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Op 7 oktober 2013 heb ik uw aanvraag voor een watervergunning ontvangen.
Uw aanvraag is geregistreerd onder het bij het onderwerp vermelde
dossiernummer.

Hierbij zend ik u het besluit op uw aanvraag voor een watervergunning voor het
Baggerspeciedepot Put van Cromstrijen.

Ik leg het besluit ter inzage. De bekendmaking hiervan publiceer ik in de
Staatscourant, Het Kompas en in de Moerdijkse Bode. De tekst van de
bekendmaking is bijgevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of beroep verwijs ik u naar de
mededelingen hierover in de vergunning.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u verplicht bent een (of meer personen)
aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de aan de vergunning
verbonden voorschriften.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met of
telefonisch bereikbaar onder nummer 06

06
of

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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Wtw 15131: Hollandsch Diep, het bergen van
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Datum 25 inni 2014

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

1. AANHEF

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 oktober 2013 een
aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid om een
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het
verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het bergen van verontreinigde baggerspecie in het
baggerspeciedepot Put van Cromstrijen gelegen in het Hollandsch Diep,
kilometerraai 995, noordzijde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw15131.

2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht
en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur
en Milieu als volgt:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2, lid 1 aan
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam te verlenen voor het
bergen van verontreinigde baggerspecie in het baggerspeciedepot
Put van Cromstrijen gelegen in het Hollandsch Diep in de gemeente
Cromstrijen (Numansdorp).

II. De vergunning te verlenen voor een periode van tien jaar, gerekend vanaf
het moment dat de vergunning in werking treedt.

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog
op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt
verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.
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3. VOORSCHRIFTEN

3.1 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam

tnapeetie teeyomgeuing en
Tranapert
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Voorschrift I
Omschrijving activiteit

Datum zg inni 20 la

1. Krachtens deze vergunning mag verontreinigde baggerspecie in het
baggerspecledepot Put van Cromstrijen worden gestort.

2. De totale activiteit betreft het storten van een hoeveelheid baggerspecie
overeenkomende met een opvulniveau van maximaal 5,0 meter min N.A.P.

3. De locatie is aangegeven op de schematische tekening, zoals is opgenomen
als bijlage 2 behorende bij deze vergunning.

Voorschrift 2
Acceptatie baggerspecie in depot

1. De acceptatie en verwerking van baggerspecie, alsmede de administratieve
organisatie en Interne controle moeten ten minste voldoen aan het gestelde
in het acceptatieprotocol, zoals opgenomen in bijlage 805 bij de aanvraag.

2. Wijzigingen in het acceptatieprotocol behoeven de schriltelijke goedkeuring
van het bevoegd gezag. Het besluit omtrent goedkeuring staat open voor
bezwaar en beroep.

Voorschrift 3
Aanvullende acceptatievoorwaarden

fn het depot mag geen baggerspecie worden geborgen dat afkomstig is uit
havens die na 31 december 2003 niet meer zijn gebaggerd.
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Voorschrift 4
Kwaiiteitsgrens baggerspecie

1. De in het depot te bergen baggerspecie mag qua verontreinigingsgraad de
hieronder genoemde kwaliteitsgrenzen voor een standaardbodem niet
overschrijden.

Inspectie Leefomgeving en
Transport
Water, aogem en

aouvven'ergunningen, Analyse en
Onnv&kkekng

Datum 25 juni 2034

Stof

Arseen
Cadmium
Kwik
Koper
Chroom
Nikkel
Lood
Zink

Gehaltegrens
(mo/ko ds)
145
35
17
345
545
90
510
2520

Som PAK's *

Som 7 PCB'

Som pesticiden **

Som HCH
Som DDD, DDE, DDT
Som drins

50
2
1

0,2
1

0,2

EOCI

HCB
24
0,15

Minerale olie
10 van VROM

** som pesticiden: hieronder wordt volstaan de som van de geha(ten aan
a-endosulfan, heptachloor, heptachloorepoxide en hexachloorbutadieen.

2. De analyse van het in het eerste lid genoemde parameters dient conform
de kwaliteitseisen uit het Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd op
de te bergen partijen.

Voorschrift 5
Beheerspian

1. Vergunninghouder dient te handelen volgens het gestelde in het
(concept) beheersplan (2012), zoals opgenomen in bijlage B03.2 van de
aanvraag.

2. Het definitieve beheersplan behoeft uiterlijk 31 december 2014 de schriftelijke
goedkeuring van het bevoegd gezag. Het besluit omtrent goedkeuring staat
open voor bezwaar en beroep.

3. Na de in het tweede lid genoemde schriftelijke goedkeuring dient de
vergunninghouder te handelen volgens het gestelde in het definitieve
beheersplan.

4. Wijzigingen in het beheersplan behoeven de schriftelijke goedkeuring van
het bevoegd gezag. Het besluit omtrent goedkeuring staat open voor
bezwaar en beroep.
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Voorschrift 6
Onderzoek trfbutyltinverbindingen

1. Uiterlijk zes maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning dient de
vergunninghouder een onderzoeksvoorstel bij het bevoegd gezag in te dienen.

2. Het in het eerste lid bedoelde onderzoek dient te zijn gericht op de effecten
van het accepteren van met tributyltinverbindingen verontreinigd slib op de
oppervlaktewaterkwaliteit.

3. Het in het eerste lid bedoelde onderzoeksvoorstel dient in overleg met de
waterbeheerder opgesteld te worden en behoeft voor uitvoering van het
onderzoek de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag. Het besluit
omtrent goedkeuring staat open voor bezwaar en beroep.

4. Uiterlijk twaalf maanden na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel door het
bevoegd gezag dient het onderzoek te zijn uitgevoerd en de uitkomsten van het
onderzoek (het onderzoeksrapport) bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

5. Het in het vierde lid genoemde onderzoeksrappolt behoeft de schriRelijke
goedkeuring van het bevoegd gezag. Het besluit omtrent goedkeuring staat
open voor bezwaar en beroep.

Inapeetle Leefomgevfng en
Tranapok
Water, Bodem en Bouwen
Vergunningen, Analyse en
Ontwlkkegng

Oatum 23 inni 2014

VoorschriYt 7
Maatregelen bjieen ongewoon voorval

1. Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft
voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de
vergunninghouder, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen
worden verlangd, om nadelige gevolgen van dat ongewoon voorval voor
het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen of, voor zover die gevolgen
niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan
te maken.

2. Degene die de inrichting drijft waarin zich een voorval, als hiervoor
bedoeld, voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig
mogelijk aan de waterbeheerder en het bevoegd gezag.

