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Geachte mevrouw Schultz van Haegen en heer Van Geel, 
 
Hierbij brengen wij u advies uit over de onlangs door Verkeer en Waterstaat opgestelde ver-
schenen Maatschappelijke kosten/baten–analyse waterbodems (MKBA). In het navolgende 
geven wij allereerst een beknopte samenvatting van ons advies, in de daarna volgende pagi-
na’s werken wij dit nader uit. 
 
Samenvatting van het advies 
 
In het MKBA is geconstateerd dat er aanzienlijke achterstanden bestaan in de baggerwerken, 
om de Nederlandse wateren op diepte te houden en waar nodig te saneren, en dat deze 
achterstanden ondanks de baggerimpuls nog steeds verder toenemen. De watersystemen 
slibben gestaag dicht of zijn vervuild hetgeen leidt tot schade voor onder andere de scheep-
vaart en de waterhuishouding (wateroverlast, onvoldoende waterkwaliteit etc.). Het MKBA 
constateert dat het voorkomen van die achterstanden, maar ook het verwijderen daarvan, 
een positief rendement oplevert. In ons advies geven wij de mogelijkheden aan om dit posi-
tieve rendement van baggeren te verzilveren, door te voorkomen dat de baggerachterstan-
den nog verder groeien en door de bestaande achterstanden in de komende 25 jaar op te 
ruimen. Wij komen daarbij tot een bestuurlijk arrangement dat samengevat als volgt luidt:  
 
Er moet worden ingezet op ten eerste het goedkoper maken van het baggerproces door on-
der andere vereenvoudiging van regelgeving en uitbreiden van stortmogelijkheden en ten 



tweede het verhogen van de middelen voor het uitvoeren van baggerwerken door het Rijk 
en door de decentrale overheden. Ondanks het feit dat efficiënter kan worden gebaggerd 
zullen lokale lasten stijgen. Hiervoor dient politiek draagvlak te ontstaan. Om deze inzet te 
kunnen realiseren adviseren wij u de volgende zeven punten in dit arrangement tussen Rijk 
en decentrale overheden vast te leggen. 
  
1 De baggerwerken moeten worden gekoppeld aan het Nationaal Bestuursakkoord Water 

(NBW) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het uitvoeren van baggerwerken kan (aanzien-
lijk) bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van zowel NBW en KRW. Integratie 
van deze beleidsvelden dient daarom plaats te vinden zodat de baggerproblematiek on-
derdeel gaat uitmaken van de wateropgave voor het NBW in 2007.  

2 Koppeling met andere beleidsterreinen, onder andere de nota mobiliteit, dient de impuls 
voor de baggerwerken te versterken en de efficiëntie van baggeren te verhogen. 

3 Eenvoudiger regelgeving voor toepassen van baggerspecie op de bodem (bagger op de 
kant plaatsen) moet deze veel gebruikte bestemming van bagger binnen redelijke milieuei-
sen maximaliseren en daarmee de kosten van het baggerproces reduceren. De hoofdlijnen 
van deze aangepaste regelgeving, die worden ontwikkeld in het kader van de Beleidsbrief 
Bodem, dienen begin 2006 gereed te zijn, zodat deze in de wateropgave voor het NBW in 
2007 kunnen doorwerken. De nu reeds bekende en toepasbare resultaten van de afgeron-
de voorbereidingen dienen ons inziens op zo kort mogelijke termijn te leiden tot aanpas-
sing van het vigerende verspreidingsbeleid voor baggerspecie door de Staatssecretaris van 
VROM. 

4 Op verwerken van baggerspecie dient te worden ingezet mits deze op een kostenafgewo-
gen wijze plaatsvindt. Bij de evaluatie van de minimum verwerkingsstandaard dient ook 
het aspect kosteneffectiviteit te worden meegenomen.  

5 Het bereiken van overeenstemming tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 
ten aanzien van de stortproblematiek moet leiden tot meer mogelijkheden voor storten van 
baggerspecie. Deze overeenstemming moet leiden tot: aanleg van extra stortcapaciteit in 
regio’s met een aantoonbaar depottekort; de verruiming van de openstelling van de Rijks-
depots Slufter en IJsseloog; het maximaal benutten van diepe putten voor het bergen van 
bagger; het opzetten van een communicatietraject. 

