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1. Inleiding

1.1 Aanleiding van project nevengeul Maasbommel
In 2000 zijn in Europees verband via de Kaderrichtlijn Water (KRW) bindende
afspraken gemaakt om de waterkwaliteit in chemisch en ecologisch goede toestand
terug te brengen. De EU-lidstaten hebben, naar aanleiding daarvan, een KRW-
maatregelenpakket opgesteld. Rijkswaterstaat heeft van het toenmalige Ministerie
van Verkeer ikWaterstaat de opdracht gekregen de Nederlandse maatregelen, voor
onder andere de Maas, uit te voeren. In het vigerende Beheerplan rijkswateren 2010
— 2015 is vastgelegd, dat langs de Maas in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland
t/m 2027 circa 120 kilometer oever natuurlijk moet worden ingericht. Dat gebeurt
zodanig dat andere hoofdfuncties van de rivier, zoals veiligheid, niet in het gedrang
komen.

Al verschillende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van een nevengeul ten zuiden
van Maasbommel. In de loop der jaren hebben verschillende ontwerpen de revue
gepasseerd. Uiteindelijk is in mei 2013 een inrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp is
opgesteld op basis van inzichten uit nadere onderzoeken en een inhoudelijke
evaluatie van de planuitwerking.

In figuur 1.1. is de ligging van het plangebied weergegeven.

In samenwerking met Natuurmonumenten wil Rijkswaterstaat ten zuiden van de
kern Maasbommel een nevengeul realiseren. Deze nevengeul dient twee doelen:
~ Het verbeteren van de kwaliteit van het watersysteem vanuit de Kaderrichtlijn

Water (KRW). De huidige toestand van het waterlichaam voldoet niet aan de
gestelde doelstellingen (conform de monitoringsresultaten van 2012 gebaseerd op
een periode van 3 jaar). De macrofauna scoort matig, macrofyten en vis scoren
ontoereikend ;

~ Realiseren van een natuurgebied.
Als gevolg van de aanleg van de nevengeul Maasbommel ontstaat tevens een
waterstandsverlaging van 0,6 mm. Deze waterstandsverlaging is geen doelstelling



van het project, maar het voorkomen van waterstandsverhoging / het realiseren van
waterstandsverlaging is noodzakelijk om het project uit te voeren.

1.2 M.e.r.-beoordellngsprocedure
Het project valt niet aan te merken als onderhoud- of herstelmaatregel en is
daarmee een werk tot wijziging van het waterstaatswerk rivier Maas. Dit betekent
dat voor het project een projectplan waterwet moet worden vastgesteld door de
Minister van Infrastructuur en Milieu. Het projectplan waterwet is een m.e.r.-
beoordelingsplichtig besluit op grond van categorie D3.2 van het Besluit m.e.r. daar
het betreft: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter
beperking van overstromingen, ...'.

Doel van de m.e.r.-beoordelingsprocedure is dat het bevoegd gezag beoordeelt of
een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt vanwege de belangrijke
nadelige gevolgen die het besluit kan hebben voor het milieu. Het bevoegd gezag
houdt bij zijn beslissing rekening met de volgende criteria uit bijlage III van de
M.e.r.-richtlijn'.
~ kenmerken van het project;
~ plaats van het project;
~ kenmerken van het potentiele effect.

In deze m.e.r.-beoordelingsnotitie worden deze drie criteria getoetst voor het project
nevengeul Maasbommel. Op basis daarvan beslist de Minister van Infrastructuur en
Milieu of vanwege mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen een MER moet
worden gemaakt.

'uropese Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten (85/337/EEG) zoals gewijzigd door de richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG.



2. Kenmerken van het project

Beschrijving en omvang van het project
In het plangebied wordt een geisoleerde, natuurlijk uitziende nevengeul gerealiseerd
met een lengte van circa 650 meter. De breedte van de nevengeul varieert tussen 50
en 125 meter, Er is geen sprake van een directe verbinding met de Maas. De
nevengeul stroomt slechts mee bij afvoeren met een lage overschrijdlngsfrequentie
(hoger dan I/I per jaar), met waterstanden hoger dan 5,6 m +NAP. De verwachting
is dat de nevengeul circa 1 keer per jaar mee zal stromen. De geul wordt gevoed
door kwelwater. In figuur 2.1 is een impressie van het plangebled in de eindsituatie
weergegeven.

van de nevengeui Maasbemmelin de eindsituatie~~C"~

'l r r )1 H

De nevengeul wordt getrapt aangelegd waarbij de hoogste delen tegen het'eiland'an
liggen langs de rivier. Het dwarsprofiel is sterk asymmetrisch; de buitenbocht

heeft een zeer steil talud en de binnenbocht een breed dubbel getrapt talud met een
ondiepe waterzone en een vlakke moeraszone.

