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1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 mei 2018 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas B.V., , 6121
RG te Bom, inhoudende een verzoek tot wijziging van de bestaande vergunning
als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen
in een watersysteem.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rlikswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS-2018/33301

De aanvraag betreft een wijziging van de vigerende vergunning voor het brengen
van stoffen in het oppervlaktewater ten gevolge van de tijdelijke opslag van
mijnslik en het aanbrengen van oeverbescherming op de locatie Grevenbicht, ten
behoeve van het project Grensmaas.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00008313.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier watervergunning;
Brief van Consortium Grensmaas, d.d. 24 mei 2018, met kenmerk
HdG/md/cons20181098;
Memo d.d. 24 april 2018, met nummer 2018/007, betreft "Informatie m.b.t.
het gescheiden ontgraven van mijnslik dat vrijkomt bij de rivierverruiming in
Grevenbicht";
Ontwerpnotitie d.d. 15 april 2016, met kenmerk DO-KW-ENG-0217-5,
"Ontwerp oeverbestorting Grevenbicht";
Overzichtstekening "Permanente werken", d.d. 23 november 2017, met
nummer TE-GB-OVE-0038-3;
Tekening "Oeverbestorting Grevenbicht", d.d. 15 april 2016, met nummer
HEEL1426.700.1001.

De aanvraag bevat voldoende gegevens om op te kunnen beschikken.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt.

De aan Consortium Grensmaas B.V. verleende vergunning van 31 oktober 2006,
met kenmerk DLB2006/12826, laatstelijk gewijzigd op 31 januari 2018, met
kenmerk RWS2018/3207, als volgt te wijzigen:

Voorschrift Se wordt toegevoegd:

Voorschrift Se, Tijdelijke ops/ag mjinslik Grevenbicht
1. Vergunninghouder dient vier weken voor aanvang van de werkzaamheden,

de exacte locatie van het werkdepot, door te geven aan de
waterkwaliteitsbeheerder (handhavino-zn@rws.nl).

2. Het werkdepot heeft een omvang van maximaal 1.500 m'.
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3. Ter plaatse van het werkdepot dient een scheidingslaag (zand of asfalt) te
worden aangebracht waarop het opgegraven mijnslik tijdelijk zal worden
opgeslagen.

4. Ontgravingen van mljnslik dient onder milieukundige begeleiding plaats te
vinden.

5. Het tijdelijk werkdepot dient, binnen een dag, volledig verwijderd te zijn
bij een afvoer van de Maas van meer dan 1100 m3/s bij St. Pieter.

6. Indien er geen bestorting nodig is en er is na realisatie van de
rivierverruiming Grevenbicht lokaal nog mijnslik in het ontgravingsprofiel
aanwezig, dient een laag van 1 meter dik extra te worden ontgraven en te
worden aangevuld met gebiedseigen weerdgrond om blootstellig aan en
verspreiding van mijnslik tegen te gaan.

7. Vergunninghouder dient het tijdstip van start van depotvorming minimaal
een week voor aanvang aan de waterkwaliteitsbeheerder te melden(~'(Rrws.nj).

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat 2uid-
Nederland

oatum
14 september 2018

Nummer
RWS.2018/35301

- Voorschrift 5f wordt toegevoegd:

Voorschrift 5f, Oeverbestorting
Ter voorkoming van uitspoeling van achterblijvend mijnslik dient een
oeverbestorting te worden aangebracht met graderingen op basis van het
ontwerprapport DO-KW-ENG-0217-5, versie 5 van 15 april 2016, en ter
plaatse zoals aangegeven op tekening "Oeverbestorting Grevenbicht", d.d. 15
april 2016, met nummer HEEL1426.700.1001.

3 Aanvraag

3.1 Algemeen

Consortium Grensmaas B.V. (CG) is voornemens om vanaf 2019 de
rivierverruiming te Grevenbicht uit te voeren. Hierbij wordt een gedeelte van de
oever ontgraven. In de geplande rivierverruiming liggen de voormalige
stortplaatsen, bekend als Elbaslikvijvers. Als gevolg van de geplande
rivierverruiming wordt er gegraven ter plaatse van de slikvijvers. Het daarbij
vrijkomende mijnslik wordt tijdelijk in depot gezet alvorens het kan worden
afgevoerd. Tevens wordt een oeverbestorting gerealiseerd ter bescherming van de
voormalige stortplaats.

