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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Watervergunning voor tweede vulfase Kaliwaal is
verleend
Kernboodschap
Rijkswaterstaat heeft watervergunning verleend voor het verder verondiepen van de
Kaliwaal tot een bodemhoogte van 3,5 meter NAP.
Het is nog niet bekend wanneer K3Delta met de tweede vulfase wordt gestart.
Het storten van baggerspecie ligt stil tot er duidelijkheid is over norm voor PFAS.
In opdracht van de provincie vindt er jaarlijks een controle plaats van de wet
milieubeheervergunning voor de Kaliwaal.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
Rijkswater heeft besloten om aan K3Delta watervergunning te verlenen voor het verder
verondiepen (tweede vulfase) van de voormalige zandwinput Kaliwaal. Het ontwerp van
deze wijzigingsvergunning heeft deze zomer ter inzage gelegen. De gemeente West Maas
en Waal heeft toen een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is geen aanleiding geweest
om de watervergunning te weigeren. De gemeente Druten heeft geen zienswijze
ingediend. De verleende vergunning ligt vanaf 5 december tot en met 15 januari 2020
ter inzage (zie bijlage 1).
Met deze wijzigingsvergunning krijgt K3Delta toestemming voor het verder opvullen van
de Kaliwaal met baggerspecie tot een bodemhoogte van 3,5 meter + NAP. Voor de
volgende fase, de afwerkingsfase, moet K3Delta opnieuw een wijzigingsvergunning
Waterwet aanvragen.
K3Delta heeft voor deze tweede vulfase nu alle benodigde vergunningen.
De eerste vulfase is nog niet afgerond. In afwachting van een nieuwe norm voor PFAS
heeft K3Delta de afgelopen tijd geen baggerspecie kunnen storten. Eind november heeft
het rijk een tijdelijk handelingskader voor PFAS vastgelegd. Op dit moment vindt er
afstemming plaatst tussen RWS en de provincie Gelderland over de toepassing van dit
tijdelijke handelingskader voor het storten van baggerspecie in de Kaliwaal.
Naar aanleiding van de raadsvragen van Kernachtig Druten d.d. 29 augustus 2019 is er
contact geweest met de provincie over de wijze van toezicht op de naleving van de
vergunning wet milieubeheer voor de Kaliwaal. De provincie vindt een jaarlijkse controle
door de ODRN voldoende. Brief als bijlage bijgevoegd.

Gevolgen
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K3Delta heeft nu alle benodigde vergunningen om met de tweede vulfase voor de
Kaliwaal te starten als de eerste vulfase is afgerond.
Communicatie
Uitvoering of Vervolgstappen
-K3Delta zal tijdens het RTG van 16 januari 2020 een presentatie verzorgen.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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