Benedenstrooms van de nevengeul wordt de bestaande oeverbescherming
verwijderd en wordt vrije oevererosle toegestaan. De instroom van de geul vindt
plaats met behulp van een drempelconstructie. De instroomdrempel is circa 160
meter breed en ligt tussen 5,6 en 5,8 m + NAP. De uitstroomdrempel, met een
breedte van circa 125 meter, ligt tussen 5,4 en 5,6 m + NAP. Bij normale
waterstanden is de Maasoever toegankelijk; bij hoogwater zal de Maasoever niet
goed bereikbaar zijn. Nabij de rivier wordt een wandelpad gerealiseerd.
De diepte van de geul is gebaseerd op de diepteligging van de onderliggende
zandlaag zodat reliefvolgend wordt ontgrond. In de geul worden diepe en ondiepe
delen gerealiseerd zodat een in breedte en diepte varierende geul ontstaat. Om de
diepte van de geul te bepalen is een bodemonderzoek uitgevoerd waarbij boringen
zijn uitgevoerd. De maximale diepte van de geul is 4,5 meter onder het huidige
maaiveldniveau. In de geul ontstaat in de ondiepe delen een natte ruigte. De
ruwheid in de diepere delen van de geul is veel lager,

Het plangebied zal bij voorkeur worden begraasd. De drempels zullen als natuurlijk
grasland worden beheerd zodat de ontwikkeling van moeras, struweel en ruigten op
de taluds wordt voorkomen. Rondom het plangebied wordt een buitenraster



gerealiseerd langs de dijkteen en rond de private percelen. De rasters worden op een
dusdanige wijze geplaatst zodat het vee rond de nevengeul kan lopen,

Het plangebied wordt toegankelijk voor wandelaars via twee klaphekken in het
buitenraster ter plaatse van het veer en ter plaatse van de dijkafrit nabij de kerk.
Uitzondering hierop wordt gevormd door de zone tussen de nevengeul en de tuinen
van de buitendijkse woningen aan de Raadhuisdijk. In deze zone, die niet
toegankelijk is voor wandelaars, worden (aan weerszijden) dwarsrasters geplaatst.
Dok wordt op de perceelsrand van de private tuinen een meidoornhaag geplaatst.
De plaatsing van de inrichtingselementen komt voor rekening van Rijkswaterstaat.

Ui Ivoering
De nevengeul Maasbommel dient uiterlijk eind 2015 gerealiseerd te zijn. De
uitvoering van het project zal enkele maanden in beslag nemen. Het transport
tijdens de uitvoering zal zoveel mogelijk via het water plaatsvinden. Minimaal 80%
van het transport moet via het water plaatsvinden. Maximaal 20% van het transport
mag dus over de weg plaatsvinden. Dp dit moment is nog niet duidelijk naar welke
locatie het vrijkomende materiaal wordt afgevoerd, dit is afhankelijk van de
aannemer.

Cumulatie met andere projecten
In de nabijheid zijn of worden de volgende andere plannen en projecten uitgevoerd:
~ 2'ranche natuurvriendelijke oevers: in het kader van het project 2'ranche

natuurvriendelijke oevers wordt een deel van de aanwezige breuksteen langs de
oever verwijderd in het najaar van 2015.

Er is geen sprake van cumulatie van milieueffecten als gevolg van bovengenoemde
projecten.

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
Anders dan de brandstof voor het materieel worden er geen natuurlijke hulpbronnen
gebruikt.

Verontreiniging, hinder en risico op ongevallen
De werkzaamheden vinden plaats met materieel dat geluid produceert. Deze
bronnen zullen zich gedurende de werkzaamheden door het gebied verplaatsen en
dus niet lang op een locatie aanwezig zijn. Mede gezien de afstand tot
aaneengesloten woonbebouwing en het feit dat de bebouwing aan de andere kant
van de winterdijk ligt, wordt geen significante hinder voor omwonenden verwacht.
De uitstoot van de machines is zo beperkt en de luchtkwaliteit in het gebied ligt zo
ver onder de daarvoor geldende normen, dat de werkzaamheden niet zullen leiden
tot overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.

Er wordt niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. De toegankelijkheid van het gebied zal
gedurende de werkzaamheden worden beperkt, ter voorkoming van risico's voor
derden. Daarnaast zijn er geen bijzondere risico'.



3. Plaats van het project

De nevengeul Maasbommel is in de gemeente West Maas en Waal gelegen aan de
rechteroever van rivier de Maas, tussen kilometerraai 192,5 en 193,5. Het
plangebied is ten zuiden van de kern Maasbommel gelegen. De locatie wordt aan de
oostzijde begrensd door de Veerweg, aan de noordzijde door de tuinen van de
dijkwoningen en de waterkering en aan de zuidzijde door de Maas.