3.2 Handelingen waarvoor thans (wijziging van de) vergunning wordt
aangevraagd

CG verzoekt om een wijzigingsvergunning voor het brengen van stoffen in het
oppervlaktewater ten gevolge van de tijdelijke opslag van mijnslik en het
aanbrengen van oeverbestorting op de locatie Grevenbicht, ten behoeve van het
project Grensmaas.
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3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

Opperv/aktewater//chaam Grensmaas
De activiteiten vinden plaats in het winterbed langs de rechteroever van de Maas
in het cluster NGKV.

Het betreft het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas. Binnen dit
oppervlaktewaterlichaam zijn de navolgende beschermde gebied aangewezen.

zwemwater: In het gebied van het Grensmaascluster NGKV liggen geen
zwemlocaties.
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) : in de Grensmaas zijn op grond van de
Nbw gebieden aangewezen die bijzondere bescherming nodig hebben om hun
oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of voor het behoud van
habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten. Het Natura-2000-
gebied Grensmaas omvat het Nederlandse deel van de bedding van de
Grensmaas en delen van de natuurgebieden Koningssteen en De Brandt. Het
gebied is in september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone
onder de Habitatrichtlijn.
Kaderrichtlijn Water (KRW) : de Grensmaas is een KRW-lichaam. Het behoort
tot de categorie Hivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd
waterlichaam en vait onder type R16 (snelstromende rivier op zandbodem of
grind).

Rgkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rbkswaterstaat Zuid.
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS-2018/35301

4. Toetsing van de 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:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste;

2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en

3. 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 vergunningverlening 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 regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
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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. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
le september 2018

Nummer
RWS.2018/35301

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van uw werken op het
oppervlaktewaterlichaam.

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

4.1.1 Regelgeving en beleid

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het
emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet:
vermindering van de verontreiniging en het standstill-beginsel. 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 hoofduitgangspunt van 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 voorde ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting),
implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies),
meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor
prlorltering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten
minste 'de beste beschikbare technieken'oepast. In de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vastgelegd dat lozers deze best beschikbare technieken (BBT)
moeten toepassen.

Het tweede hoofduitgangspunt van beleid is het standstill-beginsel. Dit beginsel
houdt voor lozingen meer specifiek in, dat als gevolg van de te vergunnen lozing
geen significante verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten
opzichte van de bestaande situatie. Het is daarom alleen van toepassing op nieuwe
lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Bij het toepassen van dit beginsel
wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en overige stoffen.

Deze hoofduitgangspunten van beleid zijn meegenomen bij het vaststellen van de
emissie-immissietoets, die sinds 2000 door Rijkswaterstaat gebruikt wordt als
standaard methode voor het toetsen en beoordelen van aanvragen voor
lozingsvergunningen. Deze methodiek is vastgelegd in het CIW-rappo* Emissie-
immissie, priolitering van bronnen en de immissietoets en is gebruikt bij het
vaststellen van deze vergunning.
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Met het voorgestelde beleid wordt ernaar gestreefd de doelstellingen die op grond
van de Kaderrichtlijn Water gelden voor alle waterlichamen te realiseren. De
doelstellingen voor Rijkswateren zijn vastgelegd in het BPRW 2016-2021.

Daarnaast is het voornoemde reeds bestaande beleid op basis van de eisen uit de
KRW aangevuld met het toetsingskader waterkwaliteit uit het BPRW. Het BPRW
2016-2021 geeft een nadere invulling van de toetsing aan de doelstellingen voor de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Dit aanvullende kader richt
zich op de vraag of het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen die gelden voor het
waterlichaam en het waarborgen van 'geen achteruitgang'og wel mogelijk is,
indien de activiteit of ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. Nieuwe activiteiten zijn
activiteiten, waarvoor na 22 december 2009 een vergunningaanvraag is ingediend
en die niet zijn meegewogen bij de totstandkoming van het BPRW 2016-2021. Om
te kunnen bezien of nieuwe activiteiten het bereiken van de KRW-doelstellingen niet
in de weg staan, dient daarom voor alle nieuwe activiteiten getoetst te worden aan
het toetsingskader waterkwaliteit in het BPRW.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS-2018/35301

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

Chemie

Uit diverse bodemonderzoeken is gebleken dat de aanwezige mijnslik in
Grevenbicht gekwalificeerd kan worden als Klasse B. Indien de ondergrond van
het werkdepot niet uit asfalt bestaat, zal CG een scheidingslaag van zand
aanbrengen waarop het mijnslik tijdelijke wordt neergelegd.
Met de scheidingslaag wordt gegarandeerd dat alle mijnslik dat door CG wordt
ontgraven ook daadwerkelijk wordt afgevoerd. Daarnaast wordt met de
scheidingslaag vermeden dat, door een eventuele uitloging vanuit het mijnslik, de
onderliggende bodem wordt verontreinigd.