3. Hij verstrekt aan het bevoegd gezag tevens, zodra zij bekend zijn, de
gegevens met betrekking tot:
a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het

voorval zich heeft voorgedaan;
b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun

eigenschappen;
c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de

gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen
beoordelen;

d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de
gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te
maken.

4, Zo spoedig mogelijk na een dergelijk ongewoon voorval, moet de
vergunninghouder in overleg met het bevoegd gezag gegevens over de
maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een
zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
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Voorschrift 8
Contactpersoon

1. Wijzigingen in de contactpersoon deelt de vergunninghouder binnen
veertien dagen mee, onder vermelding van de naam, het adres en het
telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn)
aangewezen.

2. De in het eerste lid bedoelde melding moet worden gericht aan het
bevoegd gezag.

Inspectie Leefomgeulng en
Transpok
Water, Bodem en Bouwen

'ergunningen,Analyse en
ontwikkeling

Datum 25 Juni 2014

Voorschrift 9
Registratie

Alle stappen zoals beschreven in de aanmeldings- en administratieve
afhandelingsprocedure in bijlage 3 van het beheersplan dienen geregistreerd te
worden in het softwareprogramma Baggerbase en zo op elk moment
beschikbaar te zijn voor het bevoegd gezag.

Voorschrift 10
Minimalisatie verspreiding

1. Het storten van verontreinigde baggerspecie in het depot is niet toegestaan
wanneer de stroomsnelheid boven de put meer dan 0,5 meter per seconde
bedraagt.

2. Het storten van baggerspecie is niet toegestaan wanneer de windkracht 7
of hoger op de schaal van Beaufolt bedraagt.

Pagina 5 yan 23



4. AANVRAAG

4.1 Algemeen

4.1.1 Aanleiding
Bij beschikking van 21 maart 2001, met kenmerk HK/AW2000/5503, laatstelijk
gewijzigd 28 augustus 2002, met kenmerk HW/U2002/7613 is aan
Rijkswaterstaat Zuid-Holland een vergunning krachtens de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het storten van verontreinigde
baggerspecie in het baggerspeciedepot Put van Cromstrijen gelegen in het
Hollandsch Diep. Deze vergunning is destijds tijdelijk verleend voor een
periode van 10 jaar en in 2012 geexpireerd. Tot het in werking treden van de
aangevraagde Watervergunning zijn de stoltactiviteiten opgeschort.

Inspectie Leefomgeving en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum ZS )uni 3014

4.1.2 Beschrijving van het baggerspeciedepot
De Put Cromstrijen is een voormalige zandwinput, en is al enkele decennia in
gebruik als openputdepot om niet herbruikbare baggerspecie te bergen. De put
heeft een oppervlakte van 158 ha. De lengte is ca. 2700 meter met een
gemiddelde breedte van 600 meter, en maakt deel uit van het
Hollandsch Diep. Put Cromstrijen is gelegen binnen de grenzen van de
gemeente Cromstrijen (Numansdorp), is eigendom van Domeinen en wordt
beheerd door Rijkswaterstaat. Het depotbeheer is de afgelopen jaren door
Rijkswaterstaat overgedragen aan een aannemer.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
De aanvraag heeft betrekking op het bergen van verontreinigde baggerspecie
in het baggerspeciedepot Put van Cromstrijen gelegen in het Hollandsch Diep.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is waterbeheerder van het
Hollandsch Diep. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Is tevens degene die
een aanvraag heeft ingediend voor een Watervergunning.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal in deze situatie optreden als
bevoegd gezag en daarom de watervergunning verlenen.

Met het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) is de tijdelijkheid van de omgevingsvergunning komen te vervallen.
Er heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden met de omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid over de cobrdinatieplicht voor deze aanvraag.
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft bij mail van 9 november 2013 met
kenmerk 7985, aangegeven dat er voor de voorbereiding van deze aanvraag
geen cobrdinatieplicht bestaat.

Stortorotocol
Het storten vindt plaats volgens het stortprotocol. Daarin staat nauwkeurig
beschreven hoe en op welke wijze gestort mag worden.
De beheerder van de put geeft aan waar, wanneer en hoe de specie moet
worden aangeleverd. Dit gebeurt doorgaans met beunbakken voorzien van
onderlossers.
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De schepen of beunbakken worden gemanoeuvreerd naar het aangewezen
stortvak alwaar de lading wordt gestort. Vlak voor en tijdens het storten is de
beheerder aanwezig. Deze ziet er op toe dat er op de juiste wijze en in het
juiste vak gestort wordt.

tnspeetie t.eefomgeving en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Onurlkkegng

Door berekeningen en peilingen wordt vastgesteld of de vakken vol zijn. Alle
gegevens van het depot en de ontdoener worden opgeslagen in Baggerbase,
een software programma dat hier speciaal voor ontwikkeld is.
Onder bepaalde weersomstandigheden kan besloten worden dat er niet gestort
mag worden. Dit om te voorkomen dat er ontoelaatbare verspreiding van het
zwevend stof optreedt. Indien de partij grof of drijvend materiaal bevat dan
dient dit vooraf aan het vullen van de schepen of beunbakken te worden
uitgezeefd.

Datum 25 Juni 2014

Beheersplan
De depot depotbeheerder en de vergunninghouder zijn verplicht zich te houden
aan de procedures en voorschriften zoals deze in het (concept) beheersplan
staan omschreven. Onder meer de volgende onderdelen maken deel uit van
het beheersplan:

1. Acceotatleorotocol

In het depot mogen partijen niet-herbruikbare, schone en verontreinigde
baggerspecie worden gestort. De aanmelding vindt plaats volgens een
acceptatieprotocol, waarin de toegestane eigenschappen van de specie en de
maximaal toegestane verontreinigingen staan vermeld.
Zodra de baggerspecie aan de vereiste kwaliteit voldoet, niet reinigbaar is en
het herkomstgebied overeenstemt met het beheergebied komt de partij in
aanmerking voor stort.
Het storten mag uitsluitend plaatsvinden volgens het stortprotocol.

De depotexploitant heeft de beschikking over het programma Baggerbase.
Baggerbase wordt gebruikt voor het registreren en volgen van aanvragen tot
storten van baggerspecie, vanaf aanmelding tot en met archivering.
De depotexploitant is verplicht de gehele registratie van projecten in
Baggerbase op te nemen.

2. Monitorinosolan

De put kent twee monitoringssystemen. In het depot zijn peilbuizen aanwezig
waarmee de grondwaterkwaliteit wordt gemonitord. Verder vindt er
steekproefsgewijs monitorlng van zwevend stof plaats. Dit is een preventieve
maatregel om te voorkomen dat zwevend stof tijdens de stort buiten de put
belandt.