Het plangebied is gelegen in een uiterwaard die in agrarisch gebruik is. In het
plangebied is geen sprake van bebouwing, verharde wegen of kribben langs de
oever. Het volledige plangebied is buitendijks gelegen. De oever bestaat
voornamelijk uit ruig grasland dat door groot veewordt begraasd. De
oeververdedlging bestaat uit breuksteen. Op enkele plekken heeft oeverafslag
plaatsgevonden, op deze plekken Is een steilrand ontstaan.

Het plangebied is niet in een Natura 2000-gebied gelegen. Het dichtstbijzijnde
Natura 2000-gebied is het gebied Uiterwaarden Waal. Dit ligt op ongeveer 7,7
kilometer afstand (zie paragraaf 4.2.2). Daarnaast maakt een deel van het
plangebied onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het betreft hier
met name de oeverzone (zie paragraaf 4.2.3).

Uit de uitgevoerde natuurtoets'lijkt dat het plangebied geen belangrijke
natuurwaarden heeft.

Er worden in het gebied geen geluid- of luchtnormen overschreden; noch is er sprake
van een hoge bevolkingsdichtheid.

'ureau Waardenburg Bv, KRW3 werkzaamheden langs de Maas. Beoordeling effecten op beschermde
soorten. Qulck sean in het kader van de Flora- en Faunawet. 29 juli 2013.



4. Kenmerken van het potentiele effect
Over de maatregelen in het plangebied heeft overleg plaatsgevonden met de
gemeente West Maas en Waal en het Waterschap Rivierenland. De maatregelen
passen in een bredere visie over de ontwikkeling van het rivierbed.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste milieueffecten (zowel positief als
negatief) die als gevolg van de ontwikkeling van de nevengeul Maasbommel kunnen
optreden. Voor zover relevant wordt daarbij onderscheid gemaakt in aanlegfase en
gebruiksfase. Voor de effectbeschrijving is gebruik gemaakt van beschikbare
informatie over het plangebied en de omgeving ervan.

Natuur

Natuurbeschermingswet
Het plangebied is niet in een Natura 2000-gebied gelegen. Ook nabij het plangebied
zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen (zie figuur 4.1). Het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied is het gebied 'Rijntakken'deelgebiedUiterwaarden Waal). Dit gebied is
op circa 7,7 kilometer van het plangebied gelegen.

Voor het totale project KRW3 (aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Maas,
3'ranche) zijn stikstofberekeningen uitgevoerd. Uit deze berekeningen bleek dat
een Passende Beoordeling opgesteld diende te worden.
Op basis van een eerste effectafbakening blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden
(alle werkzaamheden van het project KRW3 samen) zouden kunnen leiden tot
effecten op de volgende Natura 2000-gebieden: Swalmdal, Maasduinen en
Rijntakken (deelgebied Uiterwaarden Waal) Effecten op deze gebieden zijn nader in
de passende beoordeling beschouwd. Alleen Natura2000-gebied Rijntakken ligt nabij
het plangebied.

Natura 2000-gebied Rijntakken
Uit de passende beoordeling blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden niet leiden
tot een verslechtering van de kwaliteit van habitattypen en/of habitats van soorten
waarvoor het Natura2000-gebied is aangewezen. Bovendien is geen sprake van een
significante verstoring van de soorten waarvoor het gebied als Natura 2000-gebied is
aangewezen. Verstoring van aangewezen (broed)vogels wordt voorkomen door de
werkzaamheden in de nabijgelegen plangebieden buiten het broedseizoen en alleen
tijdens zonsopkomst en -ondergang uit te voeren. Van een significant negatief effect
op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Rijntakken
(deelgebied Uiterwaarden Waal) is derhalve geen sprake.

Cumulatie
Effecten van de werkzaamheden kunnen zeer lokaal leiden tot een beperkte
verstoring van soorten. De verstoring is slechts van tijdelijke aard en doet zich zeer
lokaal voor op kleine delen van Natura 2000-gebieden waardoor niet of nauwelijks
sprake is van overlap in verstoring door andere projecten. Dit maakt dat de
werkzaamheden ook in cumulatie met andere reeds vergunde maar nog niet
uitgevoerde projecten of handelingen, niet zullen leiden tot een significante
verstoring van soorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.
Voor het totale project is een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet
aangevraagd op basis van de Passende Beoordeling. De verwachting is (aangezien



geen sprake is van significant negatieve effecten) dat deze vergunning zal worden
verleend.