6 Vanuit de (maatschappelijke) baten van de baggerwerken dient meer te worden bijgedra-
gen door het inzetten van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het profijtbeginsel. Voor-
komen dient te worden dat uitsluitend de belastingbetaler het baggerprobleem oplost. 

7 Meer rijksgeld en geld van de provincies waterschappen en gemeenten dient voor de bag-
gerwerken beschikbaar te worden gesteld. Naast het verhogen van de budgetten voor on-
ze baggerwerken zien wij het als onontkoombaar dat meer rijksmiddelen voor de bagger-
werken beschikbaar komen. Wij noemen in dat verband: 

 − rijksbijdrageregelingen voor het wegwerken van achterstandssituaties zoals de sub-
bied−regeling; 

 − rijksbijdragen voor het bestrijden van te hoge lokale lasten, deze dient te worden gekop-
peld aan de lokale lasten problematiek in het kader van de financiering van het NBW, 
daarnaast dient ook de verruiming van de inzet van de WOZ overwogen te worden; 

 − nagaan van de noodzaak tot verhoging van de rijksbijdrage voor de sanering van water-
bodems in samenhang met de waterbodemopgave uit de KRW; 

 − financiering vanuit de Europese structuurfondsen. 
 



Ons advies vergt uitwerking evenals versnelling van sommige projecten. Daarna kan een in-
tegrale afweging plaatsvinden. Gelet op de omvang van deze afweging adviseren wij u de 
aanpak van de baggerproblematiek en de genoemde uitwerking niet alleen organisatorisch 
te verankeren in de overlegstructuur voor het waterbeleid (regiekolom) maar ook via de eva-
luatie, bijstelling of vernieuwing van het NBW in 2006/2007 te komen tot een bestuurlijke 
arrangement over de aanpak van de baggerproblematiek. 



Voorgeschiedenis 
 
In 2002 is het advies ‘Worden we de bagger de Baas (2002)‘ uitgebracht en aan het kabinet 
aangeboden. In dit advies zijn concrete stappen benoemd om gezamenlijk (Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen) het Tienjarenscenario waterbodems uit te voeren door extra 
financiering (onder andere subbied–regeling) beschikbaar te stellen en nieuwe regelgeving 
(onder andere minimum verwerkingsstandaard) op het gebied van waterbodems in te voe-
ren. Al deze aanbevelingen beoogden een eind te maken aan de oplopende achterstanden in 
het onderhoud van de Nederlandse wateren en het tempo van de saneringen te verhogen. 

 
Het kabinet heeft dit advies overgenomen en een aantal acties in gang gezet waarbij de na-
druk lag op een impuls voor de korte termijn (t/m 2006). In de eerste voortgangsrapportage 
over de uitvoering van het TJS blijkt deze impuls goed aan te slaan. Tegelijkertijd heeft het 
kabinet besluitvorming over een structurele oplossing en financiering voor de langere termijn 
afhankelijk gesteld van de uitkomsten van een studie waarin de maatschappelijke kosten 
worden afgewogen tegen de maatschappelijke baten van extra baggerwerk: de MKBA wa-
terbodems. 
 
Advies 
 
Het MKBA is opgezet als onderbouwing van een nieuw Kabinetsstandpunt over aanpak en 
financiering van de waterbodems. Dit tegen de achtergrond, dat er nu jaarlijks minder wordt 
gebaggerd dan er aan sediment bijkomt waardoor inmiddels aanzienlijke achterstanden zijn 
ontstaan. Hoofdconclusie van de studie is dat baggeren noodzakelijk is voor een aantal es-
sentiële maatschappelijke functies (onder andere waterhuishouding, waterkwaliteit en 
scheepvaart) en dat baggeren een batig investeringssaldo heeft1. Wij onderschrijven deze 
conclusies en zijn van mening dat, in lijn met het eerder genoemde bestuurlijke advies, de in-
zet van het waterbodembeleid moet zijn: de achterstanden in de baggerwerken mogen niet 
groter worden en de bestaande achterstanden moeten worden ingelopen.  
Noodzakelijke voorwaarde hiervoor is dat er een bestuurlijk arrangement wordt afgesproken 
om te komen tot: ten eerste nieuwe, meer praktische, regelgeving voor toepassing van bag-
ger, en voldoende stortmogelijkheden worden gecreëerd en ten tweede tot voortzetting en 
uitbreiding van de bestaande financiële impuls vanuit alle overheden. Hiervoor moet politiek 
draagvlak ontstaan. Dat draagvlak is vooral noodzakelijk voor de toename van de kosten van 
het baggeren en de daaruit voortvloeiende stijging van de lokale lasten in de komende jaren 
en decennia. Bij dit alles dient bedacht te worden dat ondanks het maatschappelijk batig sal-
do van baggeren het maar beperkt mogelijk zal zijn om deze baten ten goede te laten ko-
men aan de baggerwerken. Inzet van overheidsmiddelen en in het bijzonder Rijksmiddelen is 
daarom onvermijdelijk om de maatschappelijke baten te kunnen verkrijgen.  
In het onderstaande worden de randvoorwaarden voor een dergelijk arrangement nader 
toegelicht. 
 
