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1. Inleiding 
 
Bij de voorbereiding en uitvoering van waterbodemsaneringen en baggerwerkzaamheden (grondverzet van 
waterbodems) waarbij verontreinigde baggerspecie vrijkomt zijn momenteel voor de vergunningverlening 
en uitvoering van deze activiteiten de volgende beleidsnota’s, regels en wetten van belang: 
• 4e Nota Waterhuishouding (NW4); 
• Wet Bodembescherming (Wbb) en Besluit aanwijzing zijwateren (BAZ); 
• Circulaire Saneringsregeling Wet Bodembescherming, Beoordeling en afstemming; 
• Wet Milieubeheer (Wm);  
• Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie;  
• Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (Wvo); 
• Bouwstoffen besluit; 
• Beleidslijn actief bodembeheer rivierbed (ABR); 
• Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr); 
• Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems. 
 
Hoewel dit instrumentarium voldoende houvast zou moeten bieden voor een eenduidige 
uitvoeringspraktijk, blijken er binnen Rijkswaterstaat (RWS) interpretatieverschillen te zijn over de 
beleidsuitvoering. Een ander probleem bij de uitvoeringspraktijk is dat nog onvoldoende bekend is hoe om 
te gaan met nieuwe kennis en nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld van de EU wet- en 
regelgeving. Dit leidt onder meer regelmatig tot discussies over nut en noodzaak, doelstelling en de urgentie 
van saneren. Ook de wijze van uitvoeren van een sanering, de ontwikkeling van baggerspeciedepots en 
verwerkingsinstallaties zijn onderwerp van discussie. 
 
Dit AKWA-rapport beoogt duidelijkheid te scheppen over de actuele praktijk, knelpunten, nieuwe en 
gewenste ontwikkelingen van het omgaan met en beoordelen van verontreinigde waterbodems. De 
doelstelling van dit rapport is drieledig. Ten eerste het informeren van het Hoofdkantoor over de 
knelpunten die zich in de praktijk ten aanzien van de aanpak van waterbodemsaneringen en 
baggerwerkzaamheden voordoen. Het rapport is in dit verband bedoeld als aanzet voor besluitvorming 
binnen RWS om tot een verbetering in de uitvoeringspraktijk te komen. De basis hiervoor vormt het 
oplossen van de gesignaleerde knelpunten en het implementeren van nieuwe ontwikkelingen voortkomend 
uit beleidsvorming en onderzoek. Dit rapport is intern RWS gericht, het is echter wel de bedoeling dat 
belangrijke aspecten, bijvoorbeeld inzake de normstelling, in de relevante externe contacten zoals het 
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) worden ingebracht. De tweede doelstelling is het informeren 
van het bevoegd gezag RWS over deze knelpunten en de mogelijke oplossingen daarvoor. Tenslotte heeft 
dit rapport tot doel de beheersdirecties als initiatiefnemers een handvat te geven hoe te handelen bij een 
waterbodemsanering die op eigen initiatief wordt voorbereid. 
 
Om tot een duidelijke afbakening te komen, beperkt dit rapport zich tot waterbodemsanering 
/baggerwerkzaamheden in zoete wateren. Specie die in het kader van ABR wordt opgepakt en zoute 
baggerspecie worden in andere kaders uitgewerkt. Er wordt in dit schrijven verder niet specifiek ingegaan 
op de detailuitwerking van de verschillende onderzoeksfases (zoals het historisch, oriënterend, nader en 
saneringsonderzoek). Ook het opstellen van het Saneringsplan en de werkelijke uitvoering van de sanering 
zal niet in detail worden behandeld. 
 
Het rapport kent de volgende onderdelen: 
• huidige praktijk bij verwijderen verontreinigde waterbodems; 
• nieuwe ontwikkelingen en inzichten; 
• analyse knelpunten met betrekking tot de huidige praktijk, nieuwe ontwikkelingen en inzichten; 
• gewenste nieuwe beleidsontwikkelingen en aanvullend onderzoek. 
 
De huidige systematiek van beoordeling en het verwijderen van waterbodems wordt benaderd vanuit een 
conservatief standpunt (lees gehouden aan bestaande wet- en regelgeving). Dit is met opzet zo gedaan, 
aangezien zodoende een duidelijk beeld van een (nieuwe) coherente systematiek kan worden geschetst. 
Hierdoor zijn projecten waarin al wordt geanticipeerd op beleidsvernieuwingen of gebruik wordt gemaakt 
van uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld Ketelmeer) onderbelicht. Na een brede beschouwing op hoofdlijnen 
van de huidige waterbodemsystematiek wordt in hoofdstuk 5 vooral in gegaan op de beoordeling van en 
de besluitvorming over de kwaliteit van waterbodems.
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2. Huidige praktijk bij verwijderen verontreinigde waterbodems 
 
Saneringsprojecten 
Een verontreinigde waterbodem kan een negatieve invloed hebben op mens en milieu (flora en fauna). 
Wanneer de verontreiniging bepaalde gehalten overschrijdt moet de waterbodem worden gesaneerd 
om de risico’s te reduceren tot een acceptabel niveau (zie par. 2.1). 
 
