarom m.e.r.-plichtig, omdat er sprake is van 'het op of in de bodem 
brengen van afvalstoffen'. 

4 De minimale omvanu voor berijeii in plassen, kieimliermen en herfiinneii 
Voor hel vaststellen van ontwerii-beleidsiioiiiie over de minimale omvang van plassen, klei-
schermen en bergingen die wordt gebruikt voor liel bergen van verontreinigde weertigrond is 
sprake van nieuw beleid omdat op dit punt wordl afgeweken van hel Beleidsstandpunt verwij
dering baggerspecie. Hierin wordl voor hel storten van baggerspecie een minimale omvang 
voor de berging van 'enkele miljoenen kubieke meiers' genoemd. l)e minimale omvang van 
het bergen in plassen, kleischermen en bergingen is ni.e.r.-iilichlig, omdai er sprake is van 'hel 
op of in bodem brengen van afvalstoffen'. 



2.3 De rol van de l f s to f fenw inn ing 

Naasi hel nIv.ilsioffcnIiflL-id, waar het in deze MER om gaat, is er ander heleid van invloed op 
de aciiviieiiL-ii in hel kader van de projecten de Grensmaas en Zandmaas/Maasronte. hi hei 
projeci Grensmaas speeh naast rivierverruiming en natuurontwikkeling ook delfstoffenwin
ning een rol. 

De keuze van hei al of niet winnen van delfsioffen en de wijze waarop dit dieni te geschieden 
valt niet onder ABM. ABM heefi alleen belrekking op het omjjaan met veronireinigde weerri-
grond in deze projecten. Deltstotfenwinning is mede daarom geen m.e.r.-plielilig onderwerp in 
het kader van deze m.e.r., die immers gaat over de wijziging van hei afvalsioffenhcleid, zoals 
hiervoor is toegelicht, hi bepaalde gevallen kan delfstoffenwinning als activiteit overigens wel 
m.e.r.-plichiig zijn. 

Aangezien in de meesie gevallen lierinrichiingsprojecten voor rivierverruiming en nalimront-
wikkeiing op een of andere wijze wordt gecombineerd met delfstoffenwinning, is hei niet mo
gelijk, nm bij hei fornuüeren van (reelc) alternatieven voor de hoofdkeuze, helemaal geen 
rekening te houden met delfstoffenwinning. 
Delfstoffenwinning maakt daarom wel onderdeel uil van de alternatieven die in hef kader van 
deze m.e.r. in beschouwing worden genomen en is dus opgenomen als onderdeel van hel fictie
ve herinrichtingsproject. Delfstoffenwinning wordt echter niet meegenomen in de etfecibe-
schrijving en de onderlinge vergelijking van de allernalieven. 

2.4 Selectie in beschouwing te nemen al ternat ieven 

De rol van alternatieven in m.e.r. 

In elk MER worden aliernatieven beschreven. De roi van die alternatieven is om een beeld te 
geven van hei gehele scala aan oplossingen dal bestaat voor het gedefinieerde probleem. | " 
En nalumlijk worden ook de milieugevolgen van de allernalieven beschreven, want daar gaat 
het juist om hij een m.e.r. De ahernaiieven moeten wezenlijk verschillend zijn wat betreft hun 
milieugevolgen. Een andere eis is dal ze allemaal reëel uilvoerhaar moeten zijn, ook hel ver
plicht ie beschrijven 'meest milieuvriendelijke aliernaiiet'. Dal mag wel wat duurder zijn dan 
de rest, maar niet onrealistisch. Bij die reële uitvoerbaarheid spelen overigens naast kosten ook 
techniek, beleid en wetgeving een rol. 

De rol van kosten en stand van de techniek 

Kosten en stand van de techniek spelen in veel m.e.r.'s een belangrijke rol bij hel bepalen van 
de reële uilviierbaarheid van ahernatieven. Ook in dit MER is dal hei geval. De v{)orgenomen 
wijziging van hel afvalstoffenbeleid is immers mede ingegeven door kostenaspecten. Het uit
voeren van rivierverruimingsprojecien zou binnen het huidige beleid (storten van vrijkomende 
verontreinigde weerdgrond in baggerspeciesiorijilaatsen) tol dusdanig hoge kosten leiden dat 
de uitvoering van de rivierverruiming naar verwachting ernstig belemmerd zou worden. Deze 
situatie wordt in dit MER beschreven als nulaliernaliet. hidien echier meer geld beschikbaar 
zou komen, zou dit allemaiief als technisch uitvoerbaar kunnen worden aangemerkt. Een si-
uiaiie waarbij meer geld beschikbaar komt. zodat de vrijkomende verontreinigde weerdgrond 
in baggerspeeiesiortplaaisen kan worden gesU)rt, is daarom opgenomen als meest milieuvrien
delijk allernalief op hel hoofd keu ze niveau (zie volgende paragraaf en hoofdstuk 5). De voorge
nomen aciiviieii op het hoofdkeuzeniveau (hel loepassen van de ontwerp-belcidsnotilie) is 
aanzienlijk minder kostbaar en ook technisch uitvoerbaar. 

De stand der techniek is met name van belang voor hel onderwerp 'hergebruik na bewerking'. 
Er is op dit moment nog geen praktijkervaring mei het op grote schaal bewerken (via zand-
scheiding of Immohilisatie) van veronlreinigde weerdgrond afkomstig uil herinrichiingsprojec-
len, ü m de effecten van hergebruik na bewerking zichibaar ie maken, wt>rden deze technieken 
in dit MER meegenomen als variant op het nulalternaiief op hoofdkeuzeniveau (zie voor toe
lichting paragraaf 2.5). 



Wettelijk verplichte alternatieven 
Wettelijk verplicht dieni in elk MER, naast de voorgenomen activüeil en hel meest m il ie LI vrien
delijk alternatief, een nnlalternatiet li- worden heschreven. Het nnlallernatief is hei niet uitvoe
ren van (Ie vnorgenomen aeliviteil ('niets nienws d(ien'), waarbij het doel van de voorgenomen 
activiteit dus niet wordt bcreikil Het dient als basis voor de beschrijving van de hnidige situatie 
en de antononie omwikkeling en als nnipnnl (referentie) bij de effectbepalinji en de vergelij
king van de ahernaiieven. 

2.5 Hergebruik na bewerking 

Doel 
Hel loepassen van bewerkingen op verontreinigde weerdgrond heeft een tweeledig doel. Ten 
eerste kunnen op de/e wijze nuttig toepasbare grondstoffen worden gewonnen. Ten tweedt 
behoeven minder afvalstoffen te worden gestort. In bijlage 6 wordt een hcschrijving gegeven 
van rcinigings- en bewerkingsoplies. 

Conclusie 
Door de gemiddelde samenstelling van verontreinigde weerdgrond te vergelijken mei de voor
waarden voor toepassing van de verschillende technieken is gebleken dai eigenlijk alleen een
voudige lechnieken als zandscheiding en koude immobilisatie in principe geschikt blijken te 
zijn voor loepassing bimien de Maas. 

Echter, niet alle verontreinigde weerdgrond kan mei deze lechnieken worden verwerkt. Een
voudige bewerking via zandscheiding vereist een relatief hoog zandgehalte, dal door de meeste 
weerdgrond niet wordt gehaald. Bovendien leidt zandscheiding n^ast een herbruikbaar product 
ook lot onbruikbare reststromen, die naar sloriplaatsen moeten worden afgevoerd. 

^̂  I Wal betreft herbruikliare prodncien vati zowel zandscheiding als koude immobilisatie zullen er 
voorlopig nog onzekerheden blijven beslaan over de afzetmogelijkheden van deze producten 

Variant van hel nulalierncitief 
Aangezien het huidige beleid voor baggerspecie sterk gericht is op bel inzeilen van (operatione
le) bewerkingstechnieken, is bewerking van verontreinigde weerdgrond meegenomen als een 
variani op het nnlallernatief in de hoofdkeuze. Hierbij is als uitgangspunt gchameerd, dat alle 
weerdgrond die niet binnen hel project kan worden gebruiki via zandscheiding of koude im
mobilisatie verwerkt kan worden. Dit uitgangspunt is lang niet voor alle weerden langs de Maas 
eorreci. omdat de weerdgrond op veel plaatsen ie weinig zand bevat. Hel geeft echter, als va
riant naast het nulaiiernatief met storten, wel een beeld van de effecten van bewerken. 

Kou tie immohilisalie 
K()ude immobilisatie is geriebt op het vastleggen van organische stoffen en zware metalen. 
Koude immobilisatie begint met een periode van rijping, waarna bindmiddelen worden toege
voegd. Hierdoor worden de aanwezige vercmtreinigingen ingekapseld. Koude immohilisalie is 
in jirincipe toepasbaar voor zowel slibrijke als (maiig) zandige specie met alle lypen verontreini
gingen. Producten van koude immobilisatie zijn grond en granulaat. Bij de toeising aan het 
liouwsioffenbeslnit kunnen problemen ontstaan, wanneer de oorspronkelijke verontreinigde 
grond hoge gehalien aan organische veronireiiiigingen bevat. 

Zandscheiiiing 
Bij zandscheiding wordt met behulp van zeven, sedimentatiebekkens of hydrncyclonage het 
zand van de fijnere fractie gescheiden. Hei zand kangebruikt worden als ophoogmateriaal of als 
grondstof voor bouwstoffen (b.v. asfalt). Hei slib dat cwerblijh, wordt gestort in een haggerspe-
cieberging. Zandscheiding kan worden u»egepast i>p alle weerdgrond met een zandpercentage 
groten dan 60%. Het vormt een onderdeel van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. 



Recente hete'tdson iMikkelhifien 

Naät .i.iiik-iLting van de molk' HerreliriiHli het'H lu-l kahinci licsloten iini iiifer in If zetlen op 
cunvoiidi^t' verwerking van veronirfinitjtit' bagfjcrspi'de. D.itirliij Wijfi liflanfjrijk dal hei in/ei-
ten i)p meer verwerking er niet loe maj; leiden d.it de verwijdering van baggerspecie wordi 
vertraagd ISiaaisiinirani, 2000]. Hierbij 7jl vooral worden ingezel op (operationele) eenvoudi
ge verwerkingsieelniieken zoals zandscheiden. rijpen/landfarnu'n en konde iinniobilisaiie. De 
Wei lielastiiigiieilitin op milieugrondslag (Wbm) regell dal voor liet storten van afvalsiolfen in 
siortplaaisen € 13,00 per ton belasting betaald moei worden. JVlomenteel is een uilwindering 
van belaslingplichi voor het siorien van reinighare baggerspecie. Toi 1 -1 -2002 is alle baggerspe
cie niel rcinigbaar verklaard. In de loekomsi zal baggerspecie niet een zandgehalte van > 60% 
vermoedelijk per 1 -1 -2002 tnoeien worden beschouwd als reinigbaar. Momenteel wordi bedis
cussieerd of rivierverruiniiiigspecie kan worden iiiigesloten van de Wbni, 

2.6 De g e s e l e c t e e r d e a l ternat ieven 

Altertuiiieveii op twee niwtuis 

In de oniwerp-belekisnoiitie worden keu/es op twee niveaus gemaakt. Mei eerste nivean is dat 
van het al dan niet loepassen van verschillende bewerkingsopiies. dit wordt hierna 'de hookl-
keuze' genoemd. Hel tweede nivean is dai van de voorwaarden die gelden voor de toepassing 
van de bewerkingsopiies. Hierna wordl uitgelegd hoe de keuzes op de beide niveaus in m.e.r.-
Icrmen 'zijn vertaald in alternatieven'. 

De hiwfdkeuze-altematieven 
Bij hel maken van de hoofdkeuze gaal liet om de keuze of de ontwcrp-beleidsnoliiie ABM wel 
of niet van kracht wordi en wat van dal nieuwe beleid in grote lijnen de si rekking is. Hei in de 
oniwerp-bcleidsnoiiiie beschreven nieuwe afvalsiofk'nbeleid houdt in, dat naast storten in bag-
gerspeciesioriplaatsen andere opties voor de verwerking van verontreinigde grond mogelijk 
worden. De alternatieven voor de hoofdkeiize die in hei MER worden beschreven zijn: | i3 

• luilalternatiel: niets nieuwe doen, dus: geen nieuw beleid; 
• voorgenomen acliviieii: hei toepassen van de oniwerp-beleldsnotiiie en daarmee mogelijk 

maken van meerdere verwerkingsopties; 
• baggerspecies! o nplaaiseiiahernat ie f: alternatief dal zich richt op hel minimaliseren van ver

spreiding en blootstelling en legelijkeriijd hei meesi milieuvriendelijk aliemaiief vormt; 
• lerugplaatsaliernaiief: aliernaiief dat /ich richi op het maximaliseren van hel hergebruik 

door de vrijkomende afvalstoffen (weerdgrond) zo veel mogelijk o[i de plaats waar deze 
vrijkomen terug te plaatsen, 

In hoofdstuk 5 worden deze alternatieven nader uitgewerkt en hun milieugevolgen beschreven 
en vergeleken. 

De link mei hel Iweede niveau van beshiilvonning 
Het toepassen van de ontwerp-beleidsnoiiiie betekent in essentie dat andere mogelijkheden 
dan enkel en alleen het afvoeren naar grootschalige baggerspeciesioriplaatsen en verwerkings-
inslallalies mogelijk worden. Hel loepassen van de onlwerp-beleidsnoiilie lielekenl dal op basis 
van een milieurendemenisalweging een keuze wordl gemaakt uit vijf mogelijke opties voor het 
verwerken van vrijkomende weerdgrond: 
" 'bodem blijft bodem' 
• 'bodem wordl bouwstof' 
• hergebruik na bewerking 
" bergen in plassen, kleischermen ol bergingen 
• slorien in (baggerspecie)siortplaaisen. 

In 2.2 is loegelicht dat op het tweede niveau de m. e. r.-plicht ige onderdelen van de ontwerp-
beleidsuoiiiie zijn: 
• 'bodem blijft bodem' 
• 'bodem wordt bouwstof' 
" bergen in plassen, of bergingen. 



Voor (.k/v Diiderwcrpen nullen iii litt MER dus aitematieven worden omwikkeld. Welke dal 
zijn wordt hierna loi'sfiichl. 

De voonvaarden voor toepasning 

Indien in de hoofdkeuze is besloten da! de omwerpreyels van loepassing mogen zijn (de voor-
;;cn()inen .iciiviieill, dan is liei (oeuesiaan andere verwerkingsoinies ie inirodnceren dan lu-i 
alvoeren van veronireiniydi- weerdgrond naar Itaggerspedestoriplaaisen cn/ol verwerkingsin
stallaties. In dat geval moeien de voorwaarden voor toepassing waaronder de verschillende verwer-
kinpopiici zijn loegesliiatj. worden getoetst. Daarover gaat het hieronder: de voorwaarden voor 
loepassing per m,e. r.-plicht ige verwerkingsoptie. Dil heiekent dal voor elke verwerkingsoptie 
ook weer naar verschillende allernaiieven gekeken moet worden, namelijk de verschillende 
voorwaarden voor loepassing van verwerkingsopties. 

De alternatieven op het tweede niveau 
De alternatieven op het tweede niveau worden in de hoofdstukken fi, 7 en R nader uitgewerkt, 
evenals hun gevolgen. Hier wordt volstaan met een korte opsomming van de allernatieven, 

'Rodetii blijft bodem' 
1, Nnlahernaliel 
2, Kwaiileit (concernraties) van de ontvangende bodem als nonn 
3, ImniJssJe-eisen van BonwsioffenlK'shiil (Categorie I) als norm 
4, Voorgenomen aetiviteii; lieivcrontreinigingsniveau als norm 
5, Meest milieuvriendelijke aliemaiief: BodemGebruiksWaarde (droge naliiur) als norm. 

'Bodem wordt bouwütof' 
!. Ntdallernatict: levens hel Meesl Milieuvriendelijk Alternatief voor verspreiding en blooi-

sielling 
2. Kwaliteit (concentratie en nitloglng) ontvangende bodem als norm 

'4 I ï. Voorgenomen acliviieit: immissie-eisen van Bouwstoffenbesluit (Categorie I) als norm 
4. Meest Milieuvriendelijk Alternatie! (MMA): immissie-eisen van Bouwstoffenlieshiil (Cate

gorie 1) ais norm mei aldeklaag conform BodeinGehruiksWaarden (BGW). 

De mitiimale omvang voor het berden in puilen 
1. Nulaliernaiiel (Meest Milieuvriendelijk Aliernatief voor blootstelling en verspreiding): 

3-000.000 m ' 
2. Grote berging: 500.000 m ' 
3. Middelgroot berging (voorgenomen activiteit): 100.000 m ' 
4. Kleine berging: 10.000 m ' . 



3 Beoordelingskader en methoden 

3.1 Beoordelingskader voor de alternatieven in dit MER 

Efii lifDordelintiskiidfr IIL-V.II L-L-H ainipicn.- sei van relfvanU', niet overl.ippcnde aspccien en 
cieelaspecieii die een rol sjieleii bij liei iH'oordeleri v.in de allernalieveri. lien heoordi'liiijiskatler 
werki sturend liij lie fEfeavoorspelliiigen vormi de basis voor hei vergelijken van deallernaiie-
ven in hei MER. In label l (^ie paragraaf i . l . l i wiirdi hei hediirdelingskader gepresenieerd. 
Daarbij wordi aanne(;even welke meeilai yebruiki gaai worden en wal daarop de nieeieenhcid 
is. 

Het kiezen van aspecten, deelaspecten en meetlatten 

Aspecten zijn onderwerper waarlussen een poliiieke afweging kan plaatsvinden; bijvoorbeeld lussen 'duurzaam

heid' en 'natuurontwikkeling'. Welke deelaspecten daarbinnen een rol spelen is een vakinhoudelijke keuze. Om de 

'score' op eeti deelaspect Ie kunnen meten, moei een meetlat worden gekozen. Ook de keuze van zo'n meetlat is 

een vakinhoudelijke keuze. De keuze van de meetlat hangt samen met hel detailniveau van de informatie die 

nodig is voor het nemen van een bepaald type besluit. 

3.1.l Rela t ie b e o o r d e l i n g s k a d e r JHER me t d e a l w e g i n g ï i n i e l h o d e in d e o n t w e r p -
be l e id sno t i t i c 

Het heiHirdelingskader in dit MER sliiil aan bij de afweginjisnielhode die in hoofdstuk 6 van de 
ontwerp-beleidsinnilie is opgetionien en in bijlage 3 daarvan is uilgewerkl. Het doel van de 
afwegingstneihode is hei inzichtelijk inaken van de niilieneffeeien en kosien van de verschil
lende alternaiieven. Deze informatie speell een rol hij de besliiitvorminj; over de vergunning
verlening in hel küder van de Wvo, Wt>b en Wni voor concrete rivierverruiitiingsprojecien. De 
afwegingsmethode is dus projectgebonden. 