Indien na realisatie van de rivierverruiming Grevenbicht lokaal nog mijnslik in het
ontgravingsproflel aanwezig Is, zal CG een laag van 1 meter dik extra ontgraven
en aanvullen met gebiedseigen weerdgrond. Daarnaast zal er een oeverbestorting
worden aangelegd. Hiermee wordt voldoende bescherming geboden aan het
ontvangende oppervlaktewater.

Ecologie

In het zoekgebied van het werkdepot waarin het mijnslik tijdelijk wordt
opgeslagen is geen relevant ecologisch areaal aanwezig. Er zijn hierdoor geen
gevolgen voor het ecologisch relevant areaal en daarom is het werkdepot
vergunbaar.
In het gebied waar de oeverbestorting gesitueerd is, is mogelijk relevant
ecologisch materiaal aanwezig en zijn er mogelijk wel effecten. Deze toetsing
wordt meegenomen in de wijzigingsvergunning voor het gebruik maken van
rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas voor de wijziging van het ontwerp
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Grevenbicht. Deze vergunning dient verleend te zijn voordat met de
werkzaamheden aangevangen mag zijn en wordt te zijner tijd aangevraagd.

4.1.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke
functievervulling door watersystemen

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS.2018/35301

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 Dntwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW).

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon jit
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 thans voorliggende vergunningaanvraag brengt geen wijziging in de vervulling
van de aan de rivier de Maas toegekende functies en beinvloedt deze ook niet
nadelig.

5. Procedure

5.1 Algemeen

In de Waterwet wordt bepaald dat op de voorbereiding van een beschikking tot
het verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam of het zich ontdoen van stoffen de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(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 hier toepassing wordt
gegeven aan de procedure uit afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de
Wet milieubeheer.

RWS INFORMATIE Paprna 8 van 11



5.2 Ter inzage legging ontwerpbesluit

De ontwerp wijziging watervergunning en de bijbehorende stukken hebben
gedurende zes weken, van 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018, voor een
ieder ter inzage gelegen op de volgende locaties:
~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Avenue

Ceramique 125, 6221 KV Maastricht;
~ Gemeente Sittard-Geleen, Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS-2018/35301

Van de ter inzagelegging is vooraf kennis gegeven door middel van een publicatie
in weekblad "Via Sittard" en in de Staatscourant.

Gedurende de hierboven genoemde periode zijn door mij geen zienswijzen
ontvangen. De watervergunning wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld,

6. Conclusie

De in de wijzigingsvergunning 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 wijzigingsvergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
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8. Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met
ingang van de dag na die waarop het besluit (de vergunning) bekend is
gemaakt gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de
rechtbank.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS-2018/35301

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp
van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn
woon- of vestigingsplaats, onder overlegging van een afschrift van deze
vergunning.

Voor de behandeling van het beroepschrlft wordt een bedrag aan griffierecht
geheven. De gliffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrilt
na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de
indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht
moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na bekendmaklng. Op grond van artikel 6:16
van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld,
gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige
voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar de Indiener van het beroep zijn
woon- of vestlgingsplaats heeft. Voor het treffen van een voorlopige
voorziening is eveneens een gliffierecht verschuldigd.

Indiening van het beroep, zoals bedoeld onder I, of het verzoek, als onder II,
kan ook via de site htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij de Minister bij
tussenuitspraak In de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen
een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

RWS INFORMATIE Pagina 10 van 11



IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige
vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeR,
tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn
op grond van andere wet- of regelgeving.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
14 september 2018

Nummer
RWS-2018/3530 1

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning
schade lijden.