Randvoorwaarden voor bestuurlijk arrangement 
 



1 Koppelen van de baggerproblematiek met het NBW en de KRW 
Achterstanden in baggerwerken beïnvloeden in belangrijke mate de capaciteit van de water-

systemen zowel voor water aan– als afvoer. Bovendien kunnen achterstanden in bagger-
werken er toe bijdragen dat waterkwaliteitsdoelstellingen bijvoorbeeld uit de Kaderrichtlijn 
Water niet 



   worden gehaald. De baggeropgave, die de MKBA in beeld brengt, beïnvloedt dan ook in 
sterke mate de totale wateropgave die door de Landelijk Bestuurlijk Overleg Water 
(LBOW) in beeld wordt gebracht. Daarbij is de vraag aan de orde welke bijdrage de aan-
pak van de waterbodems en de investeringen daarin, kunnen leveren aan het realiseren 
van de doelstellingen voor WB21 en de Kaderrichtlijn. De aanpak van de waterbodems 
dient daarom in onze visie als een integraal onderdeel van het volgende Nationaal Be-
stuursakkoord Water (NBW)(2007−2010) te worden gezien. In dit licht is inmiddels beslo-
ten om de taken van ons bestuurlijk overleg niet langer separaat te bezien maar op te ne-
men in de taken van het LBOW.  

 Integratie van de waterbodemproblematiek in het NBW (2007−2010) leidt er ook toe dat 
wij pleiten voor een integrale afweging van de baggerproblematiek (incl. de extra maat-
schappelijke kosten) van het MKBA in het NBW–kader.  

 
 Wij wijzen hier nog op de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor de baggeropgave. 

Door het ontbreken van de concrete eisen aan water− en waterbodemkwaliteit van uit de 
KRW is de omvang van deze gevolgen momenteel nog niet bekend. Het project Waterbo-
dems in de KRW zal deze duidelijkheid moeten bieden. Momenteel wordt er van uitgegaan 
dat de omvang van de saneringen niet zal toenemen. Dat betekent dat bij de huidige mid-
delen volgens het MKBA over 40 jaar de saneringen zijn afgerond. Dat verhoudt zich niet 
met de KRW–doelstelling dat in 2015 de watersystemen op orde zijn. Een versnelling van 
de saneringen is daarom gewenst. In dat kader is het noodzakelijk dat het genoemde pro-
ject Waterbodems in de KRW voor 2006 de gewenste duidelijkheid biedt, zodat de effec-
ten van de KRW in de wateropgave in 2007 kunnen worden meegenomen. 

 
2 Koppeling met andere beleidsterreinen 
 De MKBA laat zien dat een extra investering in waterbodems veel baten oplevert voor de 

scheepvaart, in het bijzonder in het hoofdwatersysteem maar ook in de regionale wateren. 
Naast de rol als aanjager voor ander baggerwerk, biedt een dergelijke investering van de 
zijde van het Rijk als beheerder veel mogelijkheden tot meekoppeling. Indien de Waal of 
IJssel wordt gebaggerd is het relatief een geringe moeite om ook (de toegangen tot) jacht-
havens mee te baggeren. Wij verwachten dat met de definitieve vaststelling van de Nota 
Mobiliteit medio 2005 de daarin voorgenomen impuls aan het onderhoud van Rijksvaar-
wegen (2011–2020) expliciet een substantieel deel wordt vastgelegd voor baggerwerk. 
Daardoor kan aan de hier bedoelde meekoppeling vorm worden gegeven. Tevens ver-
wachten wij dat door de beheerders van regionale vaarwegen (provincies of soms water-
schappen) ondersteuning wordt geboden voor meekoppeling van dergelijk onderhouds-
werk.  