De aspecten die in de afwegingsmethode worden gebruikt komen allemaal terug in hei beoor
delingskader in dii MER. 

In hel beoordelingskader in liet MER worden meer aspecten gebruikt en soms zijn de gekozen 
deelaspecten en mceieenheden (zie kader voor uitleg van deze begrippen) iels anders. De ach-
lergrond hiervan is drieledig: 

/ rer<;»t;jii»<fi'er/efn'»y overcfwicrcfcpntyeffóM vt'r,ïH.vm(/(VM-e//tY(rapp(>;7iyf ov^rf<;A'''0''i' ' ' ' ' ' ' 
De inionnaiiebelineile bij de besluilvortning over Wm. Wvo en Wbb-vergunningen V(H>r C()n-
ereie projecten is aiuiers dan de inl{)rmaiiebeh(>eiie voor milieu-elfecirapporiage over afvalbe
leid. Vergunningverlening vraagi gedetailleerde, specifieke informatie over een beperkt aanial 
aspecten. Namelijk precies die informalie die nodig is voor de toetsing van de projeclen aan de 
(normerings-jkaders van de weiten op basis waarvan vergunningen worden aangevraagd. In 
bijlage 2 bij de onlwerp-beteidsnutitie wordt hierop een loelichling gegeven. 

Milieu-efEectrapporlage over jafvalfbeleid vraagt een relatief beperkte hoeveelheid informalie 
over een grool aanial aspecten. Daarbij gaal hel dus om infonnalie die nodig is om een besluit 
i)p beleidsniveau te nemen over de wijziging van het afvalbeleid: zie hel volgende puni . 

2 Wijzufim] viw licl iifi'iilhcleiil vnuujl ecu brede iitn\'i)i)if] 

Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht, gaal het in dit MKR om een wijziging van hel afvahioffenbc-
leid. Een dergelijke beieidswij/iging vraagt een brede afweging. De (besluurlijkei afweging die 
gemaakt gaal worden bij de besluitvorming over hel beleid is in het beoordelingskader in het 
MER vertaald in extra aspecten en deelaspecten ten opzichie van de aspecten in de afwegings-
methode in de oniwerp-beleidsnoiiiie. Het gaal concreet om de aspecten hoogwaierhescher-
niing, iiatiuirom wikkeling, en de deelaspecten protiuci- en luaieriaalgebrtiik, en lol slot om de 
aspecten 'complexiieil van de uilvoering' en 'doelniaiigheid van de regelgeving'. 
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Deze beide 'procesmatige aspecten' îjn nici gebruikelijk in benurdeliiifjskjder-. VDor MRR-en. 
In dit gevül woriien 7,c vanwege hun belang bij de vxKirliereiding van de oniwerp-beleidsnutiiie 
(H)k mecKenDnieii iinidai maximale (ipenlieid wnrdl nagestreefd in de overwegingen dii.- ten 
grondslag liggen aan de onlwerp-bcleidsnoiliie. 

3 Het stadium van hel ontwerp en Je hesluitvormiiiif in relatie tot de beschikbaarheUl van 
informatie 

Bij de [ormnlering van beleid, dal uiteindelijk wel van toepassing zal zijn op concrete projeacn, 
is de bescbikbaarlieid van intorniaiie over de betreffende projecten, vaak nogfteperki. Dit is ook 
hier hel geval: de gegevens in dii MER over de vormgeving van projetlen en over luin effecten, 
zijn gebaseerd op een beperkt aantal proefprojecten. Deze proefprojecten zijn daarlnj deels nog 
in de voort)ereidings(siudie)-fasc. Hepaaide gedetailleerde informatie is nog maar l)e|)erki be
schikbaar en alleen voor de locaties van de proefprojecten zelf. Gebiedsdekkende representatie
ve informatie is er nog niel. Bij loekoinstige besluitvorming over de vergunningverlening voor 
een concreet project is dat wel hel geval: dan is er een deiailontwerp en is al hel benodigde 
onderzoek (bodem, grondwateren hydraulica) uitgevoerd. 

De afwegingsmetfiode in de ontwerp-beleidsnotitie ABM 

Alternatieven die niet passen binnen de ptojectdoelslellingen of die omwille van lokale/regionale omstandigheden 

niet In aanmerking komen, kunnen bulten beschouwing worden gelaten. Zo kan de optie 'bodem bUjFt bodem' in 

sommige gevallen niet worden toegepast, omdat deze conflkteert met doelstellingen als verruiming van hel 

doorsimomprofiel en/of natuurontwikkeling. 

De atweglngs method e vergelijkt de maaisthappelijke lasten in de vorm van 'energieverbruik' en 'kosten* met de 

maatschappelijke balen In de vorm van 'vermindering van blootstelling van mens, plant en dier aan de verontreini

ging' en 'vermindering van verspreiding van de verontremiging naar andere mllleucomparilmenten'. Op deze manier 

kan worden bepaald welke verwerkIngsoplie het grooisie milieurendement oplevert tegen aanvaardbare kosten. 

^6 I De afwegingssystematiek kan In verschillende stadia van de planvorming worden gebruikt: 

• bli de ontwerpfase ("planvorming) van een (grootschalig) project kan de afweglngssysiemaiiek gebruikt wor

den om bet ontwerp fin bodemhyglenisch opzicht) te optimaliseren; 

• bij de uitwerking van een traiect of een locatie; in deze fase moet de afwegingssvstematiek gebruikt worden 

om de grondstromen binnen het project te optimaliseren en t.b.v. de vergunningaanvragen (WVO, Wm, Wbb) te 

onderbouwen. 



Tabel i Beoordelingskader MER 

Aspect Deelaspect MeetLit Meeteenheid 

Realisatie projectdoelen 

Hoogwalerbescherming 

Natuurontwikkeling 

Inhoudelijke aspecten 

Rivierverruiming 

Terrestrische naIuur 

Aqua tische natuur 

Ruimte voor afvoer er berging m^ 

Oppervlak nieuwe natuur ha 

Oppervlak nieuwe natuur ha 

Blootstelling en 

contactmogeli|kheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Ecosystemen en 

Humaan 

Gewogen contactoppervlak ten 

opzichte van uitgangssituatie 

% Blootstelling en 

contactmogeli|kheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Grondwater Gewogen flux ten opzichte 

van uitgangssituatie 

Kwalitatief 

% 

% 

Blootstelling en 

contactmogeli|kheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Oppervlaktewater Gewogen contactoppervlak 

ten opzichte van uitgangssituatie 

Kwalitatief 

% 

% 

Duurzaamheid Energieverbruik Hoeveelheid 61 Duurzaamheid 

Product- en 

materia al hergebruik 

Hoeveelheid M' 

Kosten 

Kosten Investering grondverzet 
en verwerking 

Monetair Me 

Procesmatige aspecten 

Complexiteit uilvoering Werkzaamheden Kwalitatief 

* * * ! • • • Doelmatigheid regelgeving Hardhaaftjaarheid Kwalitatief * * * ! • • • 

Beheersbaarheid, nazorg Kwalitatief 
* * * ! • • • 

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

venpuntsschaal die als volgt dient te worden geïnterpreteerd: 

+ • • zeer groot positief effect in vergelijking tol het nulalternalief 

++ groot positief effect in vergelijking tot het rulalternatief 

• positief effect in vergelijking tot het rulalternatief 

O geen verschil in vergelijking tot het nulalternatief 

negatief eflect in vergelijking tot het nulallematief 

groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

zeer groot negatief effect in vergelijking to ! het nulalternalief 
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3.1.2 Re la t i e b c o o r d c l i ngs k a d e r M E R m e t d e b r e d e r e b e o o r d e l i n g v a n r i v i e r -

v e r r u i m i n g s - p r o j e t i c n 

Zoais in hooldsi i ik 1 van d i i MER is loegelicht, gaat hc i LT bi j de oniwerp-bele idsnt i i i t ic OITI 

opidssii i j ion H' l i icdi-i i vuur de nnnul dit- v r i j k i im i bij ber in rich l ingsprojecicn voor r i v i f r vc r r i i i -

i i i i n i ; cri i ia t i i i i rnn ivv ikkel i i ig it i bel Maasdal. De beoDrdcJin^ die (mede) op basis van bet MER 

wi i rd t geniaaki, jjaai enkel over de wi jz ig ing van hei afvalstoffenbeleid. De afweging, die (mede) 

op iwsis de afwegingsni f lh(nle in de Dniwer j t -b f le idsnoi i l ie wordt gemaakt, gaat over de ver-

gnnn ingver le i i ing nvcr to iu r i - l e projecten in bel kader van de WVO, Wbb en W n i . Zoals hier

voor loegel i th i zijn de gekozen beoordelings- en afwegingsaspeaen daarvan een afspiegeling. 

De bes l i i i i vorn i ing over de projecten die ondernomen gaan worden in het kader van de rivier-

verruimingsoperat ie is nog breder. Daarom spelen daarbij nog meer aspecten een rol dan in de 

afwegingsmel l iode ui l de oniv\rr | i - t>eleidsnoti t ie en hei beo()rdelingskader in bet MER-afval -

siof iei ibeleid aan de orde z i jn. Het g.idi daarbij bi jvoorbeeld o m Jandstbappeli jke, cu l i imrh is io -

rische en archeologische waarden (kunnen worden aangetast door vergraving); babi ia i - en 

vogelr ic in l i inen, kwi i l i le i l van de na im i r en de ligging nabij waierwingebieden. Hiervoor gel

den af /o i ider l i jke beleids- en weigevingskadeis op basis waarvan afwegingen worden gemaakt. 

In bepaalde gevallen zal, afhankel i jk van de aard en omvang van de ingrecji , een ni.e.r.-pl icbl 

gelden voor (ie uir Ie voeren projecten. In die Mi l ieuef fec i rapponen za!, indien relevant, ook op 

deze aspetlen worden ingegaan. 

Tabel 2 geefi een ()verzicbl viin de vorige twee alinea's. 

Tabel 2 Relatie tussen beooidelingsaspecten 
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Besluitvorming over Rivierverrulmlngsprojecten ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 

Beoordelingskader strileglsthe-MER ABM 

vooi dd'jpjsse'i afvdibtollenbehid voor lowel verontreinigde als schone weerdgrond 

AfwegingsmethiMie Reatisatle projectdoelen • alle aspecten in hel beooidelings- 1 

zoals beichieven in bijlage j van de * hoogwaterbescherming kader/de afwegingsmethode 

beleidsnotitie • na luuront wikkeling • bepaling van de aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden op 

Inhoudelijke aspecten Inhoudelijke aspecten basis van de Habitat en Vogelrlchlliin 

• vermindering bloolslelling/ • vermindering blooistelling/ • kwalileil van de natuur 

con la cl moge lijk he den (formule) con la cl mogelijk heden (fomiule) • scheepvaart criteria ^ ^ M 

• vermindering verspreiding naar • vermindering verspreiding naar • cultuurhistorische waarden - ^ ^ ^ J 

grondwater (formule) grondwater (formule) • archeologische waarden 1 

• vermindering verspreiding naar • vermindering verspreiding naar • ligging van wat e rwin ge bieden 1 

oppervlaktewater (formule) oppervlaktewater (formule) • hinder bij realisatie 1 

• energieverbruik • energieverbruik • etc. ^ H 
• duurzaamlield (voorkeursvolgorde) • duurzaamheid 

• (energieverbruik, product- en 

materiaalgebruik) 

• kosten 

11 

• kosten 

Procesmatige aspecten i ^^^^H 

.̂ ! • complexiteit uitvoering 

• doelmatigheid regelgeving 

j ^ i -



3.2 Methode van mi l i eue f fec tvoorspe l l ing voor a l te rna t ieven in 
MER-afva ls tof fen be le id 

Aan de hand van fL-ii fictief herinrichlinnsprojfct (zie lioofdstuk 4) wtirdl in de/c MER-aivai-
sioffcnheleiil een niilieiK-ffenv(H)rspelliii(; j;e(;even van de in htn)filMiil< 2 geformuleerde alier-
naiieven. len einde de/c aliernaiieven te Itiinnen vergelijken. De/e loepassing van hei iieotir-
dflingskader wordt in de hoofdsiiikken 5 tol en met 8 iiiinewerki. Uiltjangspnni bij deze ni.e.r. 
is dal de wij/.e waaroji de effeciv(u)rspcllinf; voor de aliernatieven ]ilaalwindi, aanskiii liij het 
l)eleidsinaiine karakter van de voorycnoineii aeiiviieii. Hei is niet in alle gevallen goed mogelijk 
en ook niet nodig effecten op een kwaniiiatievc wijze ie voorspellen. De effccivonrspelling 
(invnlling van hel heimrdelingskader) dient inzicht te bieden in de beleidsmatig relevante ver
schillen lussen de aliernatieven. 

Deinfonnaiieinde/e fase van de effeclvoorspelling is gebaseerd op de huidig beschikhare infor
matie. Van enkele aspecien waren geen keniallen direci beschikbaar, hiervoor zijn aannamen 
gedaan. Deze worden in de volgende paragrafen toegelicht. Er is gerekend oji basis van de 
huidige liesehiktiare keniallen en de gemaakie aannamen. De nu beschikbare iidbrmalie over 
de effetlen op hei niveau van het riviersysieem is voornamelijk kwalitaiiel van aard. 

3.2.1 Contacimogelijkhcdcn en lilooiMflIing 
Bij de liootdken/.e wordl hel asjietl contaclmugelijkheiien en blootstelling beoctrdeeld op basis 
van de formule uit de afwegingsmelhode die onderdeel uümaaki van de oniwerp-beleidsnoli-
lie. Hierin wordl voor ieder aliernaiief hel oppervlak uiigerekend met een bepaalde concern ra-
lie veromreinigende sloffen in de leeflaag. Vervolgens worden de/e oppervlakte gewogen (oji 
basis van concentraiies) gesommeerd en daarna uilgcdrnki als percentage van de som van de 
gewogen opper\'lakie in de uiigangssnuaiie voordat het herinrichiingsprojeci werd gereali
seerd. Voor de vergelijking van de randvoorwaarden is tle/e aanjiak niel mogelijk en worden de 
contacimogeiijkhcdeii en blootsielling kwalitatief beoordeeld, 

3.2.2 Verspreiding van verontreinigingen: grondwater 
De verspreiding van verontreinigingen vaniiii verontreinigde weerdgrond naar hel grondvvaier 
is afhankelijk van veel variabele factoren, zoals de concentratie van verontreinigende stoflen, 
klei-, kalk- en organisdi siofgeha hegehal Ie, redoxpou-niialen, groiKiwalersIrcniiing, onverza
digd dan wel verzadigd consolidaiieproces \an ontgraven weerdgrond. Op basis van de beperk
te gegevens die beschikbaar zijn, is voor alle aliernatieven en voor de uiigangssitnalie (voor 
realisatie van hel projeci) een iridicatifve berekening gemaakt van de finx (hoeveelheid) van 
verontreinigende siotten naar hei grondwater. Daarna zijn de totale fluxen gewogen, gesom
meerd conform de ft)tnmle in de afwegingsmelhode van de oniwerp-tieleidsnoiilie en nilgc-
drnki in percentages van de oorspronkelijke flux (zie bijlage 4). 

Omdai de/e berekeningen slechis een indicatief resniiaai opleveren, is ook een kwalilalieve 
beoordeling toegevoegd op basis van de gegevens over oppervlakten, concern ra lies, uitloogca-
paciieit en grondwaters!roming, 

).2.3 Verspreiding van verontrein ig ingen: opperv laktewater 
Verspreiding van verontreinigingen naar hel ojipervlakiewaier ontsiaal vooral, wanneer ver-
onlreinigde weerdgrond door erosie in suspensie gaat en als zwevende siof meegenomen wordl 
door de rivier. Er vindl ook verspreiding van verontreinigingen plaats door diffusie vanuit ver
ontreinigde waterbodem, maar deze verspreiding is verwaarloosliaar ten opzichte van de ver
spreiding door erosie. 

Frosie vindl vooral plaats wanneer er hoogwater optreedt kort nadai de weerdgnmd is neerge
legd en nog niel is begroeid. De male van verspreiding van verontreinigingen in het ojipervlak-
lewater is hierdoor vooral afhankelijk van de kwaliteit (concenlralies) van de bovenste laag van 
hel loegepasle weerdgrond. Daarom is hier de/elfde vorm van effecit>eschrijviiig geko/en als l)ij 
grondwater. Hel tontacioppervlak per klasse tussen verontreinigde weerdgrond (direcl na rea-
lisaiie) en oppervlakiewater is berekend voor alle alternatieven en de uiigangssitnalie aan de 
hand van de formnle in de afwegingssyslemaiiek van de oniwerp-heleidsnoiitie. Daarna / i jn 
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Uiialfii voor ieder alicrnatiff iiiigcdruki in percenrages van het totaal voor de uitgangssituatie 
(7ie bijlage 4). 

Deze berekende waarden worden aangevuld UIL-I ecu itwaliiatieve effeclbeschrijving, waarbij 
onder andere ook de erosiemcigelijkheden worden meegenomen. 

3.2.4 Energieverbruik 
De kentallen vuur lici fin.Tj;ii'ViTt>ruik zijn onileend aan het rapport: 'Belasting van oppervlak-
IcdtllsU)ilcu: oiuler/.oek naar elleLteu op natuur, milieu en economie in Nederland' van R.C.N. 
Wil e.a, CE/EIB in opdracht van Ministerie van Financiën. Deze getallen zijn omgerekend naar 
de siluaiii' van de concrete herinrichtingsprojccten. Het gaat hier om globale kenlalleii (tabel 
3). Hel werkelijke energieverbruik issierkaihankelijk van deuiivoeringswijzeen de werkelijke 
iransporlafstanden. 