Figuur 4.1 Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het Natura 2000-gebied
Rljntakken, deelgebied uiterwaarden Waal (groene arcering)
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Flora- en faunawet
Om een beeld te krijgen van de binnen het plangebied aanwezige beschermde plant-
en diersoorten, zijn in 2012 twee veldbezoeken aan het plangebied gebracht. Uit
deze veldbezoeken blijkt dat in het plangebied geen beschermde plantensoorten
aanwezig zijn.

In de Maas komen rivierdonderpadden (tabel 2-soott) voor. Het is aannemelijk dat
deze soort ook langs de oever van het plangebied voor komt. Het planvoornemen
leidt echter niet tot ingrepen aan de Maasoever, negatieve gevolgen op de gunstige
staat van instandhouding van deze soort zijn dan ook uitgesloten. Ook kleine
modderkruiper en bittervoorn komen in het algemeen voor in het rivierengebied. In
het plangebied is echter geen sprake van water waarin deze soorten voor kunnen
komen. Andere beschermde vissoorten worden niet verwacht,

In het plangebied zijn geen beschermde zoogdieren, ongewervelde dieren, amfibieen
en reptielen aangetroffen. Deze worden ook niet in het plangebied verwacht.
Mogelijk trekken wel meervleermuizen over de Maas heen, deze soort heeft echter
geen binding met het plangebied.

Er zijn geen gevallen bekend van broedvogels met een jaarrond beschermd nest
(tabel 3-soorten). Deze komen waarschijnlijk wel in het plangebied voor.
Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten het broedseizoen (maart t/m
augustus) uit te voeren zodat broedende vogels niet worden verstoord. Een
ontheffing van de Flora- en faunawet is dan niet aan de orde.



Ecologische hoofdstructuur
Een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Het betreft hier met name de oeverzone. Planrealisatie leidt tot ontwikkeling
van nieuwe natuur en tot ontwikkeling van de EHS.

Figuur 4.2 Ecologische hoofdstructuurin het plangebied
MAASBOMMEL ///)

R Natuur

Verweven

% Ecologische verbindingszone

Conclusie
Planrealisatie leidt tot positieve effecten op natuurgebieden omdat in het plan nieuwe
natuur wordt ontwikkeld. Daarnaast is geen sprake van bijzondere natuurwaarden in
de huidige situatie die verloren gaan door planrealisatie.

Bodem

Bodemopbouw en geohydrologie
De deklaag bestaat uit zandige klei met op sommige plekken een laagje zand. Ter
plekke van zandbanen is de deklaag minder dik. Op plekken waar zandbanen
ontbreken is de kleilaag maximaal 6 m dik. In tabel 4.1 staan de regionale
bodemopbouw en geohydrologische situatie. Het doorlaatvermogen van de grond in
het plangebied bedraagt 400 tot 900 m'/dag. De maaiveldhoogte in het plangebied
varieert maximaal 1 meter in hoogte.

Door de realisatie van de nevengeul wordt de ondiepe bodemopbouw in het
plangebied verstoord. Vanwege de beperkte vergravingsdiepte is geen sprake van
effecten op de diepere bodemopbouw in het plangebied.

Tabel 4.Z Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Bodemlaag
(mvnv)

Circa 0-5,0

Circa 5,0-

65,0

& 61,50

Geohydrotogtsche
~enheid

Eerste watervoerende

pakket

Eerste schadende laag

Grondsoort

Nabe nvier hoofdzakelek kleiafzetengen

Maag tot zeer grove grindnlke zanden met

plaatselilk een kleilaag

Slibhovdende zanden en kleien

Regionale
stromingsrichting
Sterk afliankelllk van

nvier

n v t

Bodemkwali tei t
Uit het bodemonderzoek'lijkt dat er geen puntverontreinigingen zijn aangetroffen
in het plangebied. Wel gelden er hergebruiksbeperkingen voor de vrijkomende
gl'oncl.

t DHV, Planstudie KRW-maatregel Maasbommel, december 2009.
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In 2013 is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd'. De doelstelling van
het waterbodemonderzoek was inzicht te verkrijgen in de milieuhygienische kwaliteit
van de waterbodem in relatie tot de geplande ingrepen. De hierdoor verkregen
onderzoeksresultaten kunnen ook als erkend bewijsmiddel voor handelingen in het
kader van het Besluit Bodemkwaliteit en de Waterwet fungeren. Op basis van het
verrichte Waterbodemonderzoek is de kwaliteit van de verschillende bodemlagen
voldoende onderzocht en kunnen de financiele en ecologische risico's voldoende
worden ingeschat.