Bijlage I, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, nr. RWS-2018/35301,

Memo d.d. 24 april 2018, met nummer 2016/007, betreft "Informatie m.b.t.
het gescheiden ontgraven van mijnslik dat vrijkomt bij de rivierverruimlng in
Grevenbicht";
Overzichtstekening "Permanente werken", d.d. 23 november 2017, met
nummer TE-GB-OVE-0038-3;
Tekening "Oeverbestorting Grevenbicht", d.d. 15 april 2016, met nummer
HEEL1426.700.1001.
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Betreft:

Van:
Voor:
Kopie voor:

Versie:
Datum:

Informatie m.b.t. het gescheiden ontgraven van mijnslik dat vrijkomt bij de
rivierverruiming in Grevenbicht

(CG)
(provincie Limburg),

(CG)
2
24 april 2018

1. Inleiding
Consortium Grensmaas (CG) is voornemens om vanaf 2019 de rivierverruiming te
Grevenbicht uit te voeren. Hierbij wordt een gedeelte van de oever ontgraven.

Bekend is dat het gebied waar de rivierverruiming is gepland in het verleden deels is gebruikt
als stortplaats van mijnslik; de zogenaamde Elba-slikvijvers.
Het is van belang dit mijnslik gescheiden te ontgraven. Immers, het mijnslik mag niet worden
toegepast in de dekgrondberging maar moet separaat worden afgegraven en afgevoerd.
Uitsluitend de diffuus verontreinigde grond mag in de dekgrondberging Trierveld worden
toegepast; deze grond is immers afkomstig van binnen de inrichtingsgrens van het cluster
NG KV.

Voorliggende memo gaat in op de manier waarop tijdens de uitvoering het mijnslik
gescheiden wordt ontgraven. In deze memo komen de volgende aspecten aan bod:

~ Kenmerken van het mijnslik.
~ Algemene beschrijving van de werkwijze bij het ontgraven van de rivierverruiming en

het mijnslik dat daar aanwezig is.
~ Relatie met de vergunningen en vergunningaanvragen.

2. Kenmerken mijnslik
2.1: Situerina van het miinslik
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zijn de globale contouren bepaald van het gebied
waar mijnslik aanwezig kan zijn.
Deze contouren zijn gegeven in tekening TE-GB-OVE-2118.

~ Binnen deze contouren is in het verleden bij boringen mijnslik aangetroffen.
Daarbuiten niet. Binnen deze contouren zijn echter ook boringen geplaatst waarbij
geen mijnslik is aangetroffen. De boringen geven dus aan dat er geen
aaneengesloten pakket mijnslik aanwezig is.

~ Mijnslik wordt aangetroffen op verschillende dieptes en in verschillende diktes (van
enkele decimeters tot enkele meters).

~ Op voorhand kan de situering en omvang van het mijnslik niet bepaald worden.
Omdat het mijnslik zeer heterogeen aanwezig is in het gebied kan, ook met intensief
onderzoek, niet bepaald worden waar mijnslik aanwezig is. Pas tijdens het feitelijk
ontgraven zal blijken waar en hoe veel mijnslik aanwezig is.
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2.2 Miinslik is visueel duideliik te onderscheiden
Het mijnslik kan visueel duidelijk onderscheiden worden van de grond: het mijnslik is duidelijk
herkenbaar als een zwarte substantie.
Dat blijkt uit foto's van de boorproffielen die in het verleden gemaakt zijn, uit de ervaringen die
CG heeft opgedaan bij de uitvoering van Urmond (waar ook mijnslik aanwezig was) en uit
een aantal proefsleuven die CG heeft gemaakt ter plaatse van de tijdelijke werkweg van
Grevenbicht naar Nattenhoven.

2.3. Kwaliteit van het miinslik
Bodemonderzoek 1999
In 1999 is, in opdracht van De Maaswerken een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de voormalige slikvijvers. De bevindingen van dit onderzoek kunnen globaal als
volgt worden samengevat:

~ Binnen de contouren van de slikvijvers Elba worden stoorlagen mijnslik aangetroffen.
De dikte varieert van enkele decimeters tot enkele meters.