Tabel 3 Energieverbruik 

Energieverbruik 

Activiteit Ontgra 

Grondverzet binnen pro jee tg eb led 

'Bodem a\s bouw^tor. grondverzet binnen projectgebied 

per kubieke 1 

ven/winning 

9 

meter grondver7et (mega (oules) 

Transport Totaal 

Energieverbruik 

Activiteit Ontgra 

Grondverzet binnen pro jee tg eb led 

'Bodem a\s bouw^tor. grondverzet binnen projectgebied 

per kubieke 1 

ven/winning 

9 5 14 

Energieverbruik 

Activiteit Ontgra 

Grondverzet binnen pro jee tg eb led 

'Bodem a\s bouw^tor. grondverzet binnen projectgebied 9 S 14 
Afvoeren weerdgrond naar plas, Itieistlierm en op minder 

dan 10 km afstand 9 10 19 
Afvoeren weerdgrond naar baggers pee iestortpiaats op 

50 lim afstand 9 47 56 
In-situ omputten 13 7 20 

Winning van Idei. zand of grind uil weeidverlaging 9 

9 

5 
0 

14 

9 Winning van zand/grind yjl pias of Ideischerm 
9 

9 

5 
0 

14 

9 

3.2.5 Kosten: Investering 
Om de kosten van liet grondverzet en ontgraven binnen de altemaiieven te kunnen bepalen 
zijn cenhcidprijzcn voor het grondverzet per kubieke meier aangenomen (zie tabel 4). Aange
zien iiog slechts weinig grootschalige herinrichtingsprojecten in het rivjerbed van de Maas ii-
nancicel zijn uitgewerkt, zijn er nog geen goede algemeen toepasbare keniallen V(Hir kosienra-
mingen van projecten lieschikbaar. Daarom is voor de bepaling van kosien informaiie gebruiki 
uit Deskstudie Uitvoering Middenwaa! (uitgevoerd door het Specieplailbrm Ruimte voor de 
Rijutakkenl. Deze iufortnaiie is gecombineerd tnet gegevens uit het achtergronddocumeiit Grond 
van de Trajecinoia/MER van het project Zandmaas/Maasrouie. Aan de hand van deze gegevens 
is tabel 4 met globale eenheidsprijzen opgesteld, deze zijn inclusief de inschatting van de plan
en overheadkosten en exclusief BTW. 

Hierbij gaai het om globale bedragen, die alleen zijn bedoeld om het onderlinge verschil tussen 
de aliernaiieven inzielitetijk ic maken. 

Er is onderscheid gemaakt tussen de afstanden waarover de weerdgrond vervoerd dient te wor
den en de nauwkeurigheid waarmee hergebruik uitgevoerd dient te worden. Zo is aangenomen 
dat. wantieer de 'bodem als bouwstof' gebruikt gaai worden -bijvoorbeeld bij hergebruik in een 
kade- hel bouwen van een kade meer precisie vereist dan het plaatsen van weerdgrond als 
onderafdichiing van een hoogwatergeul. 

Omdai de keuze ten aanzien van het wel of niet winnen van delfstoffen geen onderdeel uit
maakt van ABM. zijn de opbrengsten die voorikomen uil de verkoop van delfstoffen in de 
afweging niei meegenomen. 



Tabel 4 Eenheidsprijzen 

Kosten 

Grondverzel binnen projeclgebied 

i 
Eenheidsprijzen (excl. BTW) 

per kubieke metei grondverzet (€/m3) 

Ongescheiden ontgraven Gescheiden ontgraven 

*(,oo 6,50 

'Bodem als bouwstof ' , grondverzet binnen projectgebied 

(inclusief kleischerm] 5.00 7.50 

8.00 

Afvoeren en bergen van v^eerdgrond in plassen, Ideischermer 

en/of 'bergingen (op minder dan 10 km afstand) 5.50 

7.50 

8.00 

Ontgraven en afvoeren weerdgrond naar baggerspeciestortplaatsen 

(op circa 50 km afstand) 6,B0 

Stortkosten voor storten materiaal in baggerspeciestortplaats 16.00 16.00 

Wbm-heffing op storten van onverwerkte weerdgrond in 

baggerspecieslortplaatsen 13,00 13.00 

Weerdgrond weghalen, zand eronder ontgraven, weerdgrond 

weer terugleggen 6,00 

30,00 Zandscheiding inclusief storten restfractie 20,00 30,00 

Koude immobilisatie 45,00 45,00 

Aanvoer schone weerdgrond van elders uit riviersvsteem 

(ir combinatie met herinrichlingsproject aldaar) - 6.50 
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4 Het f ic t ieve her in r i ch t ingspro jec t 

4 . 1 De r e d e n e n v o o r h e t o n t w i k k e l e n v a n e e n f i c t i e f 

h e r i n r i c h t i n g s p r o j e c t 

Oindai bij een beleids-m.c.r. geen concreet project voor handen is waarvan de effecten z ich i -

l>aar ueniaalvt Icunncn worden, is een casus on iw i kke ld : een fictief her inr ic l i l in^sprojec i . Bc 

redenen voor l iel on tw ikke len van dit ficMove, representatieve her inr ic ln in^sprojecl z i jn: 

• om Ie heki jken hoe de onlwerp-bele idsnoi i i ie in de prakt i jk n i twe rk i , is liet nod i j ; geli leken 

de onlwerp-t ieleidsruHil ie en al ienia i ieven daarvoor toe Ie passen o]) een rcalisiiscli voor-

l>eeklproject, cnndai d j i i pas di i jdel i jk word i l ioe de on iwerp-bek ' ids i io i i i ie precies neïnier-

preieerd moet worden ; 

• voor hel heschrijven van de voor j jenonien acl iv i ie i l , met de l i ier i i i t voor ivk ie iende (m i -

l ien |-ef[ecien en hel knnnen ramen van de kosten is hei noodzakel i jk over de dimensies 

van de aa iv i te i ten ie hescbikken, zoals hi jvoorheeld de te verplaatsen hoeveelheid weerd-

grond; 

• de verschil lende ac i iv i ic i len hcl ibci i invloed op elkaar en dienen in samcnl iany b innen ecu 

zo realistisch moyel i ik hcr inr icht in^sprqjecl Ie worden beschouwd. 

i ie i IJctieve herinr ichi inysproject is i l l i is t rai ic l en representatief vour de reeds bestaande plan
nen voor r iv ierverr i i imings- en her inr ichi i i i j jsprojecien in het rivierbed van de IVIaas die zi jn 
voor / ien in de komende ! i ' 101 15 jaar. Dit is de te rmi jn waarh inncn de eerste );rote r iv ierver ru i -
mint;s| trojeaen in l iei r ivierbed van de Maas /. i i l lci i worden ui tgevoerd. In paragraaf 4.2 word i 
ingegaan op de her inr ichl ingsmaairegelen die momenice l zijn gepland met de hij l)ehorende 
inscl ia i l ing van de loiale hoeveelheid weerdgrnnd die daarbij vr i j /a l komen, In paragraal 4.i 
wnrd l het daarojt gebaseerde l ici ieve i ier imic l i l ingspro jcc i (onk wel voorbeeldproject genoemd) 
beschreven, waar in alle in de plannen genoemde maatregelen zi jn opgenomen, zoals weerd-
verlagii ig, zomcrbedverlaglng, nevengeul, kade, en del fs tof fenwinning. Voor dit i l lustrai icve I ^3 
voorheeldprojeci zijn de verschil lende al lernai ieven opgesteld en vervolgens de bij t tehorende 
effecten bepaald, welke zi jn beschreven in hoofdsuik 5. 

4 . 2 P r o j e c t e n v o o r r i v i e r v e r r u i m i n g e n n a t u u r o n t w i k k e l i n g in h e t 

r i v i e r b e d v a n de M a a s 

Een aantal he r in r id i i i ngspro jenen in hel rivierbed van de Maas is al ci>ncreet u i tgewerk l in het 

project Grensmaas (MER, Voorontwerp ' ' en hel n ieuwe Basisplan) en hel project Zandmaas/ 

Maasroule (Tra jec lno ia /MER'" en hel Omwerp Tracéheshii l l , Hel Grenscnaasprojeci ligt n is

sen Borgharen en Roi)sieren en de maatregelen van het Zandmaasproject waarhi j veel weerd-

groi id wordt verzel zijn geconcentreerd in de Venloslenk (Veiilo - Mook) en in een laiere fase 

nabij Roermond. 

Hel gaal bij het Grensmaas en het Zandmaaspnijeci o m het realiseren van hoogwaiergenlen, 

wee rd verlag ing, kleisclieri i ien en verdieping of verbreding van hel ziimerbed van de Maas. Voor

al in het Grensmaasprojeci worden deze maatregelen gecombineerd met delfstoffenwinning. 

Afgezien van deze twee groie rivierverruiniingsprojeaen zi jn een aanial kleinere projecten ge-
siari . Deze hebben meestal als hoofddoel na l i i u ron iw ikke l ing , soms in combinat ie met delfsiof-
l e i iw inn ing . Hiervan zijn de volgende projeclei i voorbeelden: aanleg van na i imrvr iendel i jke 
oevers, Keeni. Hemclri jkse Waard en Balenhmg (natuurontwikke l ing) en Gebrande Kamp (klei
w inn ing en na iuu ron tw ikkc l i ng ) . 

9 Grensmaas MER, Projectorganisatie Maaswerken, Maastrict}! 1998. 

10 Trajectnota/MER Zandmaas Maasroute. Projectorganisatie Maaswerken. Maastricht 1998. 



Bij deze pro jeaen worden zeer groie hoeveelheden veelal dif luus verontreinigde weerdgrond af^e-

yraven vi\ weer tiiegepasi (i( geborgen binnen hel riviersysteem. Daarnaüst wurden eveneens grote 

litie veel heden delfstoffen igr ind, /and en indnsir iekld) gewonnen, verwerkt en op de markt afj^e-

/e l . h ide onderstaande tabel (^1 iseenji lolvia! overzicht gegeven van de lotale hoeveelheden grond-

ver/ei van weerdyrond. Het merendeel v.in (ie wecrdgrimd is l icln tot Merk veronireinigd. De mate 

waarin loopi Merk uiteen en de spreiding van de verontreiniging is niel homogeen en dittuus. 

Tabel 5 Overzicht hoeveelheid grondverzet bij projecten in het rivierbed van de Maas 

(>ro|Mt 

Wee rdg rond 
Grensmaas 
Ca. 20 miljoen m^ 

Zandmaas 

Ca. 6 miljoen m^ 

Overige projecten 

10 • 15 miljoen m' 

Totaal 

36 • 41 miljoen m' 

l l i ) l iet Zaïidniaasproject ?ijn alleen de hoeveelheden van 'pakket 1' meegenomen, zoals dit is 

verwoord in het s tandpnni van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van oktober 2000. 

Er wordt ni)g hnancier ing gezocht voor verdere maatregelen waarbi j eveneens zeer grootscha

l ig ver/e i van weerdgrond pla.i isvindi voor de aanleg van hoogwatergeulen en kleisehermen. 

In l ie i o r i i w e n i van hel Grensmaasprojeel word t de weerdgrond hoofdzakel i jk geborgen in 

grote kleisehermen. In de proelprojeeien en de plannen vo<ir hel Zaiidmaas|iroject word l de 

weerdgrond op diverse wi jzen gebru ik i : voor de a fwerk ing van lali ids bij weerdver laging en 

j ioogwalergei i len. als onderafdieht ing van hoogwatergeulen, voor het realiseren van kleiseher

men en vi tor het veronid iepen van beslaande gr ind- en zandwinplassen. 

Bi j zowel het Grensmaas- als het Zandii iaasproject zu l len plaatselijk kaden moeten worden 

verhoogd, waarvoor ook weerdgrond gebruikt zal worden . 

24 4 . 3 D e l f s t o f f e n w i n n i n g e n r e p r e s e n t a t i v i t e i t f i c t i e f h e r i n r i c h t i n g s p r o j e c t 

Zoals reeds eerder genoemd, valt de keu/e inzake het al o l niel w innen van delfstoffen en de 
w i j / e waaro| i di l dienl te geschieden ihi-i onder A B M , A B M lieefi .dleeii betrekking op hel 
omgaan met veronire i i i igde en schone weerdgrond in deze i>rojei len; hel MF.R heeft alleen 
betrekking op de m.e.r.-püehiige onderdelen van de wi jz ig ing van hel afvalstoffenbeleid. Bij hei 
opsiel len van een representaiief belief her inr ichi ingsprojeci zou bet echter niel realistisch zi jn 
om de de l ls to f lenwinn ing vveg ie la ien. omdat del fs tof fenwinning een belangri jk onderdeel 
n i l inaak l van de projecten waarb innen A B M zal worden toegepast. Er wordt immers gegraven 
niel bel oogmerk de rivier meer ru imte te geven. Deze actie combineren mei del fs tof fenwin
ning is een aantrekkel i jke opl ie omdat ten eerste materiaal u i l Iiei sysleem wordt weggehaald 
en ten tweede opbrengsten worden gegenereerd. 

Delfstoffenwinning In combinatie met bergen 

Een onderdeel van hel fictieve herinrichlingsproject is het ber
gen van materiaal in plassen, kleisehermen en bergingen in de 
weerden, al dan niet in coinöinalie met zand- en grindwinning. 
Volgens het huidige Stiuctuurechema Oppervlakte Delfsioflen 
(SOD) is het realiseren van nieuwe diepe zand- en/of grindwin-
ningen In de weerden niet toegestaan. De verwachting is dal ten 
tijde van het uitvoeren van de [JviervertuimlngS'Werkzaamheden 
het 50D II door tiet parlement zal zijn goedgekeurd. Hierin wordt 
het realiseren van diepe grïndwïnningen In de weerden mogelijk 
gemaakt en moet het ontstane gal (de grindplas) na de grind
winning worden opgevuld. Deze beleidswijziging wordt o.a. in
gezet om; het winnen van delfstoffen in combinatie met het 
betgen van de verontreinigde weerdgrond mogelijk Ie maken. In 
de praktijk wordt deze werkwijze als 'omputlen'" aangeduid. 

I I Omputlen ('s fief winnen van del/sloffen (uit grindplossen en kleisehermen) en hel bergen van verontreinigde 
weerdgrond in deie plassen, kleisehermen en bergingen. 



Omdai delfstoffenwinning daardoor een onderdeel uitmaakt van veel herinrichtingsprojecten, 
maakt hi-t wel (mricrdeei nil van hei fictieve herinrichiingsiiroject. De opbrengsten worden in 
hci MER niet meegerekend omdat deze geen rol spelen in ile afweging over (tn.e.r.-plicliiige) 
wijziging van het afvalstoffenbeleid. 

Voor delfstülieiiwinning in combinatie mei het bergen van weerdgrond - ook wei 'omputlen ' 
genoemd - bestaan twee varianten. De eerste, en financieel meest aantrekkelijke variant, is die 
waarbij de bij weerdveriaging vrijkomende verontreinigde weerdgrond geconcentreerd bijeen 
wordt gebracht in 'gaten' die ontstaan door delfstoffenwinning. Deze variant van 'omputlen ' 
wordt in dil MER met de term 'geconcentreerd-ompuiten' aangeduid en is opgenomen in de 
voorgenomen activiteit. De andere variant van 'omputten ' heel in dil MER 'in sitn-ompiitien', 
deze variant maakt onderdeel uil van het lerugplaatsalternatiel, waarbij de weergroiid op de
zelfde plaats wordt teruggelegd, nadat het zand dat er onderligt, is weggehaald. 

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

Op basis van de boven beschreven algemene kenmerken van het grondverzet, die in hel kader 
van rivierverruiniingsprojecten in het rivierbed van de Maas zal worden gerealiseerd is een 
representatief, maar wel fictief herinrichtingsprojeci opgesteld. Dit project is vooral gebaseerd 
op de omwerpen van de hoogwat erge uien Lonmi en Weil-Aijen uit hei Ontwerp Tracébesluit 
Zandmaas/Maasroiite. omdat deze herinrichtingsprojecten reeds ver zijn uitgewerkt en boven
dien een soort gemiddelde vormen van de projecten in hel Maasdal. Bij hel Grensmaasprojeet 
wordt weerdveriaging gecombineerd mei wal grotere kleibergingen (meestal in de vorm van 
kleischcrmen), terwijl bij de natuurontwikkelingsprojecten in de bedijkte Maas in het alge
meen geen kleischermen worden toegepast. 

De kenmerken van he! fictieve herinrichtingsgebied zijn als volgt. Er is een stuk riviertrajeci 
beschouwd mei een lengte van 5 kilomeier. Het zomerbed bevindi zich al slingerend tussen de 
relaiiel liogc weerden (2 tot 3 meter boven gemiddeld rivierpeil). De bodemopbouw in hel 
winterbed bestaat uit een lemige bovengrond van 2 tot 4 meter dik op een grindhoudend zand-
pakket. Een dergelijk bodemprofiel is karakteristiek voor de bodemopbouw langs de Maas. Aan 
de oosioevcr stijgt het maaiveld builen hel winterbed relatief snel (stijlrand / rivierduinen). 

De grondwaiergradiëni is steil, waardoor bij aanleg van hoogwatergeulen ernstige verdroging van 
grondwaierafhankelijke natuurwaarden kan ontstaan. Aan de westoever is het maaiveld builen 
hel winterbed vlakker Op diverse plaatsen langs de rivier zijn er diepe plassen die zijn ontstaan 
door grind en zandwinning. Deze diepe grindplassen komen in aanmerking voor verontdiepen, 
waardoor er veel meer mogelijkheden voor aquatische en terrestrische natuur ontstaan. 
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De ingrepen, die in dit fictieve herinrichtingsproject zullen worden uitgevoerd om rivierverrui
ming vn naiiiLironiwikkelirig lot stand te brengen, bestaan nit de aanleg van een hoogwaicr-
geiil, een kleisLherm, een kade. weerdverlaginjjen aan weerszijden van de rivier, het aanbren
gen van een ondcrafdichiing in de hoogwaiergeid en het verdiepen van het zomerbed. Voor het 
aanleggen van de hoogwaiergeul inclusief imdcrafdichting wordt de bodem circa 6 meter afge
graven, waarna een gemiddeld 2 nieter dikke onderaidichting vi-ordt opgebracht. De einddieptc 
van de hoogwatergeul bedraagt dan circa 4 meter beneden hei oorspronkelijke niaaiveid. Circa 
lü km van het fictieve getiied verwijderd is een grindplas geleden, die verondiept kan worden 
door het bergen van vrijkomend f)odemmateriaal. Op 50 km afstand ligt in een ander stuwpand 
van de Maas een grootschalige baggerspeciestortplaats, waar verontreinigde weerdgrond ge
stort kan worden. 

Een schetsmatige weergave van de casus mei de voorgenomen ingrepen is opgenomen in fi
guur 1, waarin de ingrepen zijn weergegeven: weerdverlaging 1.0 (linkeroever) en RO (rechter
oever). In label 6 staan alle dimensies van de geplande ingrepen vermeld. 