Op de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en geen van
de onderzochte lagen voldoet aan de kwaliteitsklasse "Niet Toepasbaar". De deklaag
van 0-0,5 m-mv heeft een wisselende kwaliteit, ter plaatse van zone 1 en 3 voldoet
deze grotendeels aan klasse A. Uitzondering hierop vormt deklaag ter plaatse van
boringen 844, B45 en B46. Hier is Klasse B materiaal aanwezig van 0-0,5 m-mv. De
deklaag ter plaatse van zone 2 betreft van 0-0,3 m-mv eveneens klasse B materiaal.
Hieronder wordt van 0,3 tot 0,5 m-mv materiaal dat voldoet aan de kwaliteit
Achtergrondwaarde aangetroffen.
Het overige te ontgraven materiaal (huidig maaiveld tot ontgravingsdiepte) bestaat
uit klei, zand en grond. Deze laag is als een geheel getoetst omdat er geen
kwalitatief afwijkende deelpartij is aangetroffen. De toekomstige waterbodem
voldoet in alle zones aan de achtergrondwaarde.

Door een deel van de bodem te vergraven en het materiaal naar elders af te voeren
zal de bodemkwaliteit in het plangebied niet wijzigen. De werkzaamheden betreffen
voornamelijk grondverzet om een nevengeul te realiseren. Deze werkzaamheden zijn
tijdelijk en veroorzaken geen significante risico's op bodemverontreiniging.

4 Grontmij Nederland B.v., Voorbereiding KRW3. Verkennend waterbodemonderzoek oeve*rajeot 21
Maasbommel. Gemeente West Maas en Waal. Eindhoven, 1 oktober 2013.



Grondbalans
Planrealisatie wordt niet met een gesloten grondbalans uitgevoerd. Het vrijkomende
materiaal binnen het plangebied zal worden afgevoerd naar een locatie buiten het
plangebied. Deze locatie zal door de geselecteerde aannemer worden bepaald. Indien
de kwaliteit van het vrijkomende materiaal dit toelaat, mag hergebruik of toepassing
van baggerspecie na het doen van een melding op grond van het Besluit
bodemkwaliteit plaatsvinden. Onderstaand is de grondbalans van de nevengeul
Maasbommel opgenomen.

Grondbalans nevengeul
Maasbommel
Af te graven oeverbestortino
Overige ontgravinoen
Totaal m'xcl. stortsteen
Totaal m'nci. stortsteen

Hoeveelheid in
m'

141. 170
141.170
141.170

Conclusie
Planrealisatie leidt tot verstoring van de ondiepe bodemopbouw in het plangebied.
Effecten op de diepe bodemopbouw en de bodemkwaliteit zijn niet te verwachten.

Water

Grondwater
Om inzicht te krijgen in de grondwatereffecten van de realisatie van de nevengeul
ten zuiden van Maasbommel is een grondwatermodel opgesteld. De
grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit zijn een afgeleide van de
waterstanden en de kwaliteit van het Maaswater.

Bij extreem hoge waterstanden op de Maas is rondom het veld tussen de Dr.
Buysstraat en de Bovendijk sprake van wateroverlast. De kwel die in dit gebied naar
boven komt wordt afgevoerd door een sloot die langs de dijk loopt en vervolgens
door een duiker onder de Kerkstraat. De hoeveelheid kwel mag niet verder
toenemen. Als gevolg van het huidige plan zal de kwel echter licht toenemen.

In het waterstructuurplan van Maasbommel's opgenomen dat er als gevolg van de
realisatie van de nevengeul een compensatieopgave van 400 m'ntstaat. Deze
compensatieopgave is een onderdeel van de totale wateropgave van Maasbommel
die 2.600 m'edraagt. Het is mogelijk om de kwelopgave (van 400m ) ten behoeve
van de geul binnendijks te realiseren.

In het waterstructuurplan wordt geadviseerd om de grondwaterstanden langs de
Raadhuisdijk te monitoren met een grondwatermeetnet. Op deze manier worden
eventuele stijgingen van het grondwater inzichtelijk gemaakt zodat, indien nodig,
maatregelen getroffen kunnen worden.

Er is een concept overeenkomst tussen de gemeente West Maas en Waal,
Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat voor het oplossen van de
kwelproblematiek. In deze concept overeenkomst is opgenomen dat de gemeente en
het waterschap op kosten van Rijkswaterstaat de kwelopgave als gevolg van de
aanleg van de geul gaat oplossen in samenhang met de integrale plannen voor de
binnendijkse waterhuishoudlng.

