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Onderwerp: Toets op Besluit-mer activiteiten kribvaksuppletie Waal 

  

 

In het kader van het project vaarweg en kribsuppletie Waal worden diverse kribvakken opgevuld met 

zand dat zich natuurlijk door de waal moet verspreiden. Vanuit RWS is het advies om uit te zoeken of 

hier sprake kan zijn van een m.e.r.-plicht wegens mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. In deze 

notitie zijn de relevante activiteiten getoetst aan het Besluit-mer met als doel te bepalen of er sprake is 

van een m.e.r.-plicht. De betreffende passage uit het Besluit-mer is opgenomen met vervolgens een 

conclusie of deze wel/niet van toepassing is. Tenslotte is een eindconclusie opgenomen.  

 

Besluit-mer D3.2 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, 

met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken. 

 

Conclusie: 

Bovenstaande omschrijving uit het besluit-mer is niet van toepassing op dit project omdat het doel is; 

verdieping van de vaarweg. Het project heeft geen doel inzake kanalisering en/of tegengaan van 

overstromingen.  

 

Besluit-mer D9 

Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een functiewijziging met een oppervlakte van 125 

hectare of meer van water, natuur, recreatie  

 
Conclusie: 

Bovenstaande omschrijving uit het besluit-mer is niet van toepassing op dit project omdat de activiteiten 

(aanvulling zand/grind, kribvaksuppletie, afvlakken vaste laag en verminderen abrupte overgang naar 

ondiep water) geen landinrichtingsproject betreffen en geen functiewijziging.  

 

Besluit-mer D18.3 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het storten van slib en 

baggerspecie, of het in de diepe ondergrond brengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1°. het storten of in de diepe ondergrond brengen van baggerspecie van klasse B als bedoeld in het 

Besluit bodemkwaliteit in een hoeveelheid van 250.000 m3 of meer, 

2°. het storten of in de diepe ondergrond brengen van zuiveringsslib in een hoeveelheid van 5.000 ton 

droge stof per jaar of meer, 

3°. het storten of in de diepe ondergrond brengen van ander slib dan bedoeld onder 1° of 2°, in een 

hoeveelheid van 250.000 m3 of meer 
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Conclusie: 

Bovenstaande omschrijving uit het besluit-mer is niet van toepassing op dit project omdat het materiaal 

voor de suppletie van de kribvakken zand betreft zonder gevaarlijke afvalstoffen (ca. 39.000 m3) en voor 

het verminderen van de abrupte overgang naar ondiep water (schoon) grind (ca. 25.000m3).  

 

Besluit-mer D29.2 

De winning van mineralen door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem dan wel de wijziging of 

uitbreiding daarvan. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare of meer en 

plaatsvindt in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b of d, van punt 1, onderdeel A, van deze bijlage. 

 

Conclusie: 

Op basis van de ontvangen informatie (notitie voorbereiding kribvaksuppletie, juni 2021 en natuurtoets 

Kribvaksuppletie de Waal, 6 september 2021) is de inschatting van de totale oppervlakte suppletie 3,6 

hectare (200m max. breedte kribvak x 20m breedte suppletie x 9 / 10.000 ha/m2). Dit is ruim onder de 

drempel van 50 hectare.  

 

Het plangebied ligt binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken, in het deelgebied Uiterwaarden Waal. In 

de natuurtoets Kribvaksuppletie de Waal is geconcludeerd dat een significant negatief effect van de 

zandsuppletie in de kribben op het Natura 2000-gebied Rijntakken op voorhand is uitgesloten.  

 

Eindconclusie  

Voor het project vaarweg en kribsuppletie Waal geldt geen m.e.r.-plicht.  