Figuur 1 Schetsmatige voorstellmg van het fictieve h erin rich tings project ABM 

U I T G A N G S S I T U A T I E : 
situatie zoals deze, voorafgaand aan de uitvoering van het fictieve herinrichtingsproject, 
aanwezig ts 
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Tabê  6 Dimensies van voorsenoinen mgrepen In hel voorbeeld project 

Dimensies 

Ingrepen Lengte (m) Breedte (m) Dlepb ï t m ) Inhoud (x 1000 m ^ 

Rlvierlrajecl 5000 - - -
Zomeibedverdieping 5000 100 2 1000 

1650 Hoogwatergeul 2750 100 6 

1000 

1650 

Weerdveflaging RO 3500 100 3 750 

300 Weerdverlaging LO 3000 100 1 

750 

300 

Kleischerm i$oa 10 basis -

70 aan de top 
« 1000 

Kade (lotale lengte 7 km. 6000 2.5 - 20 (aan de 2.5 150 

Incl.i km kademuur] 

Onderafdichling hoogwatet^eul 

Grindplas. 20 km stroomopwaarts 

1500 

basis, talud 1:]) Incl.i km kademuur] 

Onderafdichling hoogwatet^eul 

Grindplas. 20 km stroomopwaarts 

1500 100 2 30D 

) (max. 

Incl.i km kademuur] 

Onderafdichling hoogwatet^eul 

Grindplas. 20 km stroomopwaarts 1000 500 20 750( 

30D 

) (max. 

mogelijke berging] 

D f aard en hoeveelheid van hei t i jdens de LiiiV()erinK van de ingrepen vr i jkomende maieriaal 

zi jn samen};fvai in label 7 on 8. De dclfsmften die v r i j komen beslaan u i l zand (vooral helon- en 

tiieiseJïand), j ; r ind en klei. De klei dieni als grondsiof voor de keraiti ische indi isir ie- Gezien de 

beperkle beiiocftc aan klei als del fs lo l en de eisen die aan de klei j;esield worden, kan sleehls 

een klein deel van de weerdgrond in de vo rm van klei als delfstof j ;ebru ik i worden . 

Voor hel bepalen van de kwal i te i t van de weerdprond die w o r d i ontgraven is gebruik gemaakt 
van de honioj ;c i ie deelf^ehieck-n zoals aangeven op de Rodenizoneringskaari Maasdal (CSO, 

I'>99|. De indel ing in deelgebieden: oeverzone en deelgebied A t /m C, is vanal de Bodenizone-

ringskaart geprojecteerd op dit fictieve her inr ich i ingspro jea. Op basis van de gegevens op de 

Uodenizoneringskaan is afgeleid dal eirea 2 7 % van de vr i jkomende weerdgrond uit de oeverzo

ne klasse 4 l ietreh. Voorde deelgebieden A t / m C betreft di t respectievelijk 5%, 3% en 17«. 
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Voor een goede beschri jving van de effecten is het eehler niei alleen de horizontale verspreiding 

van verontreinigingen l i innen de vveerd van belang, maar ook de veri icale. Hierover zi jn ecl i ler 

minder gegevens beschikbaar. De weerdgrond beneden I m diepie is minder verontre in igd dan 

de weerdgrond aan hei oppervlak. Voor i le weerdgrond op 1 m diepie zi jn de kwnliteitsgege-

vens gcbr i i ik l die in de Bodemzoneringskaan Maasdal (CSO, l')'>9) worden gegeven voor de 

'ondergrond ' . Deze aanname leidt ertoe, dat circa 10% van de weerdgrond op l m diepte meer 

veronire in igd is dan hel slib, dat momenteel bij hoogwater wordt afgezet (het herveron i re in i -

gingsniveaii)- Over de gemiddelde bodemkwal i te i t op 3 m diepte zijn gegevens beschikbaar. 

Hier is aangenomen, dat de concentraties in de bodem hier overal lager zi jn dan het herveront-

reinigingsniveau. In de prakt i jk zullen heel lokaal overschri jdingen van hei herveron i re in i -

gingsniveaii voorkomen bi jvoorbeeld in recente opvul l ingen van oude geulen of lerreindepres-

sies. In hel fictieve herinr ichi ingsproject worden de ef feaen en eventuele kosien verbonden 

aan deze overschri jdingen mecgenonu-n bij de ondiepe weerdverlaging. 

Hel herveronire in ig ingsniveau is gebaseerd op de gemiddelde kwal i te i t van het slib. dat t i jdens 

de hoogwaters in 1993 en 1995 is afgezet (Embanked f loodplains in the Netherlands, geonior-

phokigical evo lu i ion over various scales. Nederlandse Geograhsche studies. Mans Middelkoop, 

Uirecht 1997). Een samenvatt ing van de gevonden waarden is opgenomen in label 7. 

Tabel 7 Contentratie in sediment, a ^ e i e l lijdens hoogwater in december 1993 

Minimum Maximum 

A7.9 

Gemiddeld 

37,3 

Mediaan 

30.3 

S L devlaüe 

10.5 Lutum % 5.7 

Maximum 

A7.9 

Gemiddeld 

37,3 

Mediaan 

30.3 

S L devlaüe 

10.5 

Org. materiaal 

Cd 

% ts 12.2 6.5 6.8 2.2 Org. materiaal 

Cd mg/kg 0,3 3 1.9 2.1 0,S 

17 Cu mg/kg 10,4 81.5 57.1 69.8 

0,S 

17 

Pb mg/kg 3 M 126 89.1 94.6 

378.8 

22,2 

76.6 Zn mgfltg I S W 461.7 344.2 

94.6 

378.8 

22,2 

76.6 



El'ii DviTzichi van de hoevet-lhcid maieriaal die vrijkomt bij hei onigraven wordi, gegeven in 
label 8. 

Tabel e Hoeveelheid vrijkomend bodem materiaal per Ingreep (xiooo m ]̂ 

Ingreep 

Hoogwatergeul 

Weerdverlaglng RO 

Weerdvertaging LO 

Zomerbedverd leping 

Weerdgrond / niet 

veikoopbaar materiaal lomerbed Klei 

Delfstof 

Zand/giind 

Totaal 

Ingreep 

Hoogwatergeul 

Weerdverlaglng RO 

Weerdvertaging LO 

Zomerbedverd leping 

935 165 950 2050 

Ingreep 

Hoogwatergeul 

Weerdverlaglng RO 

Weerdvertaging LO 

Zomerbedverd leping 

625 110 - ?35 

300 

Ingreep 

Hoogwatergeul 

Weerdverlaglng RO 

Weerdvertaging LO 

Zomerbedverd leping 

»55 

400 

45 • 

?35 

300 

Ingreep 

Hoogwatergeul 

Weerdverlaglng RO 

Weerdvertaging LO 

Zomerbedverd leping 

»55 

400 

45 

600 1000 

Klelscherm 

Totaal 

170 30 800 1000 Klelscherm 

Totaal 2385 350 2350 5085 

Hel iijdens de uiiv{ii-ijiiy van de iiij;ic|ieii vrijkomende materiaal kan, afhankelijk van hei ge
kozen alternatief, verwerkt worden in d f kade, de onderafdichiing van de hoog wat erge ui, in 
hel kleisrhcnn en bij hei lenigleggen van weerdgrond als biideni. Tevens kan de circa 10 km 
verdernp ^'^'l'^'Ki'" grindplas worden verondiejii door daar vrijkomende weergroiid te bergen. 
De vrijkomende delfstoffen worden verkocht. Een overzicht van de toepassingsmogelijkheden 
en de hoeveelheden die daarbij horen, is opgenomen in lalit-l 9. 

Tabel 9 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende weerdgrond 
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Toepassingsmogelijkheid Volume (xiooo m ^ 

Kade (bouwstof) 150 

Klelscherm (bouwstof) 1000 

Onderafdlchllng hoogwatergeul 300 

Verontdiepen grindplas Max, 7S00 

Bergen in beixing onder hoogwatergeul 400 

Te rug leggen als bodem bij weeid ver laging Afhankelijk van in-sltu omputten 

Afvoeren naar baggerspecies! ort plaats Afhankelijk van alternatief 



5 Alternatieven en effecten: hoofdkeuze 

5.1 De hoofdkeuze: wel of geen nieuw beleid 

Bij hft niakiTi van tit' hoofdkeiixf K'I^I 'i^t om df kt-u/cof deoniwcrp-hfU-idsnotitie ABM wel 
(i[ rik-i van kri i i l i i wordt t n wal van dal nieuwe In-leid in ^rote lijnen ik- sirekking is. Hel in de 
oniwerp-beleidsnolilie beschreven nieuwe afvalstoffenbeleid houdi in dal, naasi storten in bag-
gerspeciesUinplaaisen, andere opties voor de verwerking van veromreinigde weerdjjrond en 
liel hergebruiken van schone weerdgrond mogelijk worden. De allernaiieven voor de hoofd-
keuze die in hei MER worden beschreven zijn: 
1. Nulaliernatief: niets nieuws doen, dus: geen nieuw beleid; 
2. Voorgenomen aaiviteit: hel toepassen van de oniwerp-beleidsnotitie en daarmee mogelijk 

maken van meerdere verwerkingsopties; 
3. Baggcrspecieslortplaatsen-aliernaiief: een meest milieuvriendelijk allernaiief dal zieb richt 

op hel minimaliseren van verspreiding en bloatMelling: 
4. Teriigplaatsaliernatief: aliernaiief dat zich richt op het maximaliseren van het hergebruik 

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

5.2 De a l t e r n a t i e v e n 

5.2.1 Nula l iernat ie f 
In hel nulaliernatief wnrdi de siluatie beschreven zoals deze nu is. en de wijzigingen daarin, 
zoals deze te verwachten zijn, als de voorgenomen activiteit niet wordt ondernomen (de auto
nome ontwikkelingen). Het nulaliernatief is het toepassen van het huidige beleid. Hierin dient 
al de verontreinigde weerdgrond afgevoerd Ie worden naar grooischalige baggerspecieston-
plaalsen, nadat - voor zover mogelijk en doelmatig - via zandschciding of reiniging hei schone 
en bruikbare materiaal is verwijderd. De baggerspeciesioriplaatsen worden ingericht conform 
hel Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. Alleen klasse nul materiaal kan in hei rivier
bed op grote schaal worden toegepast. 
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In de praktijk biijkt de uitvoering van hel huidige beleid op zodanige belemmeringen te stuiten 
dat slechts zeer beperkt weerdgrorn! uit het rivierbed wordt afgevoerd naar baggerspeciestori-
plaaisen. Er zijn geen redenen te veronderstellen dal dit in de nabije toekomst wel op grote 
schaal zou gebeuren. 

De kosten van het afvoeren van al het materiaal zijn te hoog en het draagvlak voor hei realise
ren van grootschalige baggerspeciestorllocaiies is te laag. De gevolgen zijn onder andere: 
• de rivierverruiniings- en natuuronlwikkelingsprojecten zullen maar zeer ten dele kunnen 

worden uitgevoerd; 
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• <k' si i i iaik' waarin vcronireinigde wci 'rdgrond verspreid in hei rivierbcd aanwezig is, hl i j f i hestaan. 

Di l al iernatief leveri dus geen echie opUtssing voor het probleem. Hei beschri jven van de/e 

situaiie levert echter we l een goede referentie voor de mi l ieugevolgen. 

l i i j hel vertalen van de algemene beschri jv ing van hei ni i la l ternai ief naar de specifieke si i i ia i ie 

van het f ia ieve her inr ichi ingsprojeci is de volgende redenering gevolgd. Geen enkel ()ndcrdeel 

van het f ic i icve hcrinrichi ing^iproject kan worden uitgevoerd /onder grondverzet van ve ron l -

reinigde weerd j j rnnd. f-r zijn per imic ln ingsniaai regel we l duidel i jke verschil len in de h()eveel-

l ieid vcroni re i i i igde weerdgrond die v r i j koml in verhouding lo l de hoeveelheid del ls io l lcn (klei, 

/and en gr ind) . Bi j de aanleg van de zo merbed verdieping, de ho()gwa tergen l en ook hel ontgra

ven van hel kleischenn komt relatief veel / and en/of gr ind en wein ig weerdgrond v r i j . Deze 

maatregelen worden dus b innen hei n i i la l temdi ie f aangepaki. 

Verontreinigde weerdgrond van klasse 1 i /m 1 kan worden gebruikt als bouwstof en dus moe i 

deze mogel i jkheid l i inoen hel no la l temai ie f opi i inaal benul worden . Dit kan door de kaden en 

het kleischerm te realiseren, ü i i i voldoende weerdgrond te kr i jgen voor het vul len van hei 

kk ' ischerm, wordt nok een gedeelte \/3\i de weerdverlaging op de rechteroever lussen de hoog-

waiergeul en de Maas uitgevoerd. De resl van de weerdverlaging op /.()wel de rechter als l inker

oever wordt niet u i tgevoerd. 

Ümdal alleen klasse 4 weerdgrond niet als bouwslof mag worden toegepast, moei er zorgvuldig 

gescheiden w<irden ontgraven (inclusief al hel bi jbehorende bodemonderzoek). De part i jen die 

niet voldoen aan de eisen van hel Bouwsiol fei ibeslui l (onder andere klasse 4 weerdgrond) wor

den dlgevoerd naar een baggerspecieslortplaais, h i de etlectbesciiri jving is aangenomen, dat het 

materiaal hier in voldoende geïsoleerd word i opgeslagen. Eveniuele coniactmogeli jkheden en u i l -

loging o i l de liaggerspeciesiortplaals zijn nici meegenomen in efleclhesehrijving. Ook de schone 

weerdgrond word l gescheiden onigravei i en gebruiki als onderafdichl ing van de hoogwalergeul, 

Bi'werkinifsvariatil n i » Iwi iniUtltentalief (zitininiheidin^ eit komlc iminobilisalie) 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.5 is voor hei nula l iernai ief ook een var iani opgenomen, 

waar in de ven)nire in igde weerdgrond die niet in hei project kan worden hergci i ru ik i naar een 

verwerkingsinstal lai ie wordt afgevoerd. Als bewerkingsmeihode word l in dit al lernatiet uitge

gaan van /andscheidi i ig en koude i imni ib i l isai ie. Bij zandschei<ling word t met beln i lp van ze

ven, sedimenlai iebekkens of hydrocyclonage hel zand van de l i jnere fracties gescheiden. Hei 

zand kan gebruik i worden als ophoogmater iaal of als grondsiot voor bouwstof fen (h.v. asfalt). 

Hel slib dal overbl i j f ! , wordt gestort in een baggerspeciebergiiig. Zandscheiding w o r d l toegepast 

op alle weerdgnmd met een zandperceniage groter dan 6 0 % . 

HiHi'wel hier geen exacte gegevens over beschikbaar z i jn . wordt op basis van de beschikbare 

informat ie aangenomen, dat circa 2 5 % van de lemigc en kleiige weerdgrond meer dan 6 0 % 

zand beval en dus voor /andscheiding in aanmerk ing komt. Deze 257u l ieeh alleen be i iekk ing 

op de lemige eii kleiige weerdgrond. (Ter loel icht ing: al het zandige weerdgrond komt in p r in 

cipe voor del fs tof fenwinning in aanmerk ing. In geval van del fs tof fenwinning maakt zandschei

d ing soms ook onderdeel uit van de bewerk ing van de delfsioi len (scheiden van industr iezand, 

ophoogzand en mors). In andere gevallen kan hel materiaal direct vol ledig gebruik i worden 

bi jvoorbeeld als ophoogzand (zodat geen zandscheiding nodig is). 

Koude immobi l isat ie is gericht op het vastleggen van organische stoften en zware meia lcn. 
Koude iminobi l isal ie iH'gint met een j ieriode van r i jp ing, waarna b indmiddelen worden toege
voegd. Hierdoor worden de aanwezige veroni re in ig ingen ingekapseld. Koude inni iobi l isal ie is 
in principe toepasbaar voor zowel sl ibri jke als (matig) zandige specie met alle typen veron i re in i -
g ingen. Produden van koude immobi l isai ie zi jn grond en grani i laai . Bi j deze l)ewerkingsva
riant is aangenomen, dat deze producien kunnen worden hergebruik i als ophooginaler iaal of 
toeslagmateriaal voor bi jvoorbeeld wegverharding. Dit hergebruik v indt plaats op basis van de 
regels van hei Bouws!offenl>esluil. Kr is daarom in de cfteclbesehri jving aangenomen, dat door 
hel hergebruiken van dit n ia ier iaalgeen signil ieaoie u i l log ing of blooisiel l ing en cuiuacnnoge-
l i jk l ieden ontslaan. Afgezien van hel bewerken in plaats van afvoeren naar een baggerspecie-
sloriplaats is het alternatief verder identiek aan hel nula l ternai iet . 



Figuur 2 Schetsmatige voorstelling van het nulallematier 

N U L A L T E R N A T I E F : 
uitvoering van het fictieve herinrichtingsproject bij het huidige beleid. dus zonder 
nifiuw beleid 
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Overzicht maatregelen en grondstromen 

1 Aanleg kade; mei weerdgrond uit weerdverlaging en uit de ontgraving ter plaatse van het klelschemi. 
conform bouwstoffenbesluit; 

2 Ontgraven hoogwatei^eul en kleischerm: weerdgrond naar klelscherm. onderaFdIchting hoogwatergeul, 
kade en wordt afgevoerd naar baggerspeclesiortplaats, delfstoffen naar markt; 

3 Aanleg klelscherm: met weerdgrond uit weerdverlaging en kleischerm, conform Bouwstoffenbesluit; 

4 OnderaFdIchting hoogwatergeul; schone weerdgrond uit weerdverlaging en kleischerm; 
5 Verdiepen zomerbed: delfstoffen naar markt, niet vermarktbaar materiaal naar klelscherm en afvoer naar 

baggerspeciestortplaats; 

6 Weerdverlaging: weerdgrond naar klelscherm, onderafdichting hoogwatergeul, kade en alvoer naar 
baggerspeciestortplaats. 



Fysische kenmerken van het nulalternatief 
Samengevat komt het nulalternatief van hel representatieve herinrichtingsprojea er als volgt 
uil Ie zien: 
1. 15e aanleg van de hoogwatcrgeul. zomcrbedverlaging, kade en klcischerm kan volledig wor

den gerealiseerd; 
2. Alle weerdgrond wordt gescheidt-n ontgraven in partijen schone weerdgroiid, bouwstof en 

overig sierk verontreinigd jnaieriaal (al ie voeren naar baggerspeciesiortplaats): 
3. De weerdveHaging aan de rechteroever (RO) kan slechts voor onj^eveer een derde worden 

uitgevoerd en de weerdverlaging aan de linkeroever (LO) is uitgesloten; 
4. Er vindi geen oniputling plaats: 
5. De vrijkomende delfstoffen zand. grind en klei worden verkocht: 
6. Alleen schone wecrdgrond (klasse O) wordt hergebruikt als bodem (onderafdichting huog-

watergeidl: 
7. Hel kleischerm en de kaden worden gerealiseerd met weerdgrond die voldoet aan het Bouw

stof f e nbesUiil; 
8. Weerdgrond die niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit (o.a. klasse 4 weerdgrond) wordt 

afgevoerd naar baggerspeciestoriplaats. Bij de hewerkingsvariam van het nulalternalief wordt 
hel materiaal afgevoerd naar een bewerkingsinstallatie voor zandscheiding en koiLde immo
bil isatie, 

In label 10 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmaieriaal weergegeven. Uit de tabel blijkt 
dal er in totaal 4 miljoen m ' bodemmateriaal vrijkomt, waarvan 2,2 miljoen m ' delfstoffen, bij 
de uitvoering van de ingrepen behorend bij hei nnlalternatief. De toepassingsmogelijkheden 
van de vrijkomende weerdgrond zijn weergegeven in tabel I I . De toepassingsmogelijkheden 
van de vrijkonieude weerdgrond in de bewerkingsvariant van het nulalternatief zijn weergege
ven in label 12. 

