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Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2006

Op 7 juli 2006 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met deel 3 van
de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Nadien is geble-
ken dat mogelijk onduidelijk is of de beslissing van wezenlijk belang in
hoofdstuk 7 van de PKB van toepassing is op de «Bijlage, blad 3: Maatre-
gelen Basispakket. Depots voor berging van schone, licht of sterk veront-
reinigde grond». Deze onduidelijkheid vindt zijn grond in het onbedoeld
wegvallen van één zin.

Ik acht het van belang om buiten twijfel te stellen dat de beslissing van
wezenlijk belang uit hoofdstuk 7 ook van toepassing is op bedoelde
Bijlage, blad 3. Daarom stuur ik u mede namens de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bijgevoegde aanvulling op de
PKB. Hierin is onderaan «Bijlage, blad 3: Maatregelen Basispakket. Depots
voor berging van schone, licht of sterk verontreinigde grond», de juiste zin
opgenomen.

Ik verzoek uw Kamer met deze aanvulling in te stemmen op grond van
artikel 2a, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en deze,
kan het zijn, zo spoedig mogelijk naar de Eerste Kamer te sturen. Op deze
manier kan de Eerste Kamer de PKB Ruimte voor de Rivier behandelen,
inclusief de juiste zin bij bedoelde Bijlage, blad 3.

Ter toelichting merk ik het volgende op. De beslissing van wezenlijk
belang in hoofdstuk 7 van de PKB Ruimte voor de Rivier heeft betrekking
op de mogelijkheid tot het toepassen van de rijksprojectenprocedure en
luidt:
«Voor maatregelen waarbij in eerste instantie een ander projectbesluit
dan een rijksprojectbesluit is gekozen, kan alsnog een rijksprojectbesluit
worden voorbereid vanaf het moment dat de Minister van Verkeer en
Waterstaat in overeenstemming met de Minister van VROM heeft vastge-
steld dat niet op de datum genoemd in de Bijlage kolom «Projectbesluit
uiterlijk» het projectbesluit of een ander besluit benodigd voorafgaand
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aan de uitvoeringsperiode tot stand is gekomen of niet vóór de in kolom
«Uitvoeringsperiode» genoemde uitvoeringsperiode de benodigde
uitvoeringsbesluiten tot stand zijn gekomen of in overige gevallen de
voortgang stagneert. De Minister van Verkeer en Waterstaat is de project-
minister die het rijksprojectbesluit vaststelt in overeenstemming met de
Minister van VROM».

Deze beslissing van wezenlijk belang is bedoeld om ook van toepassing te
zijn op de «Bijlage, blad 3: Maatregelen Basispakket. Depots voor berging
van schone, licht of sterk verontreinigde grond».

In deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier, dat ter inzage heeft gelegen,
was in de Bijlage, blad 3 («Basispakket -locaties voor berging van veront-
reinigde en niet verontreinigde grond») dienovereenkomstig de zin opge-
nomen: «Voor alle te realiseren depots zal een rijksprojectbesluit in het
kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden genomen». Dit
zogenoemde toegangsbesluit in de zin van artikel 39a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening om voor te realiseren depots een rijksprojectbesluit
te nemen, heeft geen zienswijzen opgeleverd.
Op 18 april 2005 is startovereenkomst «Naar Regionale Bestuurs-
akkoorden Waterbodems» vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat regionale
overheden het voortouw hebben bij de realisatie van depots. Daarom
diende de zin zoals opgenomen in deel 1 enigszins gewijzigd te worden.
Echter in deel 3 van de PKB is deze zin onbedoeld weggevallen, in plaats
van dat deze gewijzigd opgenomen.
De tekst onder aan de Bijlage, blad 3: Maatregelen Basispakket. Depots
voor berging van schone, licht of sterk verontreinigde grond, moet
inhouden: «Ook voor de in dit blad genoemde maatregelen geldt de
beslissing van wezenlijk belang uit hoofdstuk 7; zo nodig zal voor te selec-
teren depots een rijksprojectbesluit worden genomen».

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs
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Maatregelen Basispakket
Depots voor berging van schone, licht of sterk verontreinigde
grond

Naam maatregel Kwaliteit grond ** Projectbesluit uiterlijk Uitvoerings-periode

Waal
Oosterhoutse waarden LV 1-7-07 2008–2010
Gouverneursche Polder LV 1-7-07 2008–2010
Kerkenwaard LV 1-7-07 2008–2010

Merwedes, Bergsche Maas/Amer, Rijn-Maasmonding
Putten Haringvliet in combinatie met afdekken saneringslocaties
Haringvliet, herstelmaatregelen en/of natuurontwikkeling

LV 1-1-09 2010

Kerkenwaard LV 1-7-07 2008–2010

Neder-Rijn
Ingense Waarden LV 1-7-07 2008–2010

IJssel
Put bij de Flevocentrale, in combinatie met herstelmaatregelen
en/of natuurontwikkeling

LV 1-7-07 2008–2010

Havikerwaard LV 1-7-07 2008–2010
Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (integraal onderdeel van de
gelijknamige maatregel op Blad 1)

LV 1-1-08 2010–2015

De Waarden LV 1-7-07 2008–2010

Alle riviertakken
Kaliwaal * SV
Cromstrijen/Hollandsch Diep * SV + LV
Slufter * SV + LV
Depot IJsseloog * SV

* = bestaand depot
** = Per depot is de kwaliteit van de te bergen grond aangegeven, bepaald volgens de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed en, waar van
toepassing, op de uitwerking daarvan: de «Spelregels ABR en ABM» (augustus 2005).
LV = schone tot licht verontreinigde grond
SV = sterk verontreinigde grond
Ook voor de in dit blad genoemde maatregelen geldt de beslissing van wezenlijk belang uit hoofdstuk 7; zo nodig zal voor te selecteren depots een
rijksprojectbesluit worden genomen.
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