Het monitoringsplan voorziet niet in het monitoren van de effecten op van het
storten van verontreinigde baggerspecie op het oppervlaktewater, De effecten
van het depot zijn middels de emissie- immissiebenadering vooraf beoordeeld
en goedgekeurd. De beoordeling hiervan staat in paragraaf 5.1.3.
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3. Nazoroolan

Met betrekking tot de nazorgfase zijn de volgende maatregelen van belang
teneinde de verspreiding van verontreinigingen uit het depot naar het
oppervlaktewater te beperken:

1. Beperking van de vulhoogte tot 1,0 meter beneden de rand van de put.
2. Aanleg van een onderwaterdrempel aan de bovenstroomse zijde van de

put. Hierdoor wordt de stroomsnelheid boven de put sterk gereduceerd.
Deze onderwaterdrempel is in april 2003 aangelegd.

3. Na afloop van de vulfase wordt de verontreinigde baggerspecie afgedekt
met een schone, organische stofrijke, laag van tenminste een meter dikte.

4. De kwaliteit van de te bergen specie mag niet slechter zijn dan de kwaliteit
van het reeds aanwezige sediment in het Hollandsch Diep.

Het nazorgplan heeft betrekking op de periode na de vulfase, de nazorgfase.
Voorgesteld wordt om in de eerste fase van de nazorgfase (de periode
voorafgaand aan het aanbrengen van een bovenafdekking) de
oppervlaktewaterkwaliteit te monitoren. Hiertoe dienen tweemaal per jaar aan
de bovenstroomse (oostelijke) zijde en de benedenstroomse (westelijke) zijde
van het depot monsters van het oppervlaktewater te worden genomen.
Ten aanzien van het analysepakket wordt uitgegaan van het uitgebreide
analysepakket voor het grondwater.

Inspectie Leefomgevlng en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 23)uni 2014

Bij de aanvraag is een concept beheersplan gevoegd. In de vergunning is
aanvullend een artikel opgenomen dat voorschrijft dat het definitieve
beheersplan ter goedkeuring moet worden toegevoegd en dat daarna conform
het definitieve moet worden gewerkt.

Periode waarvoor verounnino wordt aanoevraaod

De aanvraag beslaat de periode totdat de capaciteit van Put Cromstrijen
volledig benut is, danwel overbodig is geworden, met een maximum van
10 jaar.
Rijkswaterstaat zal ledere vijf jaar het stortbeleid evalueren en dit naar
aanleiding daarvan nader uitwerken of bijstellen. Dit kan er toe leiden dat de
put van Cromstrijen eerder dan gepland wordt gesloten of dat de vergunning
bijgesteld moet worden. Een en ander wordt mede ingegeven door de
veranderingen in wet- en regelgeving, het gegeven dat de specie naar
verhouding steeds schoner wordt en het feit dat er minder wordt aangeboden
voor stort.
Daar tegenover staat dat de Put gemakkelijk bereikbaar is, het storten geen
extra energie kost en het beheer van de Put relatief goedkoop is. Bovendien
wordt hiermee gebruik gemaakt van een stortlocatie waar geen investeringen
voor nodig zijn en de risico's voor zover daar sprake van is zeer goed
beheersbaar en bekend zijn. Na afloop van de stortactiviteiten is er een
nazorgplicht, waarvoor er een nazorgplan is opgesteld. Hierna zal een
bestemmingswijziging plaatsvinden en de locatie worden ingericht met de
functie natuur.
Ondanks het bovenstaande zal de vergunning voor slechts tien jaar worden
verleend. In paragraaf 5.2 wordt hierop nader ingegaan.
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4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende
gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van
het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW).

Inspectie Leefomgevlng en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 25 Juni 2014

De activiteit vindt plaats in het oppervlaktewaterlichaam Hollandsch Diep in de
zin van de Waterwet. Het waterlichaam Hollandsch Diep wordt aangemerkt als
'sterk veranderd', omdat de te bereiken doelen (bescherming hoog water en
waterbeheersing) om redenen van technische haalbaarheid en/of onevenredige
kosten redelijkerwijs niet op een andere manier kunnen worden bereikt.

Op het meetpunt Bovensluis vindt een normoverschrijding plaats van de
prioritaire stof som PAK benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3- c,d)pyreen.
Van de overige relevante stoffen voldoen koper, kobalt, tetrabutyltin, zink en
som PCB's niet aan de norm. Na correctie op basis van achtergrondgehalte en
beschikbaarheid vormen de metalen koper, kobalt en zink In het waterlichaam
Hollandsch Diep een aandachtsstof op grond van onvoldoende gegevens voor
de toetsing. De prioritaire stof tributyltin en dertien stoffen van de categorie
overige relevante stoffen zijn aangemerkt als aandachtsstof, vanwege
analytische beperkingen (een onvoldoende lage rapportagegrens). Voor deze
stoffen worden geen reductieopgaven en geen maatregelen opgenomen in het
stroomgebiedbeheersplan.

In de periode tot het volgende stroomgebiedbeheersplan (2015) zal nader
onderzoek moeten uitwijzen of het werkelijk om probleemstoffen gaat of niet.
Van de fysisch-chemische parameters voldoen fosfaat en stikstof niet aan de
toetsingswaarde voor het goed ecologisch potentieel (GEP) en zijn beiden
geclassificeerd als matig.
Binnen het oppervlaktewaterlichaam Hollandsch Diep zijn de navolgende
beschermde gebieden aangewezen:

Zwem water
Binnen het waterlichaam Hollandsch Diep liggen de volgende zwemlocaties:
o Haringvlietbrug Oost (Gemeente Cromstrijen).
o Haringvlietbrug West (Gemeente Cromstrijen).
o Recreatieterrein Hellegatsplein (Gemeente Oostflakkee).
o Hitsertsekade, badstrand (Gemeente Zuid-Beljerland/Korendijk).
o Middelharnis, badstrand (Gemeente Middelharnis).
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Natura 2000
Het Hollandsch Diep is een belangrijk vogel- en habitatgebied. Voor enkele
vogels is het een belangrijk overwinteringsgebied. In 2007 is een (ontwerp)
aanwijzingsbesluit gepubliceerd, waarin het Hollandsch Diep wordt aangemerkt
als Natura 2000-gebied. Het hele Hollandsch Diep valt onder de Vogelrichtlijn.
Een aantal oeverlanden zijn aangewezen in verband met het voorkomen van
bepaalde habitattypes. In het Hollandsch Diep komen diverse habitatsooiten
(waaronder bepaalde vissoorten) voor. Op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 wordt voor het gebied door de betrokken beheerders een beheersplan
opgesteld.

znapectie teefomgeuing en
yranapert
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 25 )uni zgto

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de
gebruiksfuncties wordt voldaan, wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende
water en schoon & gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater,
natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de
basiskwallteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de
betreffende gebieden, die voortvloeien uit Europese verplichtingen. De aan het
Hollandsch Diep toegekende functie(s) stellen geen aanvullende kwaliteitseisen
aan het betreffende oppervlaktewater.