Tabel lo Hoeveelheid vrijkomend bodem materia al: nul alternatief 
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Ingreep 

Hoogwatergeul 

Weerdgrond / 

niet verkoopbaar materiaal zomerbed Klei 

Delfstof 

Zand ƒ grind Ingreep 

Hoogwatergeul 935 165 550 
Weerdverlaging RO 325 55 -
Weerdverlaging LO - - -
Zomerbedverdieping 

Kleischerm 

400 - 600 Zomerbedverdieping 

Kleischerm 170 30 800 

Totaal 1830 ^50 1950 

Tabel 11 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende weerdgrond: nulaltematief 

Toe passingsmoge lijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Plaats Volume (x 1000 m^ Samenstelling Toe passingsmoge lijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Onderafdichting hoogwatergeul 300 100% klasse 0 

Toe passingsmoge lijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof Kade 

Kleischerm 

150 

1000 

± 5 3 % klasse 0 

± 4?'̂ = klasse 1-3 

Storten in 

baggerspeciestortplaais 

Verkopen delfetoffen 

Baggetspeciestortplaats 

buiten project ge bied 

380 ± 6 1 % klasse 1-3 

± 39% klasse 4 

Storten in 

baggerspeciestortplaais 

Verkopen delfetoffen Afnemers zand en grind 

Afnemers inüustriekiet 

1950 

250 

80% ^and en 20% grind 

100% klei 

Tabel 12 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende weerdgrond: bewerkingsvariant van nulaltematief 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouï js lof 

Hergebruik na bewerking 

Plaats 

Onderafdichting hoogwatergeul 

Kade 

KleiSCberm 

Volume (x 1000 mï) 

300 

Samenstelling 

100% klasse 0 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouï js lof 

Hergebruik na bewerking 

Plaats 

Onderafdichting hoogwatergeul 

Kade 

KleiSCberm 

150 

1000 

± 53% klasse 0 

± 47% klasse 1-3 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouï js lof 

Hergebruik na bewerking Verwerkingsinstallatie buiten 

projectgebied 

380 ± 6 1 % klasse 1-3 

± 39% klasse 4 

Verkopen dellïtoffen Afnemers zand en grind 

Afnemers industrieklei 

1950 

2B0 

80% zand en 20% grind 

100% klei 



5.2.2 Voor j ; fnonicn act iv i te i t : hel toepassen van de ontwerp-bele idsnot i t ie 
Hel ((ii'iMsseii van de iintWfrii-belfidsiKililic licli-kfni in cssciilic ti.il anilfre mofji-liJkhfitL-n dan 
i-nki'l L-ii ÜIILTLI IK'I OIVIUTI'II n.iargrooiMliiiii^c bangerspeciesiorijiliitiiscri mojiflijk wnriliTi: 
• •hiidfin lil i j l l hodotn'; 
• 'hodcm wonil l imiwii i i f ' ; 
• herj-cbruik na iK'wtrking; 
• InTfjen in plassfii, klci«"hcrmen of bergingi-n: 
" slorten in (baggerspecie Islortpiaalscn. 

In do 'voorgenomen activiteit' wordt bi-i uk-\ verkoopbare gedeelte van het maicriaal uil hel 
/onierbed geborf-en in een herjiing onderde ]ioonwaRTj;ci]l die speciaal voor hel berden van dii 
inaieriaal wordt jjeinaakl (deze werkwij/e wordl wel aanj;ediiid met geconcentreerd otiipui-
len). Zonder omputlen wordt het uilvoeren van de voorgenomen aciiviieil moeilijker ie reali
seren, omdat de inkomsten uil de delfstoffenwinning gewenst /I jn om de rivierverniiniing en 
iiaumroniwikkelinji ie financieren. De opbrenjisien en effenen van cieKstoftenwinning zijn 
overigens in de cffecibeschrijving en de vergelijking van de alternatieven niel meegenomen. 

Bij ABM gaat hel niei alleen om verwerkingsoplies voor vrijkomende wirrdgrond, maar ook om 
het verbeteren van de bodemkwaliieit als milieudoelstelling (saneringdoelstelling). Deze sane-
ringsdoelslelling wordl beschreven in hoofdstuk ï , ï van de ontwerii-beleidsnoiiiie. Voor de be
schrijving van de effecien van hei voorkeursaliemaiief is hei van belang dai de saneringsdoelstel
ling uilgaal van BodeniGebruiksWaarden (BGW), die afhankelijk / i jn van de functie na realisaiie 
van hel project (zie oniwerp-beleidsnolitie bijlage 2). Hel hciieve berinrichiingsprojeci hesititii 
vrijwel geheel uit bei verlagen van het maaiveld in de vorm van weerdverlagingen ol aanleg van 
een hoogwatergeul. Dit betekent dat alle bodem, die na realisaiie van het projea omslaat, regel-
maiig oversiroonil en er nieuw verontreinigd sediment wordt afgezet. In een dergelijki' situatie 
niag het niveau van herverontreiniging'^ als tussendoelsteiling gehanteerd worden op weg naar 
de uiteindelijke saneringsdoelsielling (BGW). Het niveau van herverontreiniging is in de Maas 
klasse 3 - 4. Dil niveau van herveronireiniging verschil! weinig van de BGW voor de funciie 'nalle | 33 
natuur' (d.w.z. een eindafwerking waarbij de bodem permanent onder waier siaai). De HGW's 
voor de functie 'drcige naiuur' kennen een lager niveau van verontreiniging en zullen in liei 
projecigebied pas op langere termijn, wanneerde bronnen van herverontreiniging zijn weggeno
men en de iWN-waarden dus lager liggen, gerealiseerd kunnen worden. 

Bij de voorgenomen aciiviteil kan uiteraard wel hel gehele fictieve herinrichiingsprojed wi>r-
den uitgevoerd. Bij de voorgenomen aciiviieil wordl de weerdgrond zo ontgraven en toegepast 
dal de grond die als 'bodem blijh bodem' wordl toegepast [onderafdichiing van de hoogwaier-
geulen en afdeklagen van hel kleiscberni en van de veromdieping van de grindplas). voldoet 
aan de normen op basis van de BGW voor natie nalmir ol hel IIVN. Afgezien van deze loepas-
sing 'bodem blijft bodem' worden geen afzonderlijke pariijen onderscheiden naar veronireini-
gingsklassen. Voor hel wel gescheiden onigraven per verontreiiiigingsklasse is een aparie va
riant opgenomen, die verderop in deze paragraaf wordt loegelichl. 
Ook de minst verontreinigde delen van de ie onigraven deelgebieden tievaiien een zekere boe
veelheid klasse 4 weerdgrond, die in hel algemeen zowel in horizoniale als in verticale richling 
zeer verspreid aanwe/ig is. Doordat binnen één deelgebied verder geen scheiding wordl aange-
hraihi in veronireinigingsklassen, wordl ook een zekere hoeveelheid klasse 4 weerdgrond her
gebruikt als 'bodem wordt bouwstof'. 

In hel fictieveherinritbiingsproject is aangenomen dat in totaal o]i "ï"/. van de oppervlakte van de 
ondiepe weerdverlagingen de conceniraiies van de resierende l)odem (na onigraven) hoger / i jn 
dan het niveau van herveronlreiniging. Op dil i)ppervlak moei gemiddeld I meier exira worden 
weggegravcn, toldat een laag bereikt wordl waar de coneenlraiies wel lager zijn dan hel niveau 
van herverontreiniging. Deze 1 meier wordl vervolgens weer aangevuld mei grond mei coiicen-
iraiies onder hei niveau van herverontreiniging. Deze laag wordl aangeduid als 'de leeflaag'. 

Voor andere toepassingen dan 'bodem blijlt bodem' wordt de verontreinigde weerdgrond onge
scheiden onigraven en geborgen in het kleischerm en de grindplas. 

" Hel niveau van herverontreiniging wordt hierna vertier aangeduid als 'HVN'. 



FlRuur 3 Schetsmatig« voorstelling van de voorgenomen activiteit 

V O O R G E N O M E N A C T I V I T E I T : 
uitvoering van het f ict ieve herinrichtingsproject conform de beleidsnotit ie 
(meerdere verwerkinqsopt ies zijn mogeli jk en worden qebruikt l  

U i t g a n g a t i t u B t i e 

n ' 

LEQENOA ^m bodem 

weerden ^ _ weerdverlaging diep 
verschillende 
liooflton ^ " weerdverlaging or>diao 

aanwezige kades zomerbed verdiept 
hellmgan 
mauw« ksde bodem bli|lt bodem 

w«t«r ^ bodem wordl tKiuwstol 

oorspronkelijk f i i i i sararing 
maai veld 

M ^ berging 
bebouwing ^̂ ^̂  afdek laag 
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Overzicht maatregelen en grondstromen 

1 Aanleg kade: mei weerdgrond uil weerdverlaging en kleischemi; voldoet aan emissienorm (call) bouwstoffenbesluit; 

2 Ontgraven hoogwaiergeul en kleisdwrm; weerdgrond gaal rtaar kade. ondemfdichting hoogwateigeul. kleischenn, 

berging onder hoogwatergeul en grind plas; delfstoffen naar markt; 

3 Aanleg kleischenn: weerdgiond uit weerdvprlagmg en kleischerm; 

4 onderafdichtlng hoogwatergeul en afdeklaag klelscherm: weerdgrond uil weerdvertaging en kleischerm; voldoet aan 

HVN/BGW-rorm (natte natuur); 

^ Verdiepen zomerbed: delfstotfen naar markt, niet vermarktbaar materiaal naar klelscherm en twrglng onder hoog

watergeul: 

6 Weerdveriagtng; weerdgrond naar kade, oriderafdichling hoogwatergeut, kleischenn. berging onder hoogwatergeul 

en gnndpijs; 

7 Extra ontgravert en aanvullen: weerdgrond boven HVN-norm naar kleischenn. berjiing onder hoogwateigeul enn 

grindplas, aanvullen met weerdgrond uit weerdvertaging en kleischerm die voldoet aan HVNnonn; 

B VuHen ber ing onder hoogvvatergeul: weerdgrond uit weerdvertaging er kleischenn. niet vermarittbaar materiaal uit 

zomerbed; 

9 Vemndlepingen grindolas; met weenJgrond uil weerdvertaging en klelscherm (20% van de grindplas wordt hierdoor 

ondieper). 



Fysische kenmerken van de voortienomen activiteit 
Uc] .illcni.lliel do 'Viiiirficnomfn üilivilfil' kan hiermee als viil^l worden s.inirnufv.ii: 
1. Hfl viilli-dinf i iaieve lie rin rich lingsproject wordi gerealiseerd (hootjwaï erfje ui. weerdvcrla-

ginnen. /oinerbedverdieping, klfistherm en kade); 
2. Hel in.ileriaal dal vrijkomi hij de verdiepinj; van hel zoinerbed wordl, niei iiil/oiiderinj; van 

de vrijkiinieiide delfsioilen. verwcrki in de hoogwatergeul. Hienoe wordi de hooywaiergeiil 
dieper uilgegraven, waardoor meer delfstoffen vrijkomen (400.000 m* zand); 

ï. De vrijkomende delfsioHen (zand, grind en klei) worden verkochi; 
4. Naasi wccrdgrond klasse O wordi ook wccrdgrond klasse 1 i/m 3 (voldoet aan BGVV's voor 

naile natuur) hergebruiki ais bodem voor de onderafdichting van de nevengeulen en de 
bovenste laag (onder waier) van de zandwinputten; Deze weerdgrond wordt hiervoor ge-
seheiden onigraven; 

•>. Wanneer bij de wecrdverlaging na het ontgraven de ainceniraiies in de resterende wcerdgruiid 
boven hel lierviTontreiiiigingsnivean liggen (gemiddeld 5% van het oppervlak) wnrdi de laag 
afgegraven loi hel niveau waarop de concentraties onder hel herveronireinigingsniveau liggen 
(gemiddeld I m). De exira afgegraven locatie wordt weer aangevuld tot hol ontwerp niveau. 
Hiervoor wnrdl grond gehriiiki niet concentraties lager dan hel lieiveroritri-iniginfjsniveau. 
De/e grond wordl gescheiden ontgraven uil de weerdverlagingen en lioogvvalergeul: 

6. Voor het kleischcrm wordt ongescheiden ontgraven weerdgrond gebruikt, waardoor ook 
klasse 4 weerilgronti als honwsiof wordt gebruikt in hei kleischerni: 

7. De resterende weerdgrond wordt gehruikl voor het veronidicpeii van de ziabijgelegen grindplas; 
8. Er wordt geen weerdgrond afgevoerd naar baggerspeciestortplaaisen buiten het projectge-

hieil. 

Variant: (iesclieiJen ontaraxeit 
In principe is hei nok mogelijk om de weerdgrond van verschillende vernnlreinigingsklassen 
gesiheidcn ie oiiigr.iven. Hierbij wordt de te ontgraven weerdgrond opgedeeld in een gniol 
aantal partijen grond, waarvan door bodemonderzoek de (gemiddelde) veronireinigingsklasse 
wordt bepaald. Bij !iel ontgraven worden vervolgens de verschillende partijen van ven bej>aal-
de veronireiiiigiiigsklasse gescheiden gehouden en ook gescheiden afgevoerd en verwerkl. Hel 
meest veronireinigde materiaal kan bijvoorbeeld bij het storten in kleischcrm of baggerspecie-
berging 'in de kern van hel stortlichaam' worden gebracht, waarbij hei minder veronireinigde 
maieriaal als een 'schil' daaromheen wordt gestort. 
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Hel relatief schone materiaal wordt gebruikt voor de btivenafdichling van de hoogwatergeiil en 
de deklagen van het kleischerm en de berging in de grindplas. Ook hier geldt, uiteraard, dat 
lenminste moet worden voldaan aan de normen van BGW of HVN. 

Zelfs wanneer wordt gewerkt met partijen van bijvoorbeeld 1000 m* (veel groter dan bij sanering 
van tandliodcms gebruikelijk is), gaat hel hierbij om zeer grote aantallen partijen grond. Hel beno
digde onderzoek is 7.eer omvangrijk en de uitvoering wordl hierdoor zeer complex. Wel kan een 
zekere vermindering van verspreiding en blootstelling aan verontreiniging gerealiseerd worden. 

illcni.ll


In label I i / i j i i de hoeveelheden vrijkomend bodemmaieriaal weergegeven. Uit de label büjki 
dal er in loiaal 5.1 miljoen m ï bodeniTnaleriaai vri jkonii, waarvan 2,7 miljoen n i ' ilelKioffen. 
bij de iiiivoering van de ingrepen behorend bij de voorgenomen aciivlteil. De toepassingsmoge
lijkheden van de vri(k()mende weerdgrond / i jn weergegeven voor de twee varianten geschei
den en ongescheiden ontgraven in respectievelijk de tabellen 14 en 15. 

Tabel 13 Hoeveelheid vrijkomend bodem materiaal; Voorgenomen activiteit (x 1000 mï) 

Ingreep 

Hoogv^atergeul 

Weerdgrond / 

niet verl<oopbaar materiaal 2omerbed Klei 

Delfstof 

Zand ƒ grind Ingreep 

Hoogv^atergeul 935 165 9B0 

Wee rdve riaging RO 640 110 

600 

Wee rdve riaging LO 262,5 -iS 

600 Zomerbedverdieplng 400 - 600 

Kleischerm 170 30 800 

Totaal 2407.5 350 2350 

Tabfi 14 Toepassingsmogelijkheden vrijl<omende weerdgrond; Voorgenomen activiteit - variant ongescheiden ontgraven 

36 

Toepassi ngsmogelijkheden 

'Bodem bii|ft bodem' 

Plaats 

Onderafdichling hoogwatergeui 

Volume (1 looo m3) Samenstelling Toepassi ngsmogelijkheden 

'Bodem bii|ft bodem' 

Plaats 

Onderafdichling hoogwatergeui 300 ± ; o % klasse 0 

± 50% klasse 1-3 

Terugplaatsen weerdgrond 7.5 ± 53% klasse 0 

± 4 7 % klasse 1-3 

'Bodem wordt bouwstof Kade 150 ± 53% klasse 0 

Kleischerm 1000 ± 38% klasse 1-3 

± 9% klasse 4 

Bergen onder hoogwaiergeu I 400 ± 53% klasse 0 

± 38% klasse 1-3 

± 9% klasse 4 

Bergen in grind plas Grind plas (bestaand) 550 ± 53% klasse 0 

± 38% klasse 1-3 

± 9% klasse 4 

Verkopen delfstoffen Afnemers zand en grind 2350 80% zand en 20% grind 

Afnemers industriekiel ÏSO 100% klei 

Tabel is Toepassingsmogelijkheden vrijkomende weerdgrond: Voorgenomen activiteit- variant gescheiden ontgraven 

Toepassingsmoge lijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 

Onderafdichling hoogwatergeul 

Terugplaatsen weerdgrond 

Kade 

Kleischerm 

Volume U looo m^ 

300 

7.5 

Samenstelling 

100% klasse 0 

± 100% klasse 0 

'Bodem woidt bouwstof 

Plaats 

Onderafdichling hoogwatergeul 

Terugplaatsen weerdgrond 

Kade 

Kleischerm 

150 

1000 

± 84% klasse 0 

± 16% klasse 1-3 

Bergen onder hoogwalergeui 400 ± 89% klasse 1-3 

± 11% klasse 4 

± 73% klasse 1-3 

± 27% klasse « 

80% land en 20% grind 

100% klei 

Bergen in grindplas Grindplas (bestaand) 550 

2350 

350 

± 89% klasse 1-3 

± 11% klasse 4 

± 73% klasse 1-3 

± 27% klasse « 

80% land en 20% grind 

100% klei 

Verkopen delfstoffen Afnemers zand en grind 

Afnemers industrieklei 

550 

2350 

350 

± 89% klasse 1-3 

± 11% klasse 4 

± 73% klasse 1-3 

± 27% klasse « 

80% land en 20% grind 

100% klei 



5.2.3 Baggerspecieslortplaats-allernatief: het meesl milieuvriendelijk 
alternatief voor minimali>ieren verspreiding en blootstelling 

l i l l i l ' iii.i.'.r.-sysli.'maliifk maj; liij lu'l lifschrijven van lu-1 IIK-L-SI niiliL-iivriL-nili-iijk .i!liTii.ili(.'f 
wDnk'Li viTondLTsicId dat ni f iT yi-ki bi'scliikbaar wordi tii'sicld vcuir lici iHTcikcii van ii i i l ici i-
doelslellingen. In de huidige siuiatie (zie hiervoor onder 'niilaliematief') wordt, mede vanwege 
de liDgi' kfKten, sleclits zeer l>e[HTk[ vcrunirciiiLi^df weerd^rDiui gestort in bagger'iiK-cicsiori-
pl.iai^eri. In dil nieest milieuvrii'iidi'lijke allcrnaiief wunii hel extra bescliikbare geld lu'sleed 
aan hel realiseren van grootschalige baggerspecieslonplaaisen binnen hei rivierheti voor hel 
dehniliel hergen van venmlreinigde weerdgrond, leneinde verspreiding van en blootstelling 
aan vcroiUreinigingen, ic voi)rko]nen. 

