Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X

Datum: 01-10-2019
Datum vragen ingekomen: 29-08-2019

Onderwerp: Kaliwaal

Vragen & Antwoorden:
1. Hoe ziet de procesgang en besluitvorming rond deze nieuwe / te wijzigen slibstort
vergunning eruit?
Het betreft een Watervergunning. De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het
watersysteem. De watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten
van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater, zoals de aanleg van
waterberging of het dempen van water.
K3 Delta heeft bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) een
wijziging van haar Watervergunning aangevraagd voor het verder opvullen van de
Kaliwaal ten behoeve van natuurontwikkeling. Toetsingskader voor de
vergunningverlener is of het verder opvullen van de Kaliwaal effecten heeft op het
voorkomen en waar nodig beperken van wateroverlast en waterschaarste. Dit in
samenhang met het beschermen en verbeteren van de ecologische kwaliteit van
watersystemen.
K3 Delta heeft als sinds 2007 een milieuvergunning van Gedeputeerde Staten van
Gelderland om voor het opvullen zogenaamde baggerspecie te mogen gebruiken.
Baggerspecie is een ander woord voor waterbodem. Baggerspecie ontstaat door een
natuurlijk proces. Het is enerzijds een afbraakproduct van de organische componenten
zoals bladval en anderzijds het verstuivende zand nabij de watergang.
Tegen de vergunningaanvraag kan een zienswijze worden ingediend. Het bevoegd gezag
houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd
gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn
visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij
bezwaar maken en/of in beroep gaan. Zodra het bevoegd gezag het besluit heeft
gepubliceerd kan bezwaar worden aangetekend binnen 6 weken na publicatiedatum.
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2. Welke rol krijgt de Drutense gemeenteraad in de besluitvorming hierover?
Het college van B&W is de aangewezen partij om een zienswijze in te dienen. De
gemeente stuurt daarmee als belanghebbende een reactie op de vergunningaanvraag
aan het bevoegd gezag, in dit geval het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De
gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld en over de voortgang geïnformeerd.
Het college heeft het niet nodig geacht een zienswijze in te dienen. Achteraf gezien had
het college de raad hierover moeten informeren. Het college heeft de sentimenten
verkeerd ingeschat.

3.

Op welke argumenten berust het standpunt van de wethouder om niet tegen de
plannen in te gaan?

Vanaf het begin is duidelijk geweest dat het verondiepen van het Kaliwaal in twee fases
zou plaatsvinden. De vergunning uit 1998 voorziet hierin. Hiervoor is een wijziging van
die vergunning nodig, deze wordt nu aangevraagd. Naast het verondiepen van het
Kaliwaal wordt sinds 2003 in de Drutense en Leeuwense uiterwaarden ook nieuwe natuur
gerealiseerd. Deze ‘Waaier van Geulen’ omvat ruim 170 hectare authentiek
rivierenlandschap. We willen graag dat het gebied wordt voltooid. De afronding van de
herinrichting komt in gevaar als de vergunning wordt opengebroken. Tussentijds deze
ontwikkelingen stopzetten acht de het college daarom niet wenselijk.

4. Is het college zich bewust van de zorgen van Kernachtig Druten aangaande de
slibstort in Het Kaliwaal?
Ja, het college is zich bewust van de zorgen. Wij kunnen ons voorstellen dat mediaaandacht en de vorderingen van het project Kaliwaal in Druten vragen oproepen over de
uitvoering van en handhaving op wet- en regelgeving. Voor ons is het volgen van
geldende wet- en regelgeving een vanzelfsprekendheid, maar dit vinden wij nog niet
voldoende. Als gemeente hebben wij een zorgplicht. Dit betekent concreet dat onze
projecten alleen tot stand komen als er een duurzame en breed gedragen
gebiedsontwikkeling aan ten grondslag ligt, dat er continue monitoring plaatsvindt, dat
we exact weten welke partij grond of baggerspecie waar is toegepast en dat we steeds in
nauw contact staan met de uitvoerende organisatie.

5. Is de wethouder bereid om samen met buurgemeente West Maas en Waal een
krachtig signaal (bezwaar) af te geven bij Rijkswaterstaat?
Nee, dat gaat het college niet doen. Formeel bezwaar is in deze fase van het proces niet
mogelijk. Er is contact tussen colleges van beide gemeenten en standpunten zijn
uitgewisseld.
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Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