5. TOETSING VAN OE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN
HET WATERBEHEER

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast

en waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunnlngverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke
functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de
Waterwet, in aanvullende regelgevlng, in water- en beheerplannen op grond
van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen
en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde
handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op chemische en
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en op de maatschappelijke
functievervulling. De effecten op de veiligheid en de waterkwantiteit spelen
geen rol bij dit besluit.
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Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de
paragrafen 5.1.3 en 5.1A de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen
van het waterbeheer.

Inspectie teefomgeving an
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

5.1 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam

Datum 25 )uni 201e

5.1.1 Regelgeving en beleid

5.1.1.1 Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het
preventief beleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet:
vermindering van de verontreiniging door het toepassen van beste beschikbare
technieken (BBT) en waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met
het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Voor het
kwaliteitsbeheer in Rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water
(KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese
lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de
richtlijn van toepassing is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere
uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste beginsel van het preventief beleid 'vermindering van de
verontreiniging'oudt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel
mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit
beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de
ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van
Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht
voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.
Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste
'de beste beschikbare technieken'oepast, zoals vastgelegd in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
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In artikel 1.1 van de Wabo is de volgende definitie voor de 'beste beschikbare
technieken'egeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu
meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen
voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien
dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die — kosten en baten in
aanmerking genomen — economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene
die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de
inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de
wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik
wordt gesteld'.

tnapeatie Leefamgevlng en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 25 juni 2014

In de Ministeri6je regeling omgevingsrecht (Mor) bevat de aanwijzing van de
Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken
(BBT-documenten). Deze zijn weergegeven in tabel 2 van bijlage 1 bij de Mor.
De in de bijlage aangewezen BBT-documenten kunnen worden aangemerkt als
een adequate invulling van de actuele beste beschikbare technieken die door
het bevoegd gezag dienen te worden toegepast bij de vergunningverlening.
Het tweede beginsel 'met het oog op het bereiken van de gewenste
waterkwaliteit waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelennemen'oudt

in dat als gevolg van de te vergunnen lozing geen significante
verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten opzichte van de
bestaande situatie en dat het bereiken van de KRW-doelstellingen niet in
gevaar mag worden gebracht. Het is daarom vooral van toepassing op nieuwe
lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen.
Dit tweede beginsel is uitgewerkt in een emissie-immissiebenadering in het
Handboek Immissietoets, waarvoor de uitgangspunten zijn vastgesteld door
het Nationaal Water Overleg en waarin een nationale uitwerking is gegeven van
EU-richtsnoeren op grond van artikel 4, lid 4 van de Richtlijn prioritaire
stoffen. Het Handboek Immissietoets is aangewezen als BBT-document in
tabel 2 van bijlage 1 bij de Mor.

De immissietoets richt zich op de beoordeling van de gevolgen van een
specifieke restlozing op de waterkwaliteit (na toepassing van BBT).
De immissietoets draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in het aandeel van
een individuele lozing in de totale concentratie van een stof in de mengzone,
het betreffende waterlichaam en benedenstrooms.

In de Waterwet is de verhouding tussen watervergunningen en de
waterplannen nader uitgewerkt. De Waterwet stelt dat met de plannen
rekening moet worden gehouden bij de vergunningverlening. (artikel 6.1a
Waterbesluit). Verder verwijst de Waterwet voor het kader van de
vergunningverlening ook naar het stelsel van milieukwaliteitseisen voor
waterkwaliteit (a*ikel 6.21 in combinatie met artikel 2.1 en 2.10 van de
Waterwet en artikel 4 van de Krw).

Bij vergunningverlening wordt daarom getoetst aan dezelfde getalswaarden
voor de waterkwaliteit die in het kader van het effectgerichte spoor in de vorm
van de milieukwaliteitseisen de waterplannen aansturen. De toetsing wordt
uitgevoerd op de manier die in het Handboek Immissietoets is aangegeven.

Pagina 12 van 23



De Kaderrichtlijn Water vraagt om te toetsen aan het beginsel van geen
achteruitgang. Voor nieuwe lozingen en uitbreidingen van bestaande lozingen
wordt gekeken of het bevoegd gezag met het toestaan van de lozing hier aan
kan voldoen. Een toetsing aan de ruimte die er is om geen achteruitgang te
veroorzaken maakt daarom onderdeel uit van de immissietoets.

Inspectie leefomgeulng en
Transport
Water, aodem en

gouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 25 lunl 2014

Indien toepassing van BBT en eventuele verdergaande maatregelen niet leiden
tot het voldoen aan de criteria uit de Immissietoets, volgt een analyse van de
voorziene maatregelen in combinatie met de verwachte trends in
ontwikkeling van de milieukwaliteit voor dat waterlichaam en benedenstrooms
gelegen waterlichamen. Op basis daarvan kan eventueel een tijdelijke
verslechtering van de situatie worden toegestaan.

Getoetst moet worden of de verlening van de vergunning verenigbaar is met
de doelstellingen in artikel 2.1 of de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van de
Waterwet, Indien dit niet het geval is wordt een vergunning geweigerd of
worden onder voorwaarden aanvullende eisen gesteld.

5.1.1.2 Beleid gevaarlijke stoffen
De richtlijn 2006/11/EG (voorheen 76/464/EEG) heeft betrekking op de
verontreiniging door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het oppervlaktewater en
aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. De Richtlijn prioritaire
stoffen (richtlijn 2008/105/EG) vervangt deze richtlijn in zijn geheel in 2013.
De stoffenlijsten van richtlijn 2006/11/EG zijn nu al vervangen door de aparte
stoffenbijlage bij de Richtlijn prioritaire stoffen. In deze bijlage worden 33 stoffen
aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijnen beogen een
einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging
door deze gevaarlijke stoffen.