~ Royal Haskoning DHV, Waterstructuurpian Maasbommef, februari 2013.
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Oppelvlaktewater
Door realisatie van de nevengeul zal de hoeveelheid oppervlaktewater in het
plangebied toenemen.
De geul en delen van de uiterwaard zullen gemiddeld eens per jaar inunderen. In de
huidige situatie is sprake van het inunderen van de uiterwaard eens per drie tot vijf
jaar. Voor de hogere delen van het plangebied blijft dit ook na planrealisatie het
geval. Dit betekent dat het deel van het plangebied waar de nevengeul wordt
gerealiseerd, door planrealisatie vaker zal overstromen en dat de hoeveelheid kwel
toeneemt, net zoals de frequentie dat er veel kwel optreedt. De kwaliteit van het
water in de nevengeul wordt vanwege de geisoleerde ligging van de geul niet
gedomineerd door de kwaliteit van het Maaswater. Er zal veelal sprake zijn van
helder, slibarm water.

De waterstand van de Maas ter plaatse van het plangebied is onder normale
omstandigheden 4,90 m + NAP. Bij hoge afvoeren is sprake van een waterpeil van
8,40 m +NAP, hierbij is als maatgevende hoogwatergolf de hoogwatergolf van
januari 2005 gehanteerd.

Tijdens de ontwikkeling van de nevengeul zal er gegraven worden. Voor een deel zal
er nat gebaggerd gaan worden. Hierbij zal bodemmaterlaal In het water
terechtkomen. Dit leidt tot vertroebeling van het water in de nevengeul door
zwevend stof.

Bij normale waterstanden in de Maas is er geen uitwisseling mogelijk tussen de
nevengeul en de Maas. Verwacht wordt dat de graafwerkzaamheden alleen plaats
vinden bij normale waterstanden en dat de drempels voor de verbinding met de
Maas als laatste op hoogte worden gebracht. Hierdoor vormen de effecten van de
graafwerkzaamheden in de nevengeul geen risico voor de Maas. Ook bij hogere
waterstanden in de Maas gedurende de graafwerkzaamheden, zullen er geen risico'
ontstaan voor de Maas. De nevengeul ligt in de binnenbocht van de Maas. Hier zijn
over het algemeen lagere stroomsnelheden te verwachten. Ook zal de stroming in de
nevengeul zelf relatief laag zijn. Dit leidt tot een netto bezinking van opgewerveld
materiaal ten opzichte van de Maas.

De eindfase houdt in dat alle graaf- en inrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. De
nevengeul ligt in de binnenbocht van de Maas. Hier zijn over het algemeen lagere
stroomsnelheden te verwachten. Ook zal de stroming in de nevengeul zelf relatief
laag zijn. Dit leidt tot een netto bezinking van opgewerveld materiaal ten opzichte
van de Maas. Dit levert een (beperkte) positieve bijdrage aan de kwaliteit van de
Maas.

Hydraulica
Er is een rlvierkundig onderzoek uitgevoerd om de effecten van de maatregelen op
de Maas te bepalen. Hieruit blijkt dat als gevolg van de ingreep een
waterstandsverlaging van 4,6 mm op de Maas bij rkm 192.4 optreedt bij een afvoer
van 4.000 m3/s. Het maximaal waterstandsverhogend effect op de as van de rivier is
5,5 mm groot en treedt op op rkm 193.3. Deze is het directe gevolg van de
rivierverruimende werking van de maatregel, het zogenaamde zaagtandeffect. Er is
dus sprake van een waterstandsveriaging.

De maximale opstuwing langs de bandijk die ontstaat aan de zijde van Maasbommel
bedraagt 6,6 mm. Aan de overzijde van de rivier treedt een maximale opstuwing van
1,4 mm op. Daarmee wordt niet voldaan aan de norm van 1 mm zoals die door het



rivierkundig beoordelingskader wordt opgelegd. Deze opstuwing is voor de
dijkbeheerder evenwel acceptabel.

Door de wijziging van de oever en aanleg van de geul treden wijzigingen op in
dwarsstroom in de rivier (van belang voor o.a. de scheepvaart). Ter plaatse van de
instroom treedt een grotere dwarsstroom richting de uiterwaard op en bij de
uitstroom is deze groter in de richting van het zomerbed. Op beide locaties is het
verschil bij hogere afvoeren groter, maar is echter beperkt en valt binnen de norm
van 0,3 m/s.

Er wordt enige sedimentatie In het zomerbed van de rivier verwacht in
hoogwatersituaties die minder dan eens per jaar optreden als gevolg van uitvoering
van het plan Maasbommel. Daarnaast wordt er enige sedimentatie in de uiterwaard
verwacht als gevolg van uitvoering van het plan Maasbommel. Er zijn geen locaties
waar erosie wordt verwacht. De hoogste stroomsnelheden treden op bij de in- en
uitstroomopening en bedragen 0,75 m/s. De hier aanwezige oeverbescherming is
voldoende voor deze snelheden.