~ Er zijn 22 analyses uitgevoerd om de kwaliteit van het mijnslik te bepalen.
~ Uit 19 analyses blijkt dat het mijnslik gehalten bevat lager dan de interventiewaarde

en in het algemeen kan worden geclassificeerd als klasse B.
~ In drie analyses worden gehalten aangetroffen boven de interventiewaarde:

o In 1 analyse wordt een gehalte PAK boven interventiewaarde aangetroffen (67
mg/kg d.s.).

o In 2 analyses worden zware metalen (die kenmerkend zijn voor de diffuse
maasverontreiniging) aangetroffen in gehalten boven de interventiewaarde
(Cd 19 mg/kg d.s. resp. Zn 2000 mg/kg d.s.).

Indicatief onderzoekin het kader van de planvoorbereiding, 2013
In 2013 heeft CG een bodemonderzoek laten uitvoeren, in het kader van de
planvoorbereiding. Daarbij zijn twee analyses uitgevoerd op mijnslik dat is aangetroffen ter
plaatse van de geplande rivierverruiming.
Uit beide analyses blijkt dat het mijnslik gekwalificeerd kan worden als klasse B.

Indicatief onderzoek ter plaatse van de geplande werkweg, 2017
Ter plaatse van de geplande werkweg is (als onderdeel van een indicatief onderzoek) een
analyse uitgevoerd op mijnslik dat is aangetroffen ter plaatse van deze werkweg.
Uit deze analyse blijkt dat het mijnslik gekwalificeerd kan worden als klasse B.

Resumerend t.a.v. kwaliteit mljnslik
Resumerend kan gesteld worden dat het mijnslik gekwalificeerd kan worden als klasse B.

3. Algemene beschrijving van de werkwijze bij het ontgraven van rivierverruiming en
het mijnslik dat daar aanwezig is
3.1 Alaemeen
Bij het ontgraven van de rivierverruiming (weerdverlaging + stroomgeulverbreding) in
Grevenbicht zal op de volgende manier rekening gehouden worden met de eventuele
aanwezigheid van het mijnslik ter plaatse:

~ Omdat op voorhand niet kan worden aangegeven waar mijnslik aanwezig is worden
de werken standaard uitgevoerd onder het normale regime voor de diffuse
verontreiniging. Pas indien mijnslik wordt aangetroffen (o.b.v. visuele waarnemingen
want mijnslik is duidelijk visueel te onderscheiden) zal op die plaats overgegaan
worden op een aanpak specifiek gericht op mijnslik.

~ Indien tijdens de werkzaamheden mijnslik wordt aangetroffen zal ontgraving van deze
mijnslik plaatsvinden onder milieukundige begeleiding. De MKB-er geeft, op basis
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van visuele waarneming (mijnslik is duidelijk te onderscheiden) aan of er al dan niet
sprake is van mijnslik.

~ Tijdens een startbijeenkomst zullen alle medewerkers worden geinstrueerd (door een
HVK-er en de MKB-er) over de aanwezigheid van mijnslik en hoe deze te herkennen
is. Hiervoor zal o.s. gebruik gemaakt worden van foto's van onderzoeken ter plaatse
en van de uitvoering in Urmond.

~ Ontgraving van mijnslik zal dan (zo veel als mogelijk) in een aaneengesloten periode
plaatsvinden. Motivering is:

o hiermee wordt vermeden dat er mijnslik in het ontgravingsprofiel aanwezig
blijft en daar kan uitspoelen.

o vermeden wordt dat mijnslik zich tijdens het werk kan vermengen met grond.
o vermeden wordt dat werknemers langer dan nodig blootgesteld kunnen

worden aan mijnslik.
~ Mijnslik wordt alleen ontgraven binnen de contour van de rivierverruiming. Indien na

realisatie van deze rivierverruiming lokaal nog mijnslik zichtbaar is in het
ontgravingsprofiel geldt de volgende werkwijze:

o indien ter plaatse voorzien is in een oeverbestorting zal hier geen extra
ontgraving van mijnslik plaatsvinden. De oeverbestorting garandeert namelijk
voldoende dat er geen uitspoeling van mijnslik kan plaatsvinden.

o indien ter plaatse niet is voorzien in een oeverbestorting zal een laag van 1 m
dik extra ontgraven worden en aangevuld worden met gebiedseigen leem/lei
om blootstelling aan en verspreiding van mijnslik tegen te gaan.