Specifiek voor de prioritaire en priorltaire gevaarlijke stoffen geldt vanuit de
Richtlijn prioritaire stoffen een vereiste van geleidelijk verminderen van
emissies van prioritaire stoffen en een stopzetting of geleidelijk beeindigen van
emissies van prioritair gevaarlijke stoffen. Op dit moment is er echter nog
geen reductiebeleid vastgesteld. Nieuwe lozingen waarbij prioritaire of
prioritaire gevaarlijke stoffen worden geloosd zullen terughoudend benaderd
worden en zullen getoetst worden conform het toetsingskader waterkwaliteit
aan de voor de prioritaire stoffen geldende normen. Op grond van richtlijn
2006/11/EG geldt daarnaast nog steeds een reductiebeleid voor de stoffen van
lijst I en II, die in de inmiddels vervallen bijlagen bij deze richtlijn
voorkwamen. De dochterrichtlijnen met daarin 18 stoffen blijven van kracht.
Stoffen daarvan die expliciet genoemd zijn in de KRW als prioritair
(gevaarlijke) stof worden als zodanig behandeld.
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Omdat de KRW de lidstaten ertoe verplicht zijn ten minste het huidige
beschermingsniveau van het milieu te handhaven, wordt in Nederland het
reductiebeleid ongewijzigd voortgezet. Dit betekent dat voor alle stoffen
genoemd in lijst I en II van richtlijn 2006/11/EG geldt, dat passende
maatregelen moeten worden genomen ter vermindering of beeindiging van de
verontreiniging door deze stoffen. Daarbij zijn alle 132 kandidaat lijst I stoffen
aangewezen als zogenaamde 'zwarte lijststoffen'. Daarnaast mogen op grond
van de Waterregeling voor de stoffen van lijst I waarvoor emissiegrenswaarden
gelden alleen tijdelijke lozingsvergunningen worden verleend.

tnapeotle Leefomgeving en
Tranaport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analym en
Ontwikkeling

Datum 25 juni 2B14

5.1.1.3 Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Op I januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden.
In het Bbk zijn onder andere de eisen opgenomen die gesteld worden aan het
nuttig hergebruik van grond en baggerspecie. Het Bbk introduceert voor de
waterbodems een geheel nieuw toetsingskader, met nieuwe normen, nieuwe
rekenregels en een nieuwe indeling in kwaliteitsklassen. Het toetsingskader en
de kwaliteitsklassen 0 t/m 4 uit de NW4 is daarmee komen te vervallen.
In plaats daarvan wordt onderscheid gemaakt in de volgende
kwaliteitsklassen:

vrij toepasbaar: baggerspecie waarvan het rekenkundig gemiddelde
gehalte van de onderzochte componenten beneden de achtergrondwaarden
(AW2000) ligt (afhankelijk van het aantal geanalyseerde parameters
mogen enkele parameters wel boven de achtergrondwaarde liggen). Deze
baggerspecie mag overal worden toegepast;
klasse A: baggerspecie waarvan het rekenkundig gemiddelde gehalte van
de onderzochte componenten boven de achtergrondwaarden (AW2000)
maar beneden de maximale waarden klasse A liggen. De maximale
waarden klasse A zijn gebaseerd op de kwaliteit van het slib dat Nederland
binnen komt via de Rijn (het herverontreinigingsniveau van de Rijntakken).
Baggerspecie met klasse A mag worden toegepast in gebieden met een
vergelijkbare of slechtere kwaliteit;
klasse B: baggerspecle waaraan het rekenkundig gemiddelde gehalte van
de onderzochte componenten boven de maximale waarden klasse A ligt
maar beneden de interventiewaarden waterbodem. Deze baggerspecie mag
worden toegepast in gebieden met een vergelijkbare of slechtere kwaliteit;
niet toepasbaar: baggerspecie waarvan het rekenkundig gemiddelde
gehalte van de onderzochte componenten boven de interventiewaarden
waterbodem ligt. Deze baggerspecie mag conform het Bbk niet worden
toegepast en dient te worden beschouwd als afvalstof. Baggerspecie van
deze kwaliteit moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor
afvalstoffen (bijvoorbeeld een baggerspeciedepot).

5.1.1.4 Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie
Op 9 augustus 2012 is aan de staatssecretaris een beslisnota met een lange
termijn strategie voorgelegd voor de vier in gebruik zijnde rijksbaggerdepots.
Dit zijn de depots Ijsseloog, Hollandsch Diep, Put Cromstrijen en Slufter, De
vier depots hebben een overcapaciteit, wat leidt tot relatief hoge beheer- en
exploitatiekosten voor Rijkswaterstaat.
In de beslisnota wordt geadviseerd om het besluit te nemen om de depots
Ijsseloog en Hollandsch Diep buiten gebruik te stellen. In verband met het
nemen van noodzakelijke maatregelen voor veiligheid en milieu en uitvoering
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op de economisch meest voordelige wijze kan depot 1)sseloog in 2016 buiten
gebruik worden gesteld. Voor het depot Hollandsch diep ligt dit moment rond
2020.

Reden om Put Cromstrijen open te houden zijn de relatief lage beheer- en
exploitatiekosten. In de voorgestelde lange termijn strategie blijft dit depot
ook voor de lange termijn open. De locatie behoudt conform de strategie voor
de lange termijn de depotfunctie. Als het depot gevuld is zal het conform het
bestemmingsplan een natuurfunctie krijgen.

Inspectie Leefomgeving en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
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Datum 23 lunl 2014

Op 10 september 2012 is bekend gemaakt dat de staatssecretaris akkoord is
met de lange termijn strategie.

5.1.1.5 Beleidsregels voor baggerspeciedepots in winputten
Op 2 april 2010 is door de minister van Verkeer en Waterstaat beleidsregels
vastgelegd voor lozing op een oppervlaktewater door storting van
baggerspecie in Wabo-vergunningplichtige winputten.
In de beleidsregels is een toetsingskader opgenomen dat specifiek is
toegesneden op de situatie dat er een storting plaatsvindt van grond en
baggerspecie in een (voormalige) winput. Het toetsingskader werd in eerste
instantie gebruikt in plaats van de emissie-immissietoets zoals opgenomen in
het rappo*'Emissie-immissie. Prioritering van bronnen en de immissietoets'an

de Commissie Integraal Waterbeheer juni 2000). De inhoud van de
beleidsregels is in overeenstemming met het bestaande waterkwaliteitsbeleid.
Daarnaast sluiten de beleldsregels zoveel mogelijk aan op het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk) en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit.