Conclusie
Planrealisatie leidt, na het treffen van maatregelen met betrekking tot de
kwelproblematiek, niet tot effecten op het grondwater. Daarnaast leidt planrealisatie
tot een vergroting van de hoeveelheid oppervlaktewater in het plangebied. Effecten
op de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn niet te verwachten. Het plan leidt tot
een waterstandsverlaging op de rivier. Wel treedt enige stuwing van de waterstand
nabij de dijk op. Deze opstuwing is acceptabel voor de dijkbeheerder.

De dwarsstroom als gevolg van planrealisatie is beperkt groter, maar blijft binnen de
geldende norm. Er wordt beperkt sedimentatie in de vaargeul en uiterwaard
verwacht.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Landschap
Het plangebied is gelegen in het rivierdal van de Maas. De Maas is een belangrijke
bepalende ader in de oorspronkelijke landschappelijke structuur van het gebied. Het
plangebied maakt onderdeel uit van de stroomgordel van de rivier de Maas. Anno
2014 heeft het plangebied een open karakter. Dit open karakter wordt aan de
noordzijde begrensd door bebouwing van de kern Maasbommel.

Door realisatie van de nevengeul wordt het open karakter van het plangebled
behouden. Wel verandert de aard van het landschap van een 'droog'andschap in
een meer gevarieerd, natuurlijker landschap (nat en droog). Planrealisatie leidt tot
positieve effecten omdat een kwaliteitsimpuls aan het landschap wordt gegeven. De
beleving van het rivierengebied wordt door realisatie van de nevengeul vergroot.

Cultuurhi stori e
Uit de cultuurhistorische kaart van de provincie Gelderland blijkt dat in het
plangebied geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Op de kaart staat enkel
de winterdijk aangegeven als cultuurhistorisch lijnelement (zie figuur 4.3).



Figuur 4.3 Uitsnede cultuurhistorische kaart provincie Gelderland
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Archeologi e
Om inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied is een
bureauonderzoek uitgevoerd. Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten uit het
onderzoek weergegeven.

Op de IKAW heeft het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde.
Binnen het plangebied zijn geen bekende archeologische waarden aanwezig. Wel is
sprake van waarnemingen en uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid van het
plangebied. Voor een deel overlappen deze onderzoeken het plangebied. Nabij het
plangebied zijn twee AMK-terreinen aanwezig.
Uit de bureaustudie'lijkt dat de archeologische waarden zich concentreren op de
oude stroomgordels in de ondergrond, dit zijn de oude woongronden. Op de IKAW
hebben deze stroomgordels een middelhoge tot hoge archeologische
verwachtingswaarde. De vermoedelijke ligging van de Molenblok, de oudste
meandergordel, is gelegen in het westelijke deel van het plangebied. Wanneer deze
oude meandergordel intact aanwezig is in de ondergrond kunnen zich hier
voormiddeleeuwse resten in de ondergrond bevinden. Wanneer in dit deel van het
plangebied een nevengeul wordt gerealiseerd kunnen archeologische waarden
worden verstoord. Aanbevolen wordt dan ook om het plangebied nader te
onderzoeken met behulp van boringen. Op deze manier kan worden bepaald of
sprake is van oude kronkelwaardafzettingen. Indien in de ondergrond recente
kronkelwaardafzettingen aanwezig zijn is er een lage trefkans op archeologische
waarden.

Conclusie

'estigia, Archeologisch bureauonderzoek voor 7 plangebieden langs de Maas in de provincies Umnbur,
Gelderland en Noord-Brabant (planstudie Kadenichtlijn Water), 15 januari 2009.
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Planrealisatie leidt tot positieve effecten omdat een kwaliteltsimpuls aan het
landschap wordt gegeven. In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden
aanwezig, van verstoring hiervan is dus ook geen sprake. Wel leidt planrealisatie
mogelijk tot verstoring van archeologische waarden in het gebied. Nader
archeologisch onderzoek kan meer inzicht geven in de aanwezige archeologische
waarden.

Woon- en leefmilieu

Geluid en luchtkwaliteit
De werkzaamheden betreffen voornamelijk grondverzet om een nevengeul te
realiseren. Deze werkzaamheden zijn tijdelijk en veroorzaken geen significante
geluidhinder, luchtverontreiniging en risico's op ongevallen.
In de eindsituatie is geen sprake van geluidsproducerende bronnen in het
plangebied, bronnen die luchtverontreiniging uitstoten of van een toename van
gemotoriseerd verkeer zodat effecten op de leefomgeving zijn uitgesloten.