  
3 Meer bagger op de kant 
 Toepassing van baggerspecie op de bodem of in werken vormt economisch en (mits vol-

doend aan duurzaamheidcriteria) ook milieuhygiënisch de meest aantrekkelijke optie om 
baggerspecie te bestemmen. Toepassen van bagger leidt er toe dat minder bagger in de-
pots behoeft te worden gestort en beperkt daarom het afvalprobleem bij baggeren. Toe-
passing van baggerspecie op de bodem is ca. tien maal goedkoper dan storten of verwe-
ken van bagger en kan daarom leiden tot aanzienlijke kostenbesparing. De toepassing van 
bagger op de bodem dient daarom te worden gemaximaliseerd. Wel dienen daarbij van-
zelfsprekend geen onverantwoorde milieurisico’s voor het gebruik van de bodem te wor-
den genomen.  



 Een nieuw beleid voor het toepassen van grond en bagger op de bodem, is reeds door het 
Ministerie van VROM voorbereid en wordt concreet gemaakt in het kader van de Beleids-
brief Bodem. Dit beleid zal in de bedoelde maximalisatie moeten voorzien. Tevens dient dit 
beleid, mede gelet op het veelvuldige gebruik ervan, eenvoudig en in de praktijk goed toe-
pasbaar te zijn. Het huidige gedetailleerde onderscheid in baggerklassen moet daarom 
worden beperkt.  



   Inmiddels afgerond onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM heeft de moge-
lijkheden hiertoe aangetoond. Een volgende indeling kan voor het nieuwe beleid model 
staan: altijd toepasbare bagger (toepasbaarheid is uitsluitend afhankelijk van de bagger-
kwaliteit en onafhankelijk van de bodemkwaliteit), meestal toepasbare bagger (toepas-
baarheid blijkt na toetsing aan bodemkwaliteit en bodemgebruik) en nooit toepasbare 
baggerspecie (toepassen is uitgesloten gezien de kwaliteit van de bagger). De nu reeds be-
kende en toepasbare resultaten van de afgeronde voorbereidingen dienen ons inziens op 
zo kort mogelijke termijn te leiden tot aanpassing van het vigerende verspreidingsbeleid 
voor baggerspecie door de Staatssecretaris van VROM. 
Een onderdeel van het nieuwe toepassingsbeleid zal tevens toepassing van bagger in wer-
ken moeten behelzen. Daarmee wordt een deel van het huidige Bouwstoffenbesluit on-
dergebracht in de regelgeving voor toepassen van bagger (en grond) op de bodem. Ook 
voor dit onderdeel van het beleid geldt dat op de eenvoud en uitvoerbaarheid van de 
nieuwe regelgeving moet worden toegezien om te kunnen bijdragen aan de beoogde 
maximalisatie. 

 
 Ook het MKBA toont aan dat het toepassingsbeleid van grote invloed is op de kosten voor 

het realiseren van de baggeropgave. Het is daarom noodzakelijk dat de hoofdlijnen van dit 
beleid (inclusief de te hanteren normen en de daarmee realiseerbare hoeveelheden toe te 
passen bagger) in het NBW (2007−2010) worden vastgelegd. Bestuurlijke vaststelling van 
deze hoofdlijnen door betrokken partijen, begin 2006, is daarvoor noodzakelijk. 

 
4 Op kosten afgewogen inzet op verwerking 
 Ten behoeve van de verwerking van baggerspecie is inmiddels door het Ministerie van 

VROM de minimum verwerkingsstandaard ontwikkeld en ingevoerd. Deze standaard be-
oogt de verwerking van baggerspecie te bevorderen. De effectiviteit van verwerking blijkt 
evenwel beperkt, dat wil zeggen de kosten die met het verwerken van baggerspecie zijn 
gemoeid wegen in veel gevallen niet op tegen de baten zoals de beperking van stortvolu-
me en vermindering van milieuschade. Kosteneffectiviteit is voor het oplossen van de bag-
gerproblematiek van groot belang. Wij bevelen daarom aan om de regelgeving voor de 
MVS nadrukkelijk ook op het kostenaspect te evalueren. 