Het waterkwaliteitsbeleid is in de beleidsregels verwerkt door de volgende
uitgangspunten te formuleren:
1. het storten van baggerspecie in een winput mag niet significant bijdragen aan

overschrijding van de waterkwaliteitsdoelstelling van het in de winput
aanwezige oppervlaktewater;

2. het storten van baggerspecie in een winput mag niet leiden tot een
significante verslechtering van de kwaliteit van het omringende of
aangrenzende oppervlaktewaterlichaam of het oppervlaktewaterlichaam
waarmee het in de winput aanwezige oppervlaktewater in verbinding staat;

3. het storten van baggerspecie in een winput mag niet leiden tot acuut toxische
effecten voor waterorganismen.
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Het Bbk is niet van toepassing op de storting van baggerspecie in een depot
omdat een dergelijke storting geen nuttige toepassing is in de zin van het Besluit
bodemkwaliteit. De normering voor de toepassing van baggerspecie op grond van
het Besluit bodemkwaliteit is echter wel bruikbaar voor de verlening van een
Watervergunning ten behoeve van de storting van baggerspecie. Om die reden
wordt in de beleidsregels de normering van het Besluit bodemkwaliteit (inclusief
de zorgplicht van artikel 7) van overeenkomstige toepassing verklaard, waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt tussen gebiedseigen en gebiedsvreemde
baggerspecie en de Emissietoetswaarden niet van toepassing zijn, zolang het
materiaal voldoet aan de Interventiewaarden voor waterbodems. Winputten die
worden gebruikt voor de storting van baggerspecie zijn ten aanzien van de
verspreiding van verontreinigingen vergelijkbaar met grootschalige toepassingen
(conform Bbk) in oppervlaktewater. Dit betekent dat ook voor winputten de
storting van baggerspecie met een kwaliteit die beter is dan de
Interventiewaarden voor waterbodems (baggerspecie) niet zal leiden tot
milieuhygienische problemen. Voor storting van dit materiaal kan dus ln beginsel
een Watervergunning worden verleend. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat
de hierboven genoemde zorgplicht ten aanzien van het oppervlaktewater van
overeenkomstige toepassing is. De wijze waarop de elfecten van storting van
baggerspecie met een kwaliteit die slechter is dan de Interventiewaarden moet
worden beoordeeld is opgenomen in de beleidsregels.

Inspeeue teefomgevlng en
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Water, Bodem en
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Datum 25 juni 2014

Het hierboven genoemde rapport 'Emissie-immissie. Prioritering van bronnen
en de immissietoets'an de Commissie Integraal Waterbeheer juni 2000) is
inmiddels vervangen door het Handboek Immissietoets. In dit handboek is een
immissietoets opgenomen, specifiek voor het storten van baggerspecie in open
of halfopen putdepots. De toetssystematiek sluit aan bij de beleidsregels voor
baggerspeciedepots.

5.1.2 Toetsing aanvraag aan het beleid

$ .1.2.1 Beste beschikbare technieken
In de regeling aanwijzing BBT-documenten zijn geen documenten met
betrekking tot storttechnieken in depots als Put Cromstrijen aangewezen. Wel
is uit literatuur bekend dat wanneer gebruik wordt gemaakt van onderlossers,
er minder kans op verspreiding van stoffen naar oppervlaktewater is dan bij
andere technieken zoals het storten m.b.v. een stortkoker of een diffusor.
Bij Put Cromstrijen wordt gebruik gemaakt van onderlossers. Tevens zijn er
maatregelen om te voorkomen dat er ontoelaatbare verspreiding van het
zwevend stof optreedt. Zo is het storten in het depot niet toegestaan wanneer
de stroomsnelheld boven de put meer dan 0,5 meter per seconde bedraagt, en
wanneer de windkracht 7 of hoger op de schaal van Beaufort bedraagt.
De wijze van storten wordt hierdoor gezien als BBT.
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5.1.2.2 Besluit bodemkwaliteit
Het achtergrondgehalte van de waterbodem in het Hollandsch Diep is
vergelijkbaar met die van de waterbodem in de rest van het beheergebied.
In het acceptatieprotocol is bepaald dat alleen partijen specie waarvan het
herkomstgebied overeenstemt met het beheergebied, in aanmerking komen
voor stort. Hiermee wordt voldaan aan de normering in het
Besluit bodemkwaliteit.

Inspectie Leefomgeving en
Transport
Water, Bodem en Bouwen
Vergunningen, Analyse en
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Datum 25 inni 2014

5.1.2.3 Beleidsregels voor baggerspeciedepots in winputten
De wijze waarop de effecten van storting van baggerspecie met een kwaliteit
die slechter is dan de interventiewaarden moet worden beoordeeld is
opgenomen in de beleidsregels. Zoals al eerder is opgemerkt is de wijze van
de beoordeling van de effecten overgenomen, en opgenomen in het Handboek
immissietoets. Op deze beoordeling wordt verder ingegaan in paragraaf 5,1.3.

5.1.3 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering
van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

Immissietoets
Rijkswaterstaat heeft de immissietoets conform het Handboek immissietoets
laten uitvoeren door Deltares. Hierbij is gebruik gemaakt van het
WESTSIDE model. Dit model toetst de oppervlaktewaterkwaliteit gedurende de
gehele vulperiode, rekening houdend met de uitwisseling met de rivier, het
aantal stortingen, de mate van interactie tussen slib en water rond de
stortkoker, achtergrondconcentraties en het verondiepen van de put.
In eerste instantie is getoetst op alle Kader Richtlijn Water (KRW) prioritaire
stoffen in oppervlaktewater. Niet alle KRW prioritaire stoffen zijn relevant voor
het watersysteem. Op basis van historische gegevens en gemeten
achtergrondgehalten in nabije oppervlaktewateren is een gebiedsrelevante
stoffenlijst samengesteld. Om zeker te zijn dat geen van de KRW prioritair
gevaarlijke stoffen tot een te hoge immissie zou leiden zijn aanvullend op de
relevante stoffenlijst nog acceptatiecriteria afgeleid voor de KRW prioritaire
stoffen die normaliter niet in het watersysteem voorkomen.

Met het model is voor alle bovengenoemde stoffen getoetst binnen welke
acceptatiegrenzen wordt voldaan aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd
in paragraaf 5.1.1.5. Uit de toetsing blijkt dat met de eerder aangevraagde en
vergunde acceptatiecriteria altijd wordt voldaan aan de beleidsuitgangspunten.
Op de toetsing van de KRW prioritaire stoffen die normaliter niet in het
watersysteem voorkomen wordt hieronder ingegaan.
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KRW orioritaire stoffen

Zoals hierboven al aangegeven is de toetsing tevens uitgevoerd voor KRW
prloritalre stoffen die normaal gesproken niet in het watersysteem voorkomen.

Inspectie Leefomgeving en
Transpo*
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

De meetdata van tributyltinverbindingen (TBT) in waterbodem en
oppervlaktewater zijn zeer beperkt en daarmee minder betrouwbaar. Voor TBT
wordt dan ook nader onderzoek gedaan naar het voorkomen en de
beschikbaarheid in waterbodems. De aandacht voor betere normstelling binnen
de TBT stofgroep is relatief recent. Tot 2012 was de waterkwaliteitsnorm voor
TBT verbindingen niet afgeleid volgens de gangbare EU methodiek.