De projecten voor rivierverrniniing in natuurontwikkeling kunnen door deze extr.i middelen 
en capanteil in baggerspeciesiort|ilaatsen volledij; biiiru'n hei bestaande beleid worden uiige-
voerd. Schone weerdgrond wordl gescheiden ontgraven en gebruikt voor de locpassing 'bodem 
hlijft bodem' Ook voor de toepassing 'bodem wnrdl bouwstof' wordt zoveel mogelijk schone of 
l i t ln vcrninreiiiiKde weerdgrond gebruiki, zodat in ieder geval voldaan kan worden aan de 
eisen van het Bouwstoffenbesluit. De overige weerdgrond wiirdl ongescheiden ontgraven en 
afgevoerd naar baggerspeciesiortptaaisen. Partijen weerdgrond die relatief veel zand bevatten 
(> 607ü), worden behandeld in een zandscheidingsinstallatie. Het zand dat hierbij vrijkomt, kan 
worden hergebruiki en de resterende fraaies worden gestort in haggerspeciesiortplaatsen. 
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Figuur 4 Schetsmatige voorstelling van het baggers pee iestortplaalsen alt«matieF 

B A G G E R S P E C I E S T O R T P L A A T S E N : 
uitvoering van het fictieve herir richtingsproject volgens een meest milieuvriendelijk 
alternatief dat zich richt op het minimaliseren van verspreiding en blootstelling 

U i t g a n g s s i t u a t i e 

LEGENDA 

_ waerdsn 
^ veschiliondo 

hoogten 

I' I ' aanweiig liades/ 
hAJIirigen 

^ ^ nieuwe kade 

B water 

oorspronkelijk 
maaiveld 

bebouwing 

^ ^ H bodem 

^ ^ H weerdvetiaging diep 

weerdverlaging ondiep 

>«•«* zomefbed verdiept 

I — bodem blijtt bodem 

t>odem wordt bouwstof 

f ff f) sanering 
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Overzicht maatregelen en grondstromen 

1 Aanleg kade: met vaeerdgrond uit weerdverlaging en kleischerm, schoon tot licht verontreinigd, conform bouw-

ïioffenbesluii; 

2 Ontgraven hoogwatergeul en kleischerm: weetdgrond naar kade, on derafdichting hoogvvatergeul, kleischerm 

en baggerspeciestortplaats, delfstoffen naar marki; 

3 Aanleg kleischerm: wperdgrond uit weerdverlaging en kleischerm, conform bouwstoffenbesluit: 

A Onderafdichting hoogwatergeul: schone weerdgrond uit weerdverlaging en kleischerm; 

5 Verdiepen zomerbed: delfstoffen naar markt, niet vermarktbaar materiaal naar kleisclterm en berging onder 

hoogwatergeul; 

6 Weerdverlaging: weerdgrond naar kade. onderafdichting hoogwatergeul. kleischerm en baggers pee ie stortplaats; 

7 Extra ontgraven en aanvullen: weerdgrond boven HVN-norm naarbaggerspecies tort plaats, aanvullen met scho

ne weetdgrond uil weerdverlaging en kleischerm. 



Fysische kenmerken hug^erspecieshwtplaatsen alter nul U'f 
ilfl bajjgL'rspi'cicsliinjiIndlsc'n-.nllLTnjlii'l k.in hicniu'i ' als volgt WDRIITI snmcrifjcvnt: 
1. Hft vtilk-di^;c fiiiii'Vf herinritliiiiiK^proJL-Lt wcirili jjcrt-aliseerd (luxigwaHTgcui. wccrd ver la

gingen, XDiiKTbcilverdieping, kleischcrm en kadi^rViior de loepassint; 'bndeni blijft biHiem' 
(onderafditliiing lioogvvaicrgeiil) wiirdl alleen sclmne wecrdgrond (klasse 0) gehruiki. 
Deze schone weerdyniiid wiirdi t;escheiden nnlgravcn uil de relaiief schone terras/ones 
binnen de weerdverlagingen en hotigwaiergenl; 

2. Wanneer hij de weerdverlaging na lie! onigraven de eonceniraiies in de re'vierende wecrd-
grond hoven het hervernnlrcinigiiigMiiveau liggen (gemiddeld 5'X, van het oppervlak) wordt 
de laag afgegraven tot hel niveau waarop de contcniraiies onder hel herveronireinigingsni-
vcau liggen (gemiddeld I ni). De exira afgegraven locatie wordi weer aangevidd toi het 
oniweqi niveau. Hiervoor wordi alleen schone wecrdgrond [klasse 0) gebruikt. De/e stlio-
ne weerdgrond wordt gescheiden onigraven uit de reiatief schone lerraszones binnen de 
weerdverlagiiigen en hoogwaiergeiil; 

3. Er wordt geen herging onder de hoogwatergeul aangelegd; 
4. Voor het kleischerm en de kaden wordt gescheiden onigraven weerdgrond gebruikt, die in 

ieder geval voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en /o min mogelijk verontrei
nigd is: 

^. Alle resterende verontreinigde weerdgrond en hel verontreinigde niet verkoopbare maieri-
aal uit liel /omerhed wordl afgevoerd naar baggerspenesiortplaaisen. Partijen weerdgrond 
die relatie! veel /.and bevatten (>6()%), worden behandeld in een /andscheidingsinstallaiie. 
liet /and dat hierbij vrijkomt, kan worden hergebruikt en de resterende fracties worden 
gestort in de baggerspeciest ort plaats: 

6. De vrijkomende delfstoffen (/and, grind en klei) worden verkocht; 
7. Er wordt geen weerdgrond gebruiki voor het veronidiepen van de nabijgelegen grindplas. 

In label 16 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmaieriaal weergegeven. Uit de label blijkt 
dat er in totaal 4,7 miljoen m ' bodemmateriaal vrijkomt, waarvan 2.3 miljoen m^ delfstoffen, 
bij de uilvoering van de ingrepen behorend bij hel baggerspeciesioriplaaisen-alternaiief. De I 39 
ti)epassings(nogeliiklieden van de vrijkoniende weertlgrond zijn weergegeven in tabel 17. 

Tabel i6 Hoeveelheden vrijkomend bodetntnalerlaat: Baggerspedestortplaatsenalternatief (• looo mi) 

ingreep 

Weerdgrond / 

niel verkoopbaar materiaal zomerbed Kiel 

165 

110 

45 

30 

Deirstol 

Zand / grind 

550 Hoogwatergeul 

Weerdve'laging RO 
93b 

640 

Kiel 

165 

110 

45 

30 

Deirstol 

Zand / grind 

550 

Weerdveilaging LO 262.s 

Kiel 

165 

110 

45 

30 

-
Zo m e rb edve rd ie pi n g 

Kleischerm 

400 

170 

Kiel 

165 

110 

45 

30 

600 

8oo 

Totaal 2407.5 350 1950 

Tabel 17 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende weerdgrond: Baggerspedeslortplaatsenaliematier 

Toepassingsmogelijkheden Plaats Volume ( i 1000 ni]) Samenstelling 

"Bodem blij Fl bodem' Onderaldichting hoogwatergeul 300 100% klasse 0 

Terugplaatsen weerdgrond 7.5 

150 

± 100% klasse 0 

± 84% klasse 0 'Bodem wordt bouwstor Kade 

7.5 

150 

± 100% klasse 0 

± 84% klasse 0 

± i 6 % klasse 1-3 

Kleischerm 1000 ± 34% klasse 0 

± 16% klasse 1-3 

± 80% klasse v-3 Storten in Nieuwe baggerspecies! ort plaatsen 950 

± 34% klasse 0 

± 16% klasse 1-3 

± 80% klasse v-3 

baggerspeciestortplaats 

Verkopen delfstoffen 

± 20% klasse 4 baggerspeciestortplaats 

Verkopen delfstoffen Afnemers zand en grind 1950 80% iand en 20% grind 

Afnemers Industrieklei 350 100% klei 



5.2.4 Terugplaatsalternatief 
Altemaliefdai zich rich! op he! maximaliseren van het hergebruik door de vrijkomende afvahlojfen (weerd-
iirondj zo veel iiwgelijk op de plaats waar deze vrijkomen. Wniq te pliniiscn 
Dil alternaiici riilii /.iili ii]i la-t zo goed mojjflijk luTgebruiki'ii van alvalsloden door de wccni-
^rond terug te plaatsen en daarmee te hergcbriiiki-n als 'bodem'. Een van de manieren om zo veel 
mogelijk weerdgrond her ie gebruiken is door liij weerd verlagin gen - na hei afgraven van een 
deel van de klei die als delfslof verkocht kan worden - eersi de nici verknophare wecrdgrond op/ij 
ie zelten, vervolgens hel ïand en grind te ontgraven en daama de niet verkoopbare weerdfirond 
weer lenig te zetien, /odai de oorspronkelijke bodem weer hersteld wordt. Dil 'in situ-ompotien' 
ituiaki een belangrijk onderdeel uit van dii aliernalief en viiidi plaats in de weerden en in de 
hoogwatergeul. Hierbij worden dus relatief veel delfstoffen ondiep gewonnen. Belangrijke nade-
li-n vi]u deze vorm van delfsloffenwinning zijn dai de weerdgrond iwee keer 'opgepakt' moei 
worden en dat de verontreinigde weerdgrond weer verspreid in de weerden lerechtkonn. Wel 
wordi erop gelet, dal de weerdgrond binnen de homogene deelfjebieden blijft. 

Kanllekening bij hei in-siiu ompuiien Is dat dit technisch nooit voor honderd proceni kan 
worden gerealiseerd. Dit is een gevolg van de vaak zeer grote spreiding in voorkomens (laagdik-
les, oppervlakten, kwalireiien) van winbare hoeveelheden delfstoffen iii relatie lot de teehnistli 
beschikbare en financieel liaalbarc winningsieclmieken. 

Omdal er ongescheiden wordl ontgraven en de weerdgrond na onigraven weerwnrdl lerngge-
/el, wordi niei voldaan aan de saneringsdoelsielling in de vorm van liei bereiken van IIVN/ 
BGW-normen voor de leeflaag. 
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Rguur s Schetsmatige voorstelling van het terugplaatsalternallef 

T E R U G P L A A T S A L T E R N A T I E F : 
uitvoeren van het f ict ieve herinrichtingsproject met streven naar maximaal hergebruik 
door terugplaatsen bovenlaag na ontgraving 

U i t g a n g a s i t u a i i e 

LEGENDA 

^M wserdan I 
vsrschilienda 
hoogten I 

r 1 ' aaowe^ise kades/1 
hellingen 

^ ^ B nieuwe kade 

• wMar ' 

oorsp'onkalijk 
maaiveld 

t>ebouwing 

bodem 

weard Verla ging diep 

weerdverlaging orxliep 

zomarbed verdiept 

bodam blijh bodem 

bodem wordt bouwstot 

barghtg 
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Overzicht maatregelen en grondstromen 

1 Aanleg kade: met weerdgrond uit weerdvertagfng en kleischerm, schoon tot licht verontrelriigd, confomi 

bouwstoffenbesluit; 

2 Ontgraven hoogwatergeul en kleischerm: weerdgrond naar kade. onderafdichting hoogwatergeul. 

kleischerm en grmdplas, delfstoffen naar mafkl; 

3 Aanleg kleischerm: weerdgrond uit weerd verlaging er> kleischerm; 

4 Onderafdichting hoogwatergeul: weerdgrond uit weerd verlaging en kleischerm: 

5 Verdiepen lomerbed: delfstoffen naar markt, r iet vermarktbaar materiaal naar kleischerm en grirdplas; 

6 Weerdvertaging: weergrond naar kade of kleischerm en test na ontgraven delfstoffen weer terugleggen. 

delfstoffen naar markt; 

7 Verondlepingen grlndplas: weerdgrond uit kielschemi en niet vermarktbaar materiaal uit lomerbedverdieping 

(12% van de grmdplas wordt hierdoor ondieper). 



De fysische kenmerken van hel leniiipUuiiMilieritiilief zijn als volgt: 
1. Hel volledige f ia ieve her inr ichü i igspr i i jea wo rd i gerealiseerd (hoogwaiergcul , weerdverta-

ginnei i . /o i i ic rhedverd icp ing, k le isd ie rm en kade) 

2. De il iope weerdvcr lagingen op de r e t l i i i n i c v e r wurden gerealiseerd door h^i zand te o n l -

graven en de weerdgrond weer le r i i j ; ie Icgfjeii ( ' in-s im ompu i ten ' ) . De »mtliepere weerd-

verlaginKCTi oj» ile l inktToever worden op de Hel>rTiikeIijke manier gerealiseerd door de weerd-

grorul al ie yrt iven en elders te loe Ie passen 

3. Doordai alle weerdgrond weer wo rd l teruggelegd (dus ook de relat iel sterk verontreinigde 

weerdgrond). wordt er veel weerdgrond klasse 1 l /m 4 toegepast als ' l iodem [>lijli hodeni ' 

4 . Voor l iel kleiselierm word l on geselle id en onlgraven weerdgrond gehruikt, waardoor ook 

klasse 4 weerdgrond als bouwslof wordt gei irnikt in l iei kleischerm 

5. Er wi) rdt geen herging onder de hoogwaiergenl aangelegd 

6. De vri jkocnende delfstoffen ( /and, gr ind en klei) worden verkocht 

7. De resterende weerdgrond word l geiirnikt viMir hei veronidiepen van de naliijgelegen grindplas 

8. Er w o r d l geen weerdgrond afgevoerd naar baggerspeeiesiortplaatsen 

In tabel 18 zi jn de hoeveelheden v r i j komend Imdeni inaier iaal weergegeven. Uit de tabel bl i jk t 

dal e r i n toiaal 5,1 x 1000 m ' bodenimaieriaal v r i j komt , waarvan 2.9 mi l joen m 'de l f s l o l l ed , bi j 

de i i i i voer ing van de ingrepen behorend hij hel leri igplaaisalternatief. De U)epassingsmogelijk-

heden voor de vr i jkomende weerdgrond z i jn weergegeven in de tabel 19. 

Tabel i8 Hoeveelheid vriikomend bodem materia al: Terugplaabalternatief 
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ingreep 

Hoogwaletgeul 

Weerdgrond / 

niet verkoopbaar materiaal lomerbed 

935 

Kiel 

165 

DelfstoT 

Zand 1 grind ingreep 

Hoogwaletgeul 

Weerdgrond / 

niet verkoopbaar materiaal lomerbed 

935 

Kiel 

165 550 
Wee'dvert. RO 

Weerdveri. LO 

Zorne rbedverd. 

Kleischerm 

Totaal 

Ufl 110 640 Wee'dvert. RO 

Weerdveri. LO 

Zorne rbedverd. 

Kleischerm 

Totaal 

ass 
400 

170 

2400 

15 
600 

Wee'dvert. RO 

Weerdveri. LO 

Zorne rbedverd. 

Kleischerm 

Totaal 

ass 
400 

170 

2400 
30 

350 

Soo 

2590 

Tabel 19 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende weerdgrond: TerugplaatsaltemaElef 

To«pa ssingsmoge lijkheden PUats Volume [1 '000 "1̂ ) Samenstelling 
'Büdem blijft bodem' Onderafdichting hoogwatergeul 300 ± 49'*^ klasse 0 

± 41% klasse 1-3 

± 10% klasse 4 
Bodem verlaagde weerden 640 ± 64% klasse 0 

± 30% klasse 1-3 

± 6% klasse 4 
'Bodem wordl bouwstor Kade 150 ± 49 % klasse 0 

± 4Z% klasse 1-3 

± 9% klasse 4 
Kleischerm 1000 ± 49% klasse 0 

± 42% klasse 1-3 

± 9% klasse 4 

Bergen In grindplas Grindplas (bestaand) 310 ± 49 % klasseo 

± 42% klasse 1-3 

Verkopen delfstoffen 

± 9% klasse 4 

Verkopen delfstoffen Afnemers land en grind 2590 80% zand en 20% grind 

Afnemers industrieklei 350 100% klei 

I n pr incipe is hei mogel i jk o m ook voor het lerngplaalsal iernatief een variant 'geseheiden ont

graven' op Ie stellen. De uitv<»ering van de?.e variant is e th ie r b tn iengewoon complex, de kos

ten hiervoor z i jn hoog en er zi jn we in ig voordelen aan verbonden vuor de mi l ieuef fecien. Deze 

variant is daarom verder niet n i igewerk l . 



5-3 Effectbeschrijvjng hoofdkeuze milieu-inhoudelijke aspecten 

Een o v t T / i t h i van de t'ftectcn en de beoordel ing daarvan is }jc};even is label 20. De kwal i tat ieve 

beoordelintjen zijn allemaal tie^even len op/ ic l i ie van hei n i i la l terna i ie l . De 'O' beoordel ing die 

daar wo rd i jji-fjeven w i l dus niet zeggen dat alle effecten van het nula l iernai ief neutraal z i jn. 

maar alleen dal dit als referentie (nn l j i iü i t . vergel ij kingsbasiv) wordt gel i rn ikt . 