3.2 Tiideliike ooslao van miinslik in een werkdeoot
Om tot een efficiënte werkwijze te kunnen komen is het noodzakelijk dat er een werkdepot
wordt gerealiseerd. In dit werkdepot zal het vrijkomende mijnslik worden verzameld tot er
een hoeveelheid aanwezig is die op een efficiente manier kan worden afgevoerd naar een
erkende veiwerker.
Het werkdepot is uitsluitend bedoeld voor het verzamelen van mijnslik dat vrijkomt bij de
rivierverruiming Grevenbicht en heeft tot doel een efficiente afvoer van het mijnslik mogelijk
te maken:

~ De voertuigen die binnen de inrichting worden gebruikt zijn niet geschikt om het
mijnslik over grotere afstanden over de openbare weg te transporteren. Mijnslik dat
ontgraven wordt zal dus te allen tijde moeten worden overgeslagen zodat transport
op de openbare weg mogelijk wordt.

~ Zowel voor CG als voor een erkende verwerker is het noodzakelijk dat afvoer van
mijnslik niet dagelijks in kleine hoeveelheden plaatsvindt. Vanuit transport-efficiency
is het nodig dat er gedurende een dag grotere hoeveelheden via meerdere
transporten afgevoerd kunnen worden.

~ Vanuit handhaving is het nuttig dat er niet dagelijks mijnslik wordt afgevoerd, maar
dat gedurende Oden dag meerdere transporten plaatsvinden.

Vanuit dit werkdepot zal het mijnslik dan afgevoerd worden naar een erkende verwerker.

Kenmerken van het werkdepot zijn:
~ De omvang van het werkdepot zal maximaal 1.500 m'edragen. Dat is een

hoeveelheid die binnen enkele dagen afgevoerd kan worden naar een erkende
verwerker.

~ Ter plaatse van het werkdepot zal een zandlaag aangebracht worden waarop het
mijnslik zal worden opgeslagen. Deze scheidingslaag heeft meerdere doelen:
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o Met de scheidingslaag wordt gegarandeerd dat alle mijnslik dit door CG wordt
ontgraven ook daadwerkelijk wordt afgevoerd: het visuele verschil tussen
zand en mijnslik garandeert immers dat alle mijnslik zal worden afgevoerd.

o Met de zandlaag wordt vermeden dat, door een eventuele uitloging vanuit het
mijnslik, de onderliggende bodem wordt verontreinigd.

o De zandlaag is niet nodig indien het werkdepot gerealiseerd wordt op een
asfaltverharding binnen het terrein van CG.

~ Het werkdepot zal alleen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
Grevenbicht aanwezig zijn.

~ Indien een hoogwatergolf wordt voorspeld die zou kunnen leiden tot een overstroming
van het werkdepot zal alle mijnslik uit het werkdepot afgevoerd worden zodat het
mijnslik niet weggespoeld kan worden door de hoogwatergolf.

De situering van het werkdepot is thans nog niet bekend. Een olobaal zoekaebied is in
onderstaande figuur gegeven.
Opgemerkt wordt dat voor het depot van het mijnslik, alsmede een depot voor de stortsteen,
separaat een watervergunning voor het gebruik waterstaatswerken wordt aangevraagd.
T.b.v. deze watervergunning zullen hydraulische berekeningen worden uitgevoerd. Het depot
zal passen binnen de ruimte die o.b.v. deze hydraulische berekeningen toelaatbaar is.
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4. Relatie met de vergunningen en vergunningaanvragen
4.1 Omoevinosverounnino
Met de werkwijze uit voorliggende memo is voldoende geborgd dat het mijnslik dat in
Grevenbicht vrij kan/zal komen gescheiden ontgraven en afgevoerd wordt.
Er is dan ook voldoende zekerheid dat het materiaal dat naar Trierveld wordt afgevoerd vrij is
van mijnslik maar dat dit alleen diffuus verontreinigde grond betreft.
Vanuit de omgevingsvergunning zijn er dan ook geen verdere eisen ten aanzien van het
toepassen van de diffuus verontreinigde grond in Trierveld.

4.2 Procedure waterwet
Vanuit de Waterwet is een werkplan nodig indien er ernstig verontreinigde grond wordt
ontgraven.
Voorliggende memo kan worden beschouwd als een invulling van een dergelijk werkplan,
gericht op het tegengaan van nadelige effecten.
Hiermee is het voor alle betrokkenen duidelijk hoe gewerkt wordt en wordt vermeden dat er
procedurele discussies ontstaan.
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