Andere projecten 
Daarnaast kan verontreinigde specie tijdens de uitvoering vrijkomen waarbij niet a-priori sprake van 
een sanering is. Bij dit laatste moet gedacht worden aan onderhoudsbagger of het baggeren ten 
behoeve van een nieuw werk zoals bij rivierverruiming (zie par. 2.2).  
Een belangrijk verschil tussen deze activiteiten is dat het Bevoegd gezag via de Wbb een sanering kan 
opleggen en bij baggeren bij andere projecten dit juist een beoogde activiteit is van een initiatiefnemer. 
Na het verwijderen van de waterbodem ontstaat in beide gevallen dezelfde problematiek, namelijk het 
zoeken naar een nieuwe bestemming voor de verontreinigde baggerspecie (zie Figuur 2-1). 
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Figuur 2-1 : Schematische voorstelling waterbodemsanering en grondverzet 

Onderzoekstrajecten:  

Oriënterend onderzoek (OO). Als er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een geval van waterbodemverontreiniging, dan 
dient formeel een verkennend of oriënterend onderzoek te worden uitgevoerd. Uit het OO blijkt of de waterbodem verontreinigd 
is en zo ja, of de verontreiniging dermate ernstig is dat de uitvoering van een Nader onderzoek gewenst is. Hiervoor geldt als 
criterium het overschrijden van de tussenwaarde[(streefwaarde + interventiewaarde)/2] of een overschrijding van de 
interventiewaarde (IW) in één of meer van de geanalyseerde monsters. Op sommige locaties zijn voldoende gegevens bekend 
(men weet dat de locatie vervuild is) en zal men dit traject overslaan. 

Nader onderzoek (NO). Wanneer er uit het OO blijkt dat een NO nodig is, moet eerst de ernst en omvang worden bepaald. Dit 
gebeurt tijdens de 1e fase van het Nader Onderzoek (NO fase 1) op basis van landelijk geldende normen (potentiële risico’s). Als 
uit dit onderzoek blijkt dat het een ernstig geval betreft zal de 2e fase van het NO worden doorlopen om zodoende de urgentie 
op basis van actuele risico’s voor mens, milieu en verspreiding naar grond- en oppervlaktewater vast te stellen.  

Saneringsonderzoek (SO) en Saneringsplan (SP). In het SO wordt eerst de doelstelling van de sanering vastgesteld, waarna de 
mogelijke saneringsvarianten op de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten worden onderzocht. De resultaten van 
het SO vormen de basis voor het saneringsplan, waarin de gekozen saneringsvariant verder wordt uitgewerkt. Het saneringsplan 
moet worden goed gekeurd door het Wbb Bevoegd gezag.  
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In het kader van de waterbodemproblematiek is er een wettelijk vastgesteld normenstelsel: de 
klassenindeling. De klassenindeling kent 5 niveaus, klassen 0 t/m 4, met daarbij de volgende 
kenmerkende waarden: streefwaarden, grenswaarden, toetsingswaarden, interventiewaarden en alleen 
voor zware metalen in anaërobe toestand signaleringswaarden (Figuur 2-2). Met uitzondering van de 
signaleringswaarden liggen bovenstaande waarden allen op de grens tussen twee klassen. De indeling 
in kwaliteitsklassen bepaalt de mate van verontreiniging van de waterbodem. Een belangrijk kenmerk 
van de klassenindeling is dat de klasse van de waterbodem wordt bepaald door de concentraties aan 
verontreinigingen. Op dit moment dient conform deze klassenindeling gehandeld te worden.  
  

klasse 0

klasse 1

klasse 2

klasse 3

klasse 4

klasse 4 signaleringswaarden (zware metalen)

interventiewaarden (ER)

toetsingswaarden

grenswaarden

streefwaarden (VR)

 

Figuur 2-2: Klassenindeling met de daarbij behorende kenmerkende waarden 

 
Signaleringswaarden 
Voor metalen zijn voor sediment de signaleringswaarden voorlopig nog van toepassing. Deze waarden zijn vastgesteld i.v.m. het 
afwijkende gedrag van metalen onder anaërobe condities, en vanwege verschillen in ecotoxicologische gegevens voor bodem en 
waterbodem. Wanneer de signaleringswaarden niet worden overschreden wordt aangenomen dat sanering niet urgent is. 
 
Interventiewaarden 
Interventiewaarden hebben betrekking op het saneringsbeleid, en gelden voor zowel de droge bodem als de waterbodem. De 
basis hiervoor zijn getalswaarden voor het ernstig risiconiveau voor water- en bodemecosystemen (ER) en het maximaal 
toelaatbaar risico voor de mens (MTR). 
 