Tabel zo Overzicht effecten altematleven: ffoofdkeuie 

Aspect Deetaspsd Nul 

Att« mallet 

Slorlplaalsen 

Nul 

alleinallel 

Bewerking 

Voorgenomen 

acilvileit 

(ongescheiden) 

Voorgenomen 

activiteit 

(gescheiden) 

Baggerspecie- Teiu gp laats-

stortplaatsen- allernatlef 

alternatief 

Realisatie projecldoeten 

Hoogwalerbescherming Rivierverrjiming 

(x 1000 m') 

I72S Ï7I5 3400 3fiOO 340O 3400 

6e 

3S 

NatuurontwikkeNrg Terrestrische 

natuur(hal 

Aquatische 

natuur (ha) 

IS IS 6o 6o 60 

3400 

6e 

3S 

NatuurontwikkeNrg Terrestrische 

natuur(hal 

Aquatische 

natuur (ha) 
33 33 39 39 33 

3400 

6e 

3S 

Inhoudelijke aspecten 

BloDisIelling en BlootsIfliinE en 68% 68% 69% 36% 36% tu,% 

conlacimogelllkheden conlactmogelijkheden 

t.o.v. beginsilualie (%) 

74% Wrspreiding van Grondwater: t.o.v. 66% 66% 58% ss% 43» 74% 
verontreinigingen uitgangssituatie 

(%) (beoordehng) 0 o * + • • 

102% Oppervlaktewater: 85% 85% 81% 73% 73% 102% 

t.o.v. uitgangssituatie 

(%) (beoordeling) 0 0 0 * * - -
Ouuizaamheid Product bergebniik 

(«ooo mï) 

14S0 1990 1450 1450 1S90 3090 

Energieverbruik 

(G| X 1000) 

64 » 6« 58 58 ca. 110 n 

Kosten 

K051en 

Procesmatige aspecten 

Investering (M€) 34 28 12 

+++ leer groot poslliet effect in vergelijking tot het nulall ernalief 

** grool positief eITecl in vergelijking tol het nulallernatief 

+ posiltef effect in vergelijking lol het nulallernatief 

o geen verschil in vergelijking tot het nul alternatie f 

negatief effect in vergeliiking (ot het nulalternatief 

— groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

zeer groot negatief effect in vergelijking lot het tiulalternatief 

18 

43 

4ï 

Compleniteit uilvoering 

Doelmatigheid 

regelgeving 

Werkzaamheden 0 - 0 - - 0 -Compleniteit uilvoering 

Doelmatigheid 

regelgeving 

Handhaafbaarheid 0 0 0 - 0 -
Compleniteit uilvoering 

Doelmatigheid 

regelgeving Beheersbaarheid, nazorg 0 • + + + • 0 

Hoogwa h'rbesch erm ing 
Mei Liit/dTKieriiig van liet nulallernatief wordt liij alle allertialieven het j;ehele riviervcrrnï-

[iiingsprojecl gerealiseerd (tiiiaal 3,4 miljoen m i j . Bij hel niilalternalief wnrdl de weerdverla^ 

ging o|> (Ie reehleroever slechts ten dele uilgevoerd en op ile linkeroever helemaal ntel. De 

rivierverriiiming bedraagt hierdoor in totaal 2,7 miljoen m i . 



Naiiiiironlnikkeliii^ 
Mi'i beirekkinti lot lid aspect na Ui iir waarden wurden de deel a speel en lerresirisclie naunironl-
wikkeling en aqnalisclie nauiuroniwikkelinfj iiieegenoinen. Als nieellal vour ln'ide dee la spec
iën wordi de ojipervlakie in hectare tjehanieerd van dal deel van een gebied waar driige respec
tievelijk natie naiiiiironiwikkeling als duel wordt gesteld. 
In hel voorbeeldprojed wiirdi als eindsitiialie een natunrjjebied beoogd. Hierdoor kan in prin
cipe de (ippervlakie van hci gehele ficiieve gebied waar weerden worden verlaagd als nieuw 
natnnrgebifd worden beschouwd. Er zijn daardoor geen verschillen lussen de allernatieven 
wal betreft terrestrivclie natuiirontwikkeüng mei uitzondering van het nulalternaiief. In het 
nulaliernatief woidl iinmers nog hee! weinig wcerdverlaging gerealiseerd en hei is niei zinvol 
om natuur te laten ontwikkelen op plaatsen waar laier nog liei maaiveld verlaagd moet wor
den. Aangezien bij de voorgenomen aciiviieii de bestaande grindplas deels wordi opgevuld 
vindt hier in bejierkie mate aquatische naiuuroniwikkeling plaats. Bij hel lerugplaaisaliernalief 
w»)rdi de beslaande grindplas zeer beperkt opgevuld en vindi dus naast de hoogwaiergeut slechts 
een zeer beperkie loename van het oppervlak aquatische nainur plaats. 

lilootsIclliiH} cii ivtilailmogelijkhfili'ii: ecosystemett 
Bij blDDisielling en coniactmogelijkheden gaai hei om de male waarin planien en dieren (eco
systeem) en mensen (humaan), als gevolg van de ingrepen, in contact kunnen komen ol bloot
gesteld kunnen worden aan de veronireinigingen die in het bodenimateriaal aanwezig zijn. 

Planien en dieren komen door voedsclopname In contact met de verontreinigingen in de wcerd-
gr{iiid. Of hierdoor schade opireedt liangi af van hun gevoeligheid voor de opgenomen slof, de 
male van toxicileil (gitligheid) van de stof en de dosis. De ingrepen kunnen vooral op planten 
en dieren van invloed zijn doordal hel maleriaal op andere plaatsen lerechtkomi, waardoor de 
organismen er in meer of mindere mate mee in contact kunnen komen, 

In liei nulaltematief vindi de weerdverlaging slechts ten dele plaals en bÜjd hier de veronirei-
'*'* nigde weerdgrond gewoon liggen. De bltmisielling van hel eeosysieem aan de veronireinigin

gen blijft dus hier gelijk. Alleen ler plaalse van de hoogwatergeul en het kleischerm bestaai de 
bodem na realisatie uil schone grond, waardoor minder blooislelling plaats vindi. Voor de blool-
•iielling en coniactmogelijkheden is een waarde van 68% berekend ten opzichte van de uit
gangssituatie. 

Opmerkelijk is, dat voor de voorgenomen activiteit (ongescheiden onlgravenj 69% wordt bere
kend len opzichte van 68% vour het nulaliernatief. Bij dit aliernatief wordt weliswaar veel 
materiaal afgevoerd en geconcentreerd geborgen, waardoor de blootsielling en coniaamoge-
lijkheden mei veronireinigde weerdgrond kleiner zijn dan bij het nulaliernaiief, maar daar 
slaat tegenover dal de leeflaag van de hoogwatergeul en het kleischerm in de voorgenomen 
aetivileil meer verontreinigd zijn dan in hel nulaliernatief. Per saldo resulteen dil in de bereke
ningen in hijna hei/.elfde percentage, In de variani gescheiden onigraven en in het baggerspe
ciestortplaatsen-alternaliet wordt alleen schoon en iichl veronireinigd maleriaal gebruikt voor 
de onderafdichiing van de hoogwaiergeul. De blootstelling en coniaamogelijkheden zijn daar
om kleiner dan hij de voorgenomen activileil met ongescheiden onigraven. (Ï6% voor beide 
allernatieven ten ojr/.ichie van 68% voor hei nulalternalieff 

Rij hel lerugplaalsallernaiief zijn de hlooisielling en contacimogclijkheden met verontreinigde 
weerdgrond veel groter dan die vän hel ludaliernaliet (1 14% voor hei icrugplaalsallernatief 
ten opzichte van 68% voor het nulaliernatief) en zelfs groter dan die in de beginsituatie. Bij dit 
alternatief besiaal de bodem van de wcerdverlaging en hoogwaiergeul namelijk uil vercmireï-
nigd materiaal, terwijl bij het nulaliernaiiel een schone bodem achter blijft na hel ontgraven 
van de weerden oji de rechteroever en ook een schone bodem van de hoogwaiergeul wordt 
gerealiseerd. 

Het terngplaalsahernaiief heeft een grotere htootslelüng en coniactmogelijkheden dan de be
ginsituatie, omdat de loegepaste weerdgrond in de kaden en het kleischerm meer veronireinigd 
is dan de oorspronkelijke bodem. Dil allernaiief voldoel dus voor blootstelling en coniactmoge
lijkheden niei aan hei siand-siill beginsel. 



Een bi-iaiigrijkt' kan (tekening is dal de posilievc effeaen van een schone bovenlaag deels tijde-
lijk van aard -n\n. aangezien de bovenlaag weer veroiiireini^d /al raken door afzelling van 
veronireinigd sedimeni. Bij de Maas is hel sedinicni, dat [hans hij hoogwaler wordt afge/ei 
klasse i - 4 materiaal (CSO. 1999). In de variani gescheiden imigraven van de vmirgenonieii 
acijvileil en hel baggerspedesiDriplaaEsenahornatie! /uilen de blootsielling en coniaelinotielijk-
heden als gevolg van herverunireini^ing geleidelijk tnenenien in de tijd. In hel lerngplaaisalier-
naiief blijven de blootsielling en contacniiogelijkheid als gevolf; van hervcrontreiniging min of 
meer gelijk. 

VersprehUng van verontreinigingen: gnmäwtiter 

He elleeiheschriiving van verspreiding van vernntreinigingen naar het grondwater is gebaseerd 
op liei tontactappervlak en de male van vcronireiniging van hel maleriaal. De minste versprei
ding (43% len opzichte van nligangssliiiatie) vindi daarom plaats bij hel baggerspeciosiori-
lila.iisen-.iliernaiief, waar al bei veronireiiiifjde maleriaal ilal niei als bonwsiof kan worden 
geliriiiki, wordi afgevoerd naar baggerspeeiesiiiriplaaisen en daar geconcemreerd worth gebor
gen. De voorgenomen aaivlieii heefi een minder groie verspreiding dan hel nulaliernaiief (66% |, 
waar een deel van de verontreinigde weerdgrom! blijh liggen. De verspreiding in de geseheiden 
omgraven variani is mogelijk iets geringer dan die van de ongescheiden variant (55"/ii voor de 
gescheiden variant versus 5 8 % voor de ongescheiden variani). Dil verschil is echter afhankelijk 
van waar de schone partijen van de gescheiden wcerdgrond worden toegepast 

Bij het leriigplaatsalternatief blijft de meeste verontreinigde weerdgrond achter ais bodem en is 
de verspreiding van verontreinigingen naar het gnmdwaler dus het grootst (74%). 

Als gevolg van herveronireiniging zullen overigens de verschillen in verspreiding tussen de 
allernaiieven waarin alteen sclume weerdgrond wordt hergebruikt als onderafdithling en de 
allernaiieven waarbij ook verontreinigd maleriaal wordt hergebruikt in de looi) ^aii de lijd 
verminderen. 

Verspreiding van verontreinigingen: oppcrvlulitewaier 

liij goed begroeide weerden en oevers van hoogwatergeiilen vindi tijdens hoogwaler in hel 
al[;enu'en weinig erosie van weerdgrond plaais. Aanzienlijke erosie kan wel plaaisvinden, wan
neer lijdens nl kon na de uilvoering een hoogwaler (ipircedl. De weerdgrond ligi dan nog 
relatief los en kan eenvoudig weggeerodeerd worden door de stroming en golven lijdens een 
hoogwaler. Voor deze vorm van erosie is hei loialehodemoppervlakmei veronireinigde weerd
grond en de male van veronireiniging VAW hel oppervlak van belang. Daarnaasi ireetii een 
zekere mate van verspreiding op tijdens hel storten van weerdgrond in een baggerspecieberging 
of grindplas, die in open verbinding staal met de Maas, De/e lijdelijke effecten zijn zeer moeilijk 
kwaniiiaiief te voorspellen en daarom niel meegenomen in de herekening van de percentages 
coniacioppervlak len opzichte van de uitgangssituatie en worden daarom verwerkt in de kwa
litatieve beoordeling. 

De voorgenomen aaiviieii (ongescheiden ontgraven) heeft weliswaar een lager percentage ver
spreiding dan hel nulaliernaiief (8l7o voorde voorgenomen aciiviieii (ongescheiden ontgraven) 
len opzichte van 85% voor hei nulaliernaiief), maar krijgi loch een neutrale beoordeling, omdat 
er op de bodem van de hoogwatergeul meer kans is op erosie van verontreinigde weerdgrond. 

De kleinste verspreiding naar hei oppervlakiewater ireeth op hij hel voorkeursallernatiet ge
scheiden ontgraven en hel baggerspecies!orIplaalsenalternatiet (beide 73%), 

Bij hel UTUgplaatsalternatief blijft veel veronireinigd hodemmaleriaal achter, dat kan gaan ero-
ileren. De beoordeling is hier negatief leii op/ i ih ie van de nulsiiuaiie, omdai in de nulsiiuaiie 
de weerden grotendeels begroeid zijn en blijven, waardoor er minder kans op erosie Is. 
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nuurziUimlii'iJ: product - en maleriaallicrciehruik 

PrmimihiTHflTiiik helreft de hoeveelheid wecrd^jriimt die vóór hv\ uitvoeren van de injircpcn 
de/olttk' hinilif lK-e(l als in de beoogde eindsiliialie. In het voorliccldproject is sprake van p n v 
dneihernehriiik als de weerd^rond ah bodem wordt lierHebrniki, Hel produahergebrii ik wordt 
uit^edniki in m ' . Bij alle alternatieven vindi de toepassing 'bodem blijft bodem' plaats doordat 
de weerdgroiui wordl toegepast als nnderafdithliiig van de hoogwaterj;eiil. Alleen bij hel terug-
plaaisaliern.iiief wordt bodem als bodem toegepast bij de weerdverlaging, omdat de weerd-
grond hier wordt tenijigelegd. nadat het zand en grind er onder vandaan zijn gehaald. Er kan 
daarom bij het terngplaatsalternatief een groter voinme aan weerdgrond worden hert;ebrLiikt 
als hodem. 

Hel inaieriaalherHebriiik, waarbij bodem wordt gebruikt alsbouwsiol, is voor alle alternatieven 
gelijk. Ken iiil/oiidering zijn de verwerkingsvariani van het nnlaltcrnatief en hei MMA. waar 
hel materiaal na zandscheiding en/of koude immobilisatie kan worden hergebruikt. 

niiurzihimhfU.eiii'rijii'verhru ik 
Het energiegebruik geeh een opmerkelijk beeld te zien. Bij de voorgenomen activiteit vindt 
meer grondver/ei plaats. Toch is het energiegebruik gelijk aan dal van hel nulaltematief, omdat 
bij het nulalternaiiet per schip weerdsroiid wordl afgevoerd naar een baggerspeciesiortplaats, 
hetgeen veel enerjjie kost. Dit blijkt ook dnidelijk uil hei baggerspeciesioripiaats aliernatiel, dal 
aanzienlijk ( 697o) meer energie kost dan de voorgenomen aciiviieii. omdat er meer weerd-
grimd over relaiief grote afstand (hier aangenomen op 50 km) wordt afgevoerd. 

Hel grootste energieverbruik wordt gevonden bij de bewerkingsvariant van hei nulalternaiief. 
omdat hier naast het i ranspon ook energie nodig is voi>r de bewerking (inclusief fabricage van 
hulpstoffen). 

Opvallend is het grote energiegebruik van hel lerugplaatsalternaticf ( 2 5 % meer dan de voorge-
46 I nomen aciiviieiil. Dit is gevolg van het dubbeie grondverzei bij de weerdverlaging. 

Kosten 
Ondanks dat bij het nidalternatief slechts een deel van het herinrichtingsprojea wordt uitge
voerd zijn de kosten van hel nulalternaiief hoger dan die van de voorgenomen activiteit (onge
scheiden (mtgraven). Om aan de kwaliteitsnormen Ie kunnen voldoen moet de weerdgrond 
gescheiden tmtgraven worden, hetgeen relaliel duur is. Bovendien moet er nog enige sierk 
verontreinigde weerdgrond worden afgevoerd naar een liaggerspeciesiortplaats, waaraan ook 
hoge koslen zijn verbonden. De voorgenomen aaiviieii mei ongescheiden ontgraven heeft de 
laagste kosten voor het grondverzet als gevolg van het ongescheiden oiHgraven (€ 12 miljoen). 

De variant mei gescheiden ontgraven is in deze berekeningen circa € 6 miljoen duurder dan de 
voorgenomen aiiiviteit zonder gescheiden ontgraven. Dit verschil is echter een globale indica
tie, omdat hel sterk aihangt van hoe de verontreinigingsklassen precies binnen het ie ontgraven 
gellied verdeeld zijn, Hei baggerspeciesfortplaatsen alternatief heefi de hoogste kosten (€ 30 
iiiiljocn meer dan van de voorgenomen activiteit, ongescheiden ontgraven). Hierbij is uitge
gaan vc\n fc 16 per m^ als siortkosten en toepassing van de Wbm-heifing (€ 13 per m ' ) . 

De verwerkingsvariant van het nulalternalief met bewerking (zandscheiding en koude inimo-
bilisaiiel heeh ook hoge kosten (€ 28 miljoen) en is daarmee € 4 miljoen duurder dan het 
niilalternaiiel (storten). Hel verschil tussen storten en reinigen is niet zo groot als gevolg van 
het relaliet hoge snirtkosten en de Wbm-helhng. 

Hel terug|>laatsaliernatie[ heefi iels (€ 2 miljoen) hogere kosten dan de voorgenomen aaiviteti 
met ongeseheiden ontgraven als gevolg van de grote hoeveelheid grondverzet 

CiimpU-xilfil Villi til' iiiliiieriiif) 
in liet algemeen geldi, dat het gescheiden ontgraven een sterk complicerende factor in de uit
voering is, niet alleen dt>or hel benodigde onderzoek en de doorlooptijd daarvan, maar ook 
doordal het aantal verschillende grondstromen in hel project vergroot. 



Het grotendeels ongescheiden ontgraven van weerdgrond, zoals bij de v i i i i rgenomen activiteit 

j jebei ir l , is eenvoudiger i i i i ie voeren, maar de kwali lei lseisen aan de leel'iaag ( l ie rveron i rc in i -

gingsniveau) en de extra berging oncicr de l ioogwatergeul zorgen weer voor een toename van 

de complexi te i t (meer afstemming van grondstromen nodig). Per saldo is de u i lvoer ing van de 

voorgenomen act iv i lei l ongeveer even complex als die van hel ruüal lerni i l ief. De var ianl van de 

voorgenomen activiteit mei vol ledig gescheiden ontgraven is daarentegen aanzienli jk complexer, 

doordat de extra logistiek van het gescheiden ontgraven ook nog moet worden afgestemd met 

die van de del fs tof fenwinning. 

Het ongescheiden ontgraven en afvoeren naa r een baggerspecie si ort plaats is wein ig complex en 

dus is de cornpiexitei l van het haggerspeciesTortplaatsen alternatief waarschi jn l i jk zelfs iets klei

ner dan die van het uuialternatief. Het in-si tu omput ten van het tcrugplaatsalternaiief vraagt 

(mi een relatief complexe uhvoer ing vanwege aile t i jdel i jke opslag van de weerdgrond en is 

daarom complexer dan het nulal iernai ief , hoewel ongescheiden kan worden ontgraven. 