Datum 25 inni 2014

Uit de modelberekeningen blijkt dat voor (TBT) maximale acceptatiecriteria
gelden die ver beneden de interventiewaarde liggen. In de aanvraag wordt dit
geweten aan een niet betrouwbare generieke verdelingscoefficient.

Daarom heeft Deltares een alternatieve verdelingscoefficient afgeleid voor de
omrekening van gehalten in de bodem naar gehalten in water. Hiertoe is een
verdelingscoefficient afgeleid waarbij een TBT-gehalte in de droge stof van de
interventiewaarde (2,5 mg/kg) overeenkomt met een TBT-gehalte in water van
de jaargemiddelde MKN (1,5 ng/I). Deze nieuwe verdelingscoefficient
resulteert in een acceptatiecriterium van 6,0 mg/kg.

In het rapport geeft Deltares zelf al aan dat het toestaan van een dergelijk
hoog acceptatiecriterium ter discussie staat. De verdelingscoefficient en
daarmee het acceptatiecriterium is op basis van zeer schaarse meetdata van
vooral marien sediment afgeleid, en daarmee niet erg betrouwbaar.

Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat het moeilijk is om voor TBT een
betrouwbare immlssietoets uit te voeren met bijbehorende acceptatiecriteria.
TBT is echter geen gangbare stof meer en mag sinds een aantal jaren niet
meer gebruikt worden als anti-foulingsmiddel bij schepen.
TBT wordt dan ook doorgaans niet meer in verhoogde concentraties
aangetroffen in baggerspecie. Uitzondering hierop kan specie zijn uit havens
die nog niet gebaggerd zijn. TBT is evenals de andere KRW prioritair
gevaarlijke stoffen dan ook geen parameter meer die in het standaardpakket
waterbodem meegenomen wordt (met uitzondering van het standaardpakket
C3 voor zout water). Analyses vinden plaats wanneer er op basis van
vooronderzoek een vermoeden bestaat dat de waterbodem daarmee
verontreinigd Is.

Rijkswaterstaat stelt dan ook voor om havenslib uit havens die de afgelopen
10 jaar niet zijn gebaggerd, alleen te accepteren als aangetoond kan worden
dat het gehalte aan TBT de acceptatiecriteria niet overschrijdt. Het overige slib
zou dan zonder voorwaarden geaccepteerd kunnen worden.
Aanvullend kan Rijkswaterstaat de komende twee jaar een onderzoeksprogramma
opzetten waar aan de hand van een steekproef aangeboden havenslib wordt
onderzocht op de aanwezigheid van TBT of andere prioritaire stoffen.
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Afhankelijk van de resultaten kunnen de acceptatiecriteria of het stortregime in
de loop van de tijd daarop aangepast worden.

Met het voorstel kan echter niet volledig worden ingestemd. Het is onvoldoende
onderbouwd of de afgeleide verdelingscoefficient en het aangevraagde
acceptatiecriterium reeel zijn. Wel zal rekening worden gehouden met het feit
dat het moeilijk is om de effecten van het accepteren van TBT op de
waterkwaliteit aan te tonen.

Inspe*ie Leefomgeuing en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 23 juni 2014

In de vergunning zal worden voorgeschreven dat partijen baggerspecie uit
havens die na 2003 niet meer zijn gebaggerd, niet mogen worden
geaccepteerd. Om dit in de toekomst eventueel wel mogelijk te maken, zal een
onderzoek worden voorgeschreven waarin vergunninghouder nader onderzoek
moet verrichten naar de effecten van het accepteren van dergelijk slib op de
oppervlaktewaterkwaliteit. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek
kunnen de acceptatiecriteria eventueel worden verruimd.

5.1.4 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke
functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW). Voor de verschillende functies van de Hollandsch Diep
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.1 van de overwegingen.

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon jk

gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en
zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de
waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit
Europese verplichtingen.
De aan het Hollandsch Diep toegekende functies stellen geen aanvullende
kwaliteitseisen aan het betreffende oppervlaktewater.

5.2 Tijdelijkheid van de vergunning
De te accepteren baggerspecie bevat meerdere gevaarlijke stoffen die voorkomen
voor op lijst I van richtlijn 2006/11/EG waarvoor grenswaarden zijn vastgesteld
ingevolge artikel 6 van die richtlijn. Op grond van artikel 6.1 van de Waterregeling
mag de vergunning slechts worden verleend voor een beperkte duur. In verband
hiermee is deze vergunning aan een termijn, ten hoogste tien jaar, gebonden.
De termijn is gesteld op tien jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning
in werking treedt.
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6. PROCEDURE

6.1 Algemeen
De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het
verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam en het onttrekken van oppervlaktewater als bedoeld
in artikel 6.4 Wtw de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van
toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt.
Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing, zodat de
reguliere voorbereidingsprocedure niet kan worden gevolgd.

Inspectie Leefomgevlng en
yranspo*
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwikkeling

Datum 25 juni 2014

6.2 Behandeling van zienswijzen
De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van
24 april 2014 tot en met 4 juni 2014 voor het naar voren brengen van zienswijzen
ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen
zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

7. CONCLUSIE

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de
doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond
van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen
van de gevraagde vergunning.

8. ONDERTEKENING

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
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9. MEDEDELINGEN

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de
bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te
bepalen of de Inspectie Leefomgeving en Transport het juiste besluit heeft
genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

Inspectie keefomgeving en
Transport
Water, Bodem en

Bouwen'ergunningen, Analyse en
Ontwlkkegng

oatum 25 iunl 2D14

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van
een beroepschrift:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw beroep bereiken'?
Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u
met deze procedure uw doel kunt bereiken'? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in'?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw
beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet
zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u
het beroepschrift sturen naar de rechtbank In het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in leder geval het volgende staan:
uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en
zo mogelijk een kopie van het besluit;
de reden waarom u beroep instelt;
de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in
rekening gebracht.