 
5 Meer mogelijkheden voor storten  
 Ondanks ruimere toepassingsmogelijkheden en de verwerking van baggerspecie zal een 

deel van de baggerspecie blijvend gestort moeten worden in depots. Voor de langere ter-
mijn is onvoldoende depotruimte beschikbaar. Bovendien is (voor zowel de korte als lange-
re termijn) de verdeling van de depotcapaciteit over Nederland onevenwichtig. Het is es-
sentieel dat in de regio’s met een voorspelbaar tekort aan baggerdepotcapaciteit daad-
krachtig gewerkt wordt aan het beschikbaar komen van aanvullende depotcapaciteit. Te-
gelijkertijd vraagt het in een hogere versnelling brengen van de baggeractiviteiten de rui-
mere openstelling van de twee grootste baggerdepots van Nederland (Slufter en IJsseloog). 
Harde voorwaarde voor verruimde openstelling is dat de totstandkoming van de noodza-
kelijke nieuwe depotruimte op de lange termijn gegarandeerd is en blijft. Rijk, provincies, 
waterschappen en gemeenten zullen binnenkort vermoedelijk overeenstemming bereiken 
over verruimde openstelling van de grote depots. Voor de korte termijn zou dit betekenen 
dat er meer afzetmogelijkheden voor het baggerspecieaanbod komen en een versnelling 
van de baggeractiviteiten dichter binnen bereik komt.  

 



 Voor het creëren van nieuwe depotcapaciteit biedt het gebruik van diepe putten goede 
mogelijkheden. Het is daarom van belang dat deze mogelijkheid zoveel mogelijk wordt be-
nut. Vooral uit kostenoogpunt is dit een aantrekkelijk alternatief en milieuhygiënisch kan 
deze op 



  tie in veel gevallen zonder problemen aan de te stellen voorwaarden voldoen. Het zijn 
vooral de emotionele en psychologische weerstanden bij omwonenden en besturen, die 
deze oplossingsrichting in de weg staan. Getracht moet worden om via goede communica-
tie ongefundeerde weerstand weg te nemen, hoe moeilijk dat ook is.  

 Zonder een goed communicatietraject zal er onvoldoende draagvlak ontstaan voor nieuwe 
baggerdepotcapaciteit, in welke vorm ook. Ook hier ligt een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de betrokken overheden. 

 
6 Meer geld vanuit de baten van baggeren  
 Naast het principe ‘de vervuiler betaalt’ zou voor de aanpak van de baggerproblematiek 

ook toepassing van het profijtbeginsel moeten worden toegepast. Immers, de extra lasten 
die moeten worden opgebracht om te bereiken dat achterstanden niet verder oplopen en 
bestaande achterstanden worden ingelopen kunnen niet (via provinciale, waterschappelijke 
of gemeentelijke belastingen) eenzijdig op het bordje van de burger worden gelegd. Wij 
geven hiervoor een aantal suggesties en overwegingen. 

 
 Genereren van extra middelen op lokaal en regionaal niveau: 
 − win−win situaties benutten. Bezien dient te worden of door het uitvoeren van bagger-

werkzaamheden samenloop kan ontstaan met het realiseren van de NBW en Kaderricht-
lijndoelstellingen; 

 − verrekening van baten. Het MKBA laat zien dat scheepvaart en landbouw de meeste 
baat hebben bij het (tijdig) uitvoeren van baggerwerken. Nagegaan dient te worden in 
hoeverre het bijdragen in de baggerkosten door deze partijen mogelijk en redelijk is gelet 
op de huidige financiering van de baggerwerkzaamheden. Daarbij dient te worden na-
gegaan hoe deze middelen ten goede kunnen komen aan de baggerende partijen; 

 − kostenveroorzaking verdient aandacht. Zowel ter verkrijging van financiële middelen, als 
uit een oogpunt van preventie dienen, nog meer dan nu het geval is, de kosten van bag-
geren daar te laten neer te slaan waar zij worden veroorzaakt. Het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ moet daarom meer worden ingezet ter financiering van de baggerkosten. Deze 
acties moeten onderdeel zijn van de uitwerking kabinetsstandpunt bekostiging regionaal 
waterbeheer.  

 
7 Meer Rijksgeld en geld van provincies, waterschappen en gemeenten 
 Naast invulling van de voorgaande punten is vanuit alle overheden extra geld nodig om 

het gestelde doel te kunnen realiseren. Provincies, waterschappen en gemeenten zijn daar-
om bereid hun budgetten voor de baggerwerken te verhogen, aanvullend aan een Rijksbij-
drage. Daarbij moet worden opgemerkt dat prioritering van baggerwerken en de inzet van 
verkregen middelen zo efficiënt mogelijk zal dienen te geschieden. Prioritering op basis van 
de te verwachten baten voor bijvoorbeeld scheepvaart of waterhuishouding ligt daarom 
voor de hand. Wel merken wij daarbij op dat prioritering van de inzet van middelen slechts 
kan plaatsvinden binnen het gebied dat de middelen opbrengt.  