Doelniiiliiiheid refji'liji'vhiii: htindhaaßmarheid 

Hel integraal ongescheiden onigraven van weerdgrond en hel afvoeren naarbaggerspeciestort-

plaaisen is relatief eenvoudig te handhaven. Het handhaven wordt moei l i jker, wanneer de 

weerdgrond wordt afgevoerd naar een pias, kleischerm of berging, die deels ook nog moeten 

worden aangelegd, zoals bi jvoorbeeld bi j de voorgenomen activiteit variant ongescheiden o n i -

graven hei geval is. De eis, dal de concentraties in de bodem na ontgraven onder het n iveau van 

herverontrein ig ing liggen maakt de handhav ing ook niet eenvoudiger. Deze eis geldt overigens 

ook voor de variant gescheiden ontgraven en het baggerspeciestortplaatsenalternalief. 

Het gescheiden ontgraven is door de enorme logistieke organisatie die daarvoor nodig is, heel 

moei l i jk om te handhaven. Dat zelfde geldt ook voor het lerugplaaisallerualief, waar grote 

hoeveelheden grond in-si tu worden omgcput . Ook hier is moei l i jk ie haudi iaven welk mater i 

aal waar mag wo rden teruggelegd. 

Doelinatiifheüi regelgeving: beheersbaarheid en nazorg 
Een enkele grote bergingslocaiie voor verontreinigde weerdgrond maakt hei mogel i jk veel ver

ontrein ig ingen te concentreren. De ui t loging en het contacirisico worden dan opt imaal beperkt. 

Doormidde l van een groot berging of slorlplaats kan een beheersbare situatie worden gecreëerd. 

Ook de nazorg, bi jvoorbeeld de moni tor ingsinspanning. kan zich tot deze enkele locatie beper

ken. De beheersbaarheid neemt toe wanneer de verontre in ig ing meer word t geconcentreerd. 

De haudhaalbaarheid. beheersbaarheid en de nazorg zijn moei l i jker wanneer verontreinigde 

weerdgrond als bodem word t hergebruik. 

Bij de bewerkings va riant van het nulal lernat ief wordt het grootste deel van hei sterk verontre i 

nigde materiaal na zandscheiding en immobi l isai ie hergebruikt . Er is daarmee vr i jwel geen 

nazorg nodig met u i tzonder ing van hetgeen in hel Bonwstoi fenbeslui t is geregeld. Er h l i j f i ech

ter bij hel uuial ternat ief nog wel veel verontreinigde weerdgrond liggen, waarvoor in pr incipe 

ook i ia /o rg en beheersing nodig z i jn. 

5 . 4 V e r g e l i j k i n g v a n a l t e r n a t i e v e n : h o o f d k e t j z e 

Op basis van de effectbeschrijving per beoordeüngsaspeci kan een vergel i jk ing van de al terna-

l ieven gemaakt worden. Het gaat hierbij niei om hel maken van een kenze, daarvoor moet 

immers een afweging gemaakt worden welke aspecten belangri jker zijn dan andere aspecien. 

Een dergeli jke pol i t ieke afweging is bui ten de beschouwing gelaten in dit MER. Een voorbeeld 

van zo'n afweging is of een zekere verminder ing van verspreiding van verontreinigingen we l of 

niei belangri jker is dau een verschil in kosten. De vergel i jk ing van alternatieven is erop gerichl 

o m een goede basis ie leggen voor een dergeli jke afweging. Hel geeft aan hoe de alternatieven 

zich lot elkaar verhouden en waar de belangrijkste verschi l len l iggen. 

De belangrijkste verschil len tussen de al ternat ieven bevinden zich in de aspecten blootstel l ing 

en coniactmogel i jkheden (vooral ecosysteem), verspreiding van verontre in ig ingen, kosten en 

in mindere mate energiegebruik, complexi ie i l in u i ivoer iug en doelmat igheid regelgeving. Bij 
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deze verschillen is een duidelijk patroon herkenbaar. De alternatieven mei een kleine blootstel
ling en niniaetinogelijkheden en geringe versprei il inf; naar ijrdnd- en oppervlakicwaier (voor-
geniimen adiviteit mei gescheiden ontgraven en hei baüücrspeciesutriplaaisen-aliernatief) heb
ben hoge kosten en een relaiief gemakkelijke beheersbaarheid en nazorg. Bij deze alternatieven 
wordt vLTonireinii^de weerdgriind immers geïsoleerd geborgen en wordt voor toepassingen met 
relatief veel miigeiijkheden voor coniaci en verspreiding van verontreinigingen schone ol licht 
veromreinigde weerdgrond gebruiki. 

De voorgenomen activiteit (ongescheiden ontgraven) neemt bij de hovenstaande afweging tus
sen verspreiding en coniactmogelijkheden enerzijds, en kosten anderzijds, een tussenpositie in. 
De voorgenomen acliviieil (ongescheiden ontgraven) realist-en een vermindering van blooT-
siellingcn contacimogelijkhedenen van verspreiding van verontreiniging naar hel grondwater 
ten opzichte van hei nulalternatief en heeft daarbij de laagste netto kosten (€ 12 miljoen lager 
dan de kosten van het nnlaliernatief). Alleen zijn er iels meer mogelijkheden voor verspreiding 
van verontreinigen naar hel oppervlaktewater door erosie van nog niet goed vastgelegde weerd
grond kort na de uiivoering. De gunstige verhouding tussen netto kosten en vermindering van 
hlouiMelling, eonuicnnogelijkheden en verspreiding maken duidelijk waarom juist deze ver-
werkingsopiies als voorgenomen activiteit zijn gekozen. 

De variant gescheiden ontgraven van hel voorkeursalternaiief heefi een kleinere blootstelling 
en contactmogelijkheden (36% versus 69%) en verspreiding van verontreinigingen met name 
naar het oppervlaktewater (73% versus 81%) dan het voorkeursalternahef ongescheiden ont
graven. 

Het gescheiden ontgraven leidt echter wel tot een aanzienlijke toename van de kosten (ca. € 18 
miljoen). Hoe groot deze toename is hangt sterk af van het ])rojeci en de wijze waarop de 
verontreinigingen zijn verspreid, maar een belangrijke toename in (netto) kosten bij volledig 
gescheiden ontgraven is ook in andere studies gevonden (Trajeanota/MER Zandmaas/Maas-

^^ I roll Ie). Bovendien zijn niet alleen de kosten van gescheiden ontgraven hoger, ook de complexi
teit van de uitvoering neemt sterk toe en het handhaven van de vergunningseisen wordt veel 
moeilijker door de verschillende grondstromen binnen hel werk. 

Hel baggerspeciestorlplaaisen alternatief neemt laatst genoemde bezwaren van de voorgeno
men activiteit mei gescheiden ontgraven grotendeels weg, maar dit brengt nog veel hogere 
kosien met zich mee (€ 30 miljoen) ten opzichte van de voorgenomen activiteit (ongescheiden 
ontgraven). De bloolsielling en coniacimogelijkheden en de verspreiding van veroiUreinigiu-
gen van het baggerspeciestortplaatsen ahernalief verschillen gemiddeld gesproken niet veel van 
de voorgenomen aetiviiell met gescheiden ontgraven. De relatieve grondwaiertUix is voor het 
baggerspeciestorlplaaisen alternatief kleiner dan van de variant gescheiden omgraven (43% 
versus 55%) en de verspreiding naar het oppervlaktewater is gelijk (73%). De kosten van het 
baggerspeciestorlplaaisenalternatief zijn echter circa € 2 6 miljoen hoger (bij siortkosten van 
€ 16 jier nP) . 

Het lerngplaatsalternalief scoort maar op één puni beter dan de voorgenomen activiteit: de 
hoeveelheid hergehriiikl materiaal. Ethl duurzamer is het alternatief ook niet, want het ener
gieverbruik ligt hoger dan dat van de voorgenomen activiteit door de grote hoeveelheid grond
verzet en het relatief hoge energieverbruik van winning en verwerking van oppervlakkig ont
graven zand. Bij het lerugplaalsalternaiiet wordt voorde blootstelling en coniactmogelijkheden 
en voor de verspreiding naar oppervlaktewater niet voldaan aan hel standstill beginsel. 

Hel nulaltematief (storten) tenslotte realiseert slechts 8 0 % van de benodigde rivierverruiming, 
lerwijl de kosten circa € 16 miljoen hoger zijn dan de voorgenomen activiteit (mgescheiden 
ontgraven (bij storikosten van € 16 per m^). Ook bij andere aspecten komt de voorgenomen 
aeiiviieit gelijk of beter naar voren dan het nulaliernatief. Het is hierdoor geen reëel alternatief 
om de benodigde bescherming legen hoogwater in combinatie mei naiuurontwikkeling in het 
rivierbed van de Maas te bereiken. De variant 'bewerking' van het nulaliernatiel verschilt wei
nig in kosten van het nulalternaiief (storten). Dit is het gevolg van de hogere stortkosieii en de 
Wbm-heffing op hei storten van onbewerkt materiaal. 



5.5 G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e 

Hij l i f hcsLlirijving van iii-'l liciicvc lit ' i i i irklil ingsprojett is rfcds ii.Tn(;cni.'vi.'[i, t i j l de lioeveel-
hcid gegevens over de bodemkwaliieil van de weerden van hel Maasdal lieperkt zijn (vooral 
lici nitloojigedraHl en dal bovendien de bodemkwaliieil sterk kan variëren afhankelijk van 
waar het haieve herinrichtingsprojeci predes is gelokaliseerd. 

Er is daarom een hrperkie gevoelij-heidsanalyse uitgevoerd, waarbij de conceniraties van ver-
omreinigend siotlen in de bodem en hel iiitlooggedrag zijn gevarieerd. Vervolgens is gekeken 
wal de invloed van de7.e variaties is op de blotilstelling en conlaclniogelijkheden, de versprei
ding naar hel oppervlaktewater en de verspreiding naar hei grondwater. 

5.5.1 Verandering van conceniraties in samenstel l ing 
Voor de concentraties van verontreinigende stoffen in de weerdgrond zijn de volgende scena
rio's doorgerekend: 
Scenario 1: concentraties verhoogd 
Scenario 2: coiuenlralies beperk] verlaagd 
Scenario 3: conceniraties sterk verlaagd 

Bij de veranderingen van de concentraties zijn de partijen weerdgrond (en de toepassing daar
van) nit de oorspronkelijke berekeningen als nitgangspunigekii/en (scenario Of, De parlij weerd
grond die in de oorspronkelijke berekening als klasse 4 is aangemerkt heeft de grootste verho
ging van de conceniraties gekregen. Hij de overige partijen is de aangenomen verhoging minder 
griiiil en de Loncenlralies van klasse O blijven gelijk ('schoon is schoon'). 

De verlaging van de concentraties bij de scenario's 2 en 3 werkl op dezelfde wijze. Bij benade
ring kan gesteld worden, dal bij scenario 2 de hoeveelheid klasse 4 grond gehalveerd is ten 
opzichte van de oorspronkelijke berekening en dat er bij scenario ï geen klasse 4 weerdgrond 
meer voorkomt. | A9 

IJe berekende jn-reeniages van de blootstelling en contactmogelijkheden, de verspreiding naar 
liet oppervlaktewater en de verspreiding naar liet grondwater len npzichtie van de iiiigangssi-
iiiaiie (voor realisaite van hel project) zijn weergegeven in label 21, 

Tabel 21 Verandering van concentraties 

Beginsituatie Nulaltematief Voorgenomen Voorgenomen Baggers peciestort Terugplaats-
activiteit, 

ongescheiden 

ontgraven 

activiteit, 
gescheiden 

ontgraven 

plaatsenalternatlef alternatief 

Blootslelllng en contactmogelijkheden 

scenario 0 100% 68% 69% 3G% 36% 114% 

scenario 1 100% 66% 69% 32% 32% 114% 

scenario 2 100% 73% 72% 46% 46% 112% 

scenario 3 100% 87% 88% 75% 75% 105% 

Verspreiding naar oppervlaktewater 

scenario 0 100% 85% 81% 73% 73% 102% 1 

scenario 1 100% 8^% 78% 70% 7 0 % 102% 

scenario 2 100% 87% 84% 77% 77% 102% 

scenario 3 100% 94% 94% 90% 90% 101% 1 

Verspreiding naar grondwater 

scenario 0 100% 66% 58% 55% «% 74% 
scenario i 100% 66% 58% 56% A3% 74% 
scenario 2 100% 66% 60% 57% 47% 74% 
scenario 3 100% 68% 65% 61% 54% 74% 



Naar aanleiding van deze resiiltaien kunnen de volgende opmerkingen worden gemaaki over 
de iiilkomsien bij de versciiiliende scenario's: 

• de algemene ireiid Js, dal wanneer de concenlralies iii de weerdgrond lager worden de 
percenlages luider worden (en onijjekeerd). Dil konil, doordal liij [a[;ere concenlralies de 
loiale tiloolslelliiif; en versjireidinü in de uilgaiigssiuiaiie (waar al de weerdj;roiui gewoon 
aan de oppervlakie ligi) sterk afneemi. Door hei weggraven en afvoeren of gcconeenIreerd 
hergen van veronireinigde weerdgrond kan er dus minder verbelering bercikl worden len 
op/iclite van de »iigangsiiiiiatie (en dus worden de percentages hoger): 

• ïvanneer de atnceniraiies verontreinigende sloffen lager worden jd.w.z. de weerdgrond scho
ner is), worden de verseliülen tussen de aliernaiieven kleiner. D()ordat alle percentages 
omhoog ^aan wortieii ook de onderlinge verschillen lussen de percentages kleiuer; 

• ondanks dal de concentraiics flink worden gevarieerd, veranderen de onderlinge verhou
dingen tussen de |ierceiiiaf;es niel veel. De rangorde hlijh hij alle scenario's t;eliik inel ui l-
zondering van hel niiLillernatiel en de voorgenomen aciivileii. In de oorspronkelijke silua-
lie en scenario O wordt voor de voorgenomen aciivileii een iets grotere verspreiding bere
kend dan voor hel nulaliernatief en bij de scenario's 2 en 3 mei lagere concenlralies is dii 
andersom. De onderlinge verschillen lussen allernaiieven en varianlcEi die wal betreft de 
berekende percentages dicht bij elkaar liggen, bhjven grotendeels gelijk; 

• de kleine verschillen worden vernorzaaki door het werken met een relaiieve waarde voor 
coniacimogelijkheden en verspreiding iiilgedrukl in procenten. Wanneer de concenlralies 
in de uiigangssiluatic lager worden, worden ook de concentraties na realisatie van de alter
natieven van hel Mclieve herinrichiingsprojeci lager. De totale verspreiding /al dus ?.owel in 
de uitgangsiiuaiie als hij de altemaüeven lager zijn. Wanneer de verspreiding uä realisatie 
wordt gedeeld door de verspreiding in de uifgangssiiuaile blijkt er relaiief gezien (d.w.z. in 
hel pcrceniage) minder ie veranderen. 

Uil de resiiltaien van de gevoeligheidsanalyse kan geconcludeerd worden, dal de berekende 
50 I iierteniages voor hloolsielling en verspreiding wat beireh hun onderlinge verhouding weinig 

gevoelig zijn voor veranderingen in de concenlralies van veroiUreiuigende siollen in de weerd
grond. Voor de Maas beiekent ttil, dal de conclusies over blooisielling en verspreiding hij de 
verschillende allernalieven die in deze MER hejiaald zijn voor de gemiddelde situatie langs de 
Maas op hoofdlijnen ook van toepassing zijn op meer en minder veronireinigde delen langs de 
Maas, 

De conclusies over de verschillen in kosien lussen de alternalieven zijn in het algemeen ook 
niet sierk afhankelijk van de concentraties verontreinigende sloffen. De onigraven en verwerk-
le volumes wijzigen immers niet. Ook verandert er weinig in hel al of niel gescheiden onigra
ven, omdat er bij de voorgenomen aciivileii (ongescheiden ontgraven) weinig gescheiden wordi 
onigraven. 

5.5.2 Verandering van u i t log ing 
Over de uitloging van de verontreinigende sloffen (o.a. zink, cadmium, arseen, PAK) uit weerd
grond is heel weinig bekend. Daarom is hiervoor een specifieke gevoeligheidsanalyse uitge
voerd. Hierbij zijn 2 scenario's doorgerekend: 
Scenario 4: voor de meer verontreinigde weerdgrond (klasse 2-3 en 4| is een beduidend k le i 

nere uitloging aangenomen (uitgedrukt in Kd- en Koc-waardcn) dan in de oor
spronkelijke situatie. 

Scenario 5: voor de meer veronireinigde weenlgrond (klasse 2-3 en 41 is een beduidend gro
tere iiiilugiiig aangenomen (uitgedriikl in Kd- en Koc-waardeii) ddii iu de oor
spronkelijke situatie. 

De maximale en minimale waarden zijn overgenomen uil 'Emissie en verspreiding van veront
reinigingen bij berging van niet vermarktbarc grond Zandmaas', waarin resultaten van een 
liieraiuurstudie naar Kd- en Koe-waarden is opgenomen. De resultaten van de berekening zijn 
opgenomen in label 22. 



Tabel 22 Gevolgen van verandering in uitloging 

Beginsituatie Nulalternatief Voorgenomen Voorgenomen Baggerspecie stort Terugplaats-

activiteit, 

ongescheiden 

ontgraven 

activiteit. 

gescheiden 

ontgraven 

plaatsen alternatief alternatief 

Verspreiding naar grondwater 

scenario 0 100% 66% 58% 55% 43% 7' i% 

scenario /, 100% 68% 62% 60% i,8% 73% 

scenario 5 ioo% 63% 53% 47% 35% 7H% 

Uit tabel 22 blijkt dat de verschillen tussen de alternatieven minder worden, wanneer de uiilo-
ging klfincr is (scenario 4). Oe onderlinge 'rangordL'' van de alternatieven blijft wel Helijk. Ook 
liLcr ^cldt overigens weer dezelfde opmerking, dat de absokiie veranderingen in verspreiding 
naar het grondwater veel groter zijn dan de relatieve, omdat de uitloging zowel in de uilgangs-
situatie als bij de alternatieven minder wordt, 

In scenario 5 met grotere uitloging nemen de verschillen tnssen de ahernatieven toe. 

Geconcludeerd kan worden, dat de onderlinge verschillen van de alternatieven voor wat heirefi 
de verspreiding naar het grondwater weliswaar afhankelijk zijn van de mate van uitloging van 
de verontreinigingen, tnaar dal de rangorde van de alternaiicven gelijk blijft. Ook hier zal dus 
een situatie niet andere uitloging niet lot wezenlijk andere conclusies leiden i.a.v. de verschillen 
tussen cie alternatieven in het algemeen. 
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