?iet indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep ln behandeling is. Als u dit
niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan
kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
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Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. ILT-Z014/40634

tnsneetle Leefompeving en
Tl'a flapuit
Water, Bodem erl Bouwen
Vergunningen, Analyse en
Onhvrkkegng

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'afvalwater'. water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te

ontdoen of zich moet ontdoen;
2. 'beheersplan'. het concept beheersplan zoals vastgelegd in bijlage 803.2 uit

de aanvraag;
3. 'waterbeheerder'. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid;
4. 'het bevoegd gezag': in het kader van deze beschikking: de Inspectie

Leefomgeving en Transport (ILT);
5. 'acceptatieprotocol". protocol m.b.t. de acceptatie van baggerspecie zoals

vastgelegd in bijlage 805 uit de aanvraag;
6. 'BPRW 2009-2015': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

Z009-2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden
(te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);

7. 'concentratie': het gehalte van een parameter, uitgedrukt in mg/I (water) of
mg/kg droge stof (bodem);

8. 'PAK's'. polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
9. 'PCB'". polychloorbifenylen;
10. 'pesticiden'. de som van de gehalten aan a-endosulfan, heptachloor,

heptachloorepoxide en hexachloorbutadieen
11. 'HCH". hexachloorcyclohexaan;
12. 'DDD".dichlorodifenyldichloroethaan;
13. 'DDE':dichlorodifenyldichloroethyleen;
14. 'DDT': dichlorodifenyltrichloroethaan;
15. 'drins': de stoffen aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin;
16. 'EOCI':extraheerbare gechloreerde koolwaterstoffen;
17. 'HCB: hexachloorbenzeen;
18. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

19. 'KRW-waterlichaam'. volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

20. 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede
de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

21. 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht en het beheer van het depot uitvoert (de beheerder) ;

22. 'Baggerbase': een softwareprogramma voor het registreren van de stappen uit
de aanmeldings- en administratieve afhandelingsprocedure zoals opgenomen
in bijlage 3 van het beheersplan.

Datum 23 junf 2014
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Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. ILT-2014/40634

tnspeetl~ Leefomgeving en
Transport
Water, Bodem en Bouwen
Vergunningen, Analyse en
Onuvikkellng

Datum 25 juni 2014
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BEKENDMAKING BESLUIT WATERWET

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt ter voldoening aan de Algemene wet
bestuursrecht het volgende bekend. Aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam
is een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De watervergunning betreft het
continueren van het brengen van baggerspecie in het bestaande depot Put van Cromstrijen
in het Hollandsch Diep.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
De aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf
10 juli 2014 tot en met 20 augustus 2014 ter inzage bij:
~ Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, te Rotterdam, op werkdagen van

09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, alsmede buiten deze uren na
vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 46 24 55 28 of 06 54 35 20 02,
fax 010 402 70 81) ;

~ het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, te Zevenbergen
op maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur, donderdagavond van
18.00 uur - 20.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.00 uur (telefoon: 14 01 68 of
0168 37 36 00);

~ het gemeentehuis van de gemeente Strijen, Waleplein 2, te Strijen op werkdagen van
09.00 uur — 12.00 uur en van 13.30 uur — 16.00 uur en iedere tweede en laatste
dinsdagavond van de maand van 18.00 uur — 19.30 uur (telefoon: 078 674 82 00);

~ het gemeentehuis van de gemeente Cromstrijen, Buttervliet 1, te Numansdorp op
werkdagen van maandag tot en met vrijdag: 9.30-12.00 uur, dinsdagmiddag,
woensdagmiddag en donderdagmiddag op afspraak (13.30-16.00 uur),
telefoon: 0186 65 61 00.

Beroep
Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 20 augustus 2014 beroep bij de rechtbank
sector Bestuursrecht worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerp, belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen
die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden
ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
beroepsschrift zijn woonplaats heeft.

Inwerkingtreding besluit/voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking na bekendmaking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld
en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter
van de Sector bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
beroepsschrift zijn woonplaats heeR. Van de indiener van het beroepschriR/verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent
de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u
contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde rechtbank.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere Inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich
tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar
onder de hierboven vermelde nummers.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid



Rijkswaterstaat
7 Ministerie gan infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA ZEVENBERGEN

Rijkswaterstaat
west-Nederland Zuid

Boompjes 200
3011 XO Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 088 797 15 00
F 010402 70 81
6 vergunningen.wnztkrws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contastpersoon

I) 6 JUNI 2D1fj

Onderwerp Toezending besluit Waterwet (Wtw) van
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
Baggerspeciedepot Put van Cromstrijen
met registratiekenmerk 026.0957.A.wtw15131

Geacht college,

T 06
06

Ons kenmerk
RW5.2014/28967

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Hierbij zend ik u het besluit op grond van de Waterwet, aangevraagd door
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rhoon voor het brengen van baggerspecie
in het bestaande baggerspeciedepot Put van Cromstrijen gelegen in het
Hollandsch Diep.

Op de behandeling van de aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet op deze procedure, wordt het besluit
ter inzage gelegd.

De kennisgeving van de terinzagelegging van het besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de Moerdijkse Bode. De tekst van de kennisgeving is
bijgevoegd.

Ik verzoek u dit besluit met bijbehorende stukken ter inzage te leggen gedurende
de periode zoals vermeld in de kennisgeving.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met of
met , telefonisch bereikbaar onder nummer 06
of 06

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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gb a Rijkswaterstaat

Ministerie van infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Strijen
Postbus 5881
3290 EA STRUEN

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid

Boompjes 200
3011 XO Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
7 088 797 15 00
F 010 402 70 81
6 vergunningen.wntprws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contastpersoon

26 JUNI 20N
Onderwerp Toezending besluit Waterwet (Wtw) van

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
Baggerspeciedepot Put van Cromstrijen
met registratiekenmerk 028.095?.A.wtw15131

Geacht college,

7 06
06

Ons kenmerk
RWS-20 14/28971

uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Hierbij zend ik u het besluit op grond van de Waterwet, aangevraagd door
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rhoon voor het brengen van baggerspecie
in het bestaande baggerspeciedepot Put van Cromstrijen gelegen in het
Hollandsch Diep.

Op de behandeling van de aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet op deze procedure, wordt het besluit
ter inzage gelegd.

De kennisgeving van de terinzagelegging van het besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in het Kompas. De tekst van de kennisgeving is bijgevoegd.

Ik verzoek u dit besluit met bijbehorende stukken ter inzage te leggen gedurende
de periode zoals vermeld in de kennisgeving.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de of
met telefonisch bereikbaar onder nummer 06
of 06

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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Contaetpersoon

26 JUNI 2014

Onderwerp Toezending besluit Waterwet (Wtw) van
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
Baggerspeciedepot Put van Cromstrijen
met registratiekenmerk 028.0957.A.wtw15131

Geacht college,

T 06
06

Ons kenmerk
RWS-2014/28981

uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Hierbij zend ik u het besluit op grond van de Waterwet, aangevraagd door
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rhoon voor het brengen van baggerspecie
in het bestaande baggerspeciedepot Put van Cromstrijen gelegen in het
Hollandsch Diep.

Op de behandeling van de aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet op deze procedure, wordt het besluit
ter inzage gelegd.

De kennisgeving van de terinzagelegging van het besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in het Kompas. De tekst van de kennisgeving is bijgevoegd.

Ik verzoek u dit besluit met bijbehorende stukken ter inzage te leggen gedurende
de periode zoals vermeld in de kennisgeving.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met of
met telefonisch bereikbaar onder nummer 06
of 06

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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