 
 Naast de verhoogde baggerbudgetten van Provincies, waterschappen en gemeenten is ex-

tra inzet van Rijksgelden noodzakelijk om de volgende redenen: 
 − Er bestaan baggerachterstanden en verontreinigingssituaties waarvoor geen verantwoor-

delijke partijen zijn aan te wijzen en de bekostiging binnen de regio onhaalbaar of onre-
delijk is. Voor oplossing daarvan binnen het gewenste realisatietempo zijn bijdragen uit 
de algemene middelen noodzakelijk. Deze situaties doen zich vooral voor in de bebouw-
de kom. Tegen deze achtergrond is in 2002 de bijdrageregeling voor het bebouwd ge-



bied (subbied–regeling) in het leven geroepen. Een voortzetting van deze bijdrage rege-
ling achten wij absoluut noodzakelijk.  



 
− In sommige gevallen lopen de lasten voor beheerders van waterbodems als gevolg 
van het inlopen van achterstanden zo hoog op, dat dit tot onverantwoorde stijging van 
de lokale lasten leidt. Deze problematiek dient in samenhang met de totale zorg voor de 
lokale lastenproblematiek in het kader van de financiering van het NBW en de Kader-
richtlijn tot een oplossing te worden gebracht. Inzet van rijksmiddelen om onverant-
woorde lokale lastenstijgingen tegen te gaan dient daarbij nadrukkelijk te worden mee-
genomen.  

  Bovendien geeft de voorgestelde maximalisering van de OZB gemeenten geen ruimte 
voor een stijging van de gemeentelijke uitgaven waardoor zonder Rijksfinanciering het 
inlopen van de achterstanden door gemeenten in veel gevallen tot onoverkomelijke pro-
blemen leidt. 

 − Ten slotte verdient bij de inzet van rijksmiddelen voor (regionale) waterbodems de inzet 
van rijksmiddelen voor sanering van de waterbodems aandacht. Om de doelen van de 
KRW te kunnen realiseren is het op basis van de huidige inzichten nodig dat waterbo-
dems versneld worden gesaneerd. De extra kosten als gevolg van Europees beleid komen 
naar ons oordeel voor rekening van het Rijk. Het NBW vermeldt hierover: ‘De apparaats-
kosten voor de implementatie van de Europese kaderrichtlijn water worden na twee jaar 
geëvalueerd. Mocht blijken dat er sprake is van ’meerwerk’ dan worden deze gecompen-
seerd volgens de geldende Rijksregels’.  

 Onderzocht dient te worden of in het licht van de KRW de bestaande rijksbijdrageregeling 
in het kader van de Wet bodembescherming nog toereikend is. Dit onderzoek dient begin 
2006 te zijn afgerond om de uitkomsten daarvan nog te kunnen meenemen in een nieuw 
Bestuursakkoord Water. 

 Het verdient ons inziens bovendien aanbeveling om na te gaan of een dergelijk aangepaste 
bijdrageregeling kan worden gekoppeld aan de integrale waterwet vooral als zou worden 
besloten om ook de overige regelgeving voor sanering van waterbodems in deze wet on-
der te brengen. 

 
 Naast het beroep op rijksmiddelen bevelen wij aan om financiering vanuit Europese struc-

tuurfondsen te verkennen om langs die weg te trachten extra middelen voor het oplossen 
van de waterproblematiek te vinden. Een trekkersrol hiervoor zou ons inziens bij het Rijk 
moeten liggen.  
 
Afstemming in de tijd met het NBW   

 
Ons advies vergt uitwerking evenals versnelling van sommige projecten. Daarna kan een 
integrale afweging plaatsvinden. Gelet op de omvang van deze afweging adviseren wij u 
de aanpak van de baggerproblematiek en de genoemde uitwerking niet alleen organisato-
risch te verankeren in de overlegstructuur voor het waterbeleid (regiekolom) maar ook via 
de evaluatie, bijstelling of vernieuwing van het NBW in 2006/2007 te komen tot een be-
stuurlijke arrangement over de aanpak van de baggerproblematiek. 

 



   Hoogachtend 

 