Explosieven
In 2010 is voor het plangebied een vooronderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid
van Conventionele Explosieven'. In het kader van dit onderzoek zijn diverse bronnen
geraadpleegd. Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen informatie is achterhaald die
er op duid dat het plangebied in het verleden is betrokken bij oorlogshandelingen. Er
is dan ook geen sprake van een feitelijk aantoonbaar verhoogd risico op het
aantreffen van achtergebleven conventionele explosieven. Nader onderzoek naar het
opsporen van explosieven is dan ook niet noodzakelijk. Mochten gedurende de
werkzaamheden toch munitieverdachte objecten worden aangetroffen dan wordt
aangeraden om uitvoerend personeel te instrueren deze objecten niet te beroeren en
de werkzaamheden ter plaatse direct te stoppen. Ook dient de plaatselijke politie op
de hoogte te worden gebracht van de vondst.

Naast het vooronderzoek is in 2013 een second opinion uitgevoerd'. Uit deze second
opinion blijkt dat er geen meldingen zijn gevonden die betrekking hebben op het
plangebied.

'CG, Probleeminventarisatie naar het nsico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het
onderzoeksgebied: "Maaswaarden Maasbommel", februari 2010.
'&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezig-held van conventionele explosieven ter plaatse
van diverse oevertrajecten en uiterwaarden langs de Maas in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg (project KRW3 Maas), 17 oktober 2013.
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Conclusi e
Negatieve effecten op het woon- en leefmilieu zijn niet te verwachten.

Kabels en leidingen
Voor het plangebied is een orientatiemelding kabels en leidingen uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat binnen het plangebied geen kabels en leidingen zijn gelegen die een
belemmering vormen voor de planrealisatie. Effecten op kabels en leidingen kunnen
dan ook worden uitgesloten.

Cumulatie
De combinatie met werkzaamheden in nabijgelegen projecten (zie paragraaf 2.2)
verandert het hiervoor beschreven beeld niet.



S. Conclusie

Op basis van de effectbeschrijving is in onderstaande tabel een samenvatting
gegeven van de belangrijkste milieueffecten die worden verwacht als gevolg van de
realisatie van de nevengeul Maasbommel.

Tabel S.t
Milieuaspect
Natuur

Samen
Be

Bodem

Water

Landschap,
cultuurhlstorle en
archeologie

Woon- en
leefmilieu

Kabels en leidingen

Cumulatie

vattende effectbescbrii vino
oordelino
Planrealisatie leidt niet tot aantasting van macrofauna;
Er is geen sprake van significante effecten op Natura 2000-gebieden;
In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aanwezig en slechts
weinig beschermde diersoorten. Ontheffing van de Flora- en faunawet is niet aan
de orde;
Planrealisatie leidt tot ontwikkelino van nieuwe natuur.
De ondiepe bodemopbouw wordt door planrealisatie verstoord. Voor de diepe
bodemopbouw zijn geen effecten te verwachten;
De bodemkwaliteit verandert niet door planrealisatie. De werkzaamheden
veroorzaken geen significante risico's op bodemverontreiniging;
Het vrijkomende materiaal wordt naar elders afgevoerd, er ls dan ook geen sprake
van een oesloten orondbalans.
Bij extreem hoge waterstanden is sprake van wateroverlast rondom het veld
tussen de Doctor Buijsstraat en de Bovendijk na planrealisatie. Middels een
overeenkomst is bepaald dat mitigerende maatregelen getroffen moeten worden
om deze kwelproblematlek op te lossen;
Planrealisatie leidt tot vergroting van de hoeveelheid oppervlaktewater ln het
plangebied en tot een waterstandsverlaging op de rivier. Wel treedt enige stuwing
van de waterstand nabij de dijk op.
De dwarsstroom als gevolg van planreallsatie is beperkt groter, maar blijft binnen
de geldende norm en er wordt beperkt sedimentatie in de vaargeul en uiterwaard
verwacht.
Planreallsatie leidt tot positieve effecten omdat een kwaliteitsimpuls aan het
landschap wordt gegeven;
In het plangebied zijn geen cultuurhistonsche waarden aanwezig;
Planrealisatie leidt mogelijk tot verstoring van eventueel aanwezige archeologische
waarden. Nader archeologisch onderzoek kan meer inzicht geven in de aanwezige
archeolooische waarden.
De werkzaamheden zijn tijdelijk en veroorzaken geen significante geluidhinder,
luchtverontreiniging en risico's op ongevallen;
Het plangebied heeft geen feitelijk aantoonbaar verhoogd risico op het aantreffen
van achteroebleven conventionele explosieven.
Geen effecten, er ziin neen kabels en leidinoen in het olanoebied aanwezig.
Er is geen sprake van cumulabe van milieueffecten met werkzaamheden in

nabiiueleeen projecten.
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Uit voorliggende m.e.r.-beoordelingsnotitie voor het project nevengeul Maasbommel
kan worden geconcludeerd dat het project niet leidt tot belangrijke nadelige
milieugevolgen.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VERGUNNINGVERLENING