Toetsingswaarde 
De toetsingswaarde wordt binnen het huidige beleid gebruikt om te beoordelen of baggerspecie in aanmerking kan komen voor 
verspreiding. Nagegaan zal worden hoe op termijn de beoordeling van baggerspecie verder geïntegreerd kan worden met de 
milieukwaliteitsnormen op basis van risico’s (MTR), en hoe een beoordeling met gebruik van bioassays daarin kan worden 
geïmplementeerd. 
 
Grenswaarden 
Deze getalswaarden worden gebruikt bij de klassenindeling waterbodem en vormen de grens tussen klasse 1 en klasse 2.  
 
Streefwaarden 
Waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarbij de functionele eigenschappen van een bepaald compartiment voor mens, plant 
en dier zijn veiliggesteld (= multifunctioneel). 

 

2.1 Saneren van waterbodems 
 
Saneren is het reduceren van de risico’s van bodemverontreiniging tot een acceptabel niveau, door het 
verwijderen van verontreinigde specie en/of door het isoleren daarvan (afdekken).Bij de besluitvorming 
met betrekking tot de waterbodemsanering (zie Figuur 2-1) vallen in essentie vijf stadia te 
onderscheiden. Het betreft: 
− bepaling van de omvang en de concentraties (klasse) en daarmee van de ernst van de 

bodemverontreiniging1; 
− bepaling van de saneringsurgentie; 
− opstellen saneringsonderzoek en saneringsplan; 
− beschikking Wet bodembescherming; 
− prioritering. 

                                                     
1 Het woord ‘noodzaak’ komt niet voor in wet of circulaire. Er wordt gesproken van ‘saneren wanneer de functionele eigenschappen van de bodem voor mens en ecosysteem zijn of 

dreigen te worden aangetast’. ‘Noodzaak’ is een ‘wandelgangenwoord’, dat nog resteert uit de periode van de interim-wet bodemsanering. Deze interim-wet bestaat niet meer. 
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In alle gevallen (dus zowel bij een sanering als bij overig grondverzet) moet men, wanneer men 
voornemens is verontreinigde (water)bodem te verplaatsen of weg te halen, dit aan het Wbb bevoegd 
gezag worden gemeld. Naar aanleiding van deze melding of naar aanleiding van een nader onderzoek 
(bij een potentieel saneringsgeval) stelt het bevoegd gezag in een beschikking vast of er sprake is van 
een ernstige bodemverontreiniging. Indien daadwerkelijk sprake is van een ernstig geval van 
waterbodem verontreiniging zal tevens een saneringsonderzoek en saneringsplan opgesteld moeten 
worden. Bij het saneren van de waterbodem (dus alleen verwijdering om milieuhygiënische redenen) 
dient altijd een nader onderzoek, saneringsonderzoek en saneringsplan aan het bevoegd gezag 
overhandigd te worden. 

2.1.1 Bepalen van de ernst van de (water)bodemverontreiniging 

 
Vaststelling van een geval van ernstige bodemverontreiniging door het bevoegd gezag vindt plaats op 
basis van de klassenindeling voor waterbodems (wettelijk vastgesteld normenstelsel). Er is sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging als uit de eerste fase van het Nader Onderzoek blijkt dat de 
interventiewaarde voor één of meerdere stoffen voor een bodemvolume van meer dan 25 m3 (of 100 m3 

grondwater) wordt overschreden. Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de waterbodem ernstig 
verontreinigd is moet de tweede fase van het Nader Onderzoek (bepaling actuele risico’s) worden 
uitgevoerd. Sinds kort is de Richtlijn nader onderzoek Waterbodems van toepassing. Hierin staan 
richtlijnen hoe de ernst en urgentie van een waterbodem verontreiniging bepaald kunnen worden. Deze 
richtlijn dient in de komende 2 tot 3 jaar in de praktijk te worden toegepast. Op basis van de opgedane 
ervaringen kan vervolgens worden bepaald of de Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems nog 
nadere aanpassing behoeft. 
  
Indien de interventiewaarden niet worden overschreden is er geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De urgentie behoeft dan niet nader onderzocht te worden en aan het bevoegd 
gezag Wbb kan een beschikking worden gevraagd waarin dit wordt vastgelegd (par. 2.1.2.). De 
waterbodem kan dan nog wel verontreinigd zijn, maar het levert geen verplichting op deze te gaan 
saneren. Bij andere activiteiten in dit gebied moet echter wel rekening worden gehouden met de 
verontreinigde specie, die bij verwijdering immers een andere bestemming moet krijgen. Deze 
activiteiten moeten wel gemeld worden aan het bevoegd gezag, echter zonder saneringsonderzoek. 
 
Op basis van inventarisaties van de waterbodems voor de wateren waar RWS Wbb bevoegd gezag is, is 
de kwaliteit van de waterbodems in kaart gebracht. Bij het vermoeden van een klasse 4 waterbodem 
worden deze jaarlijks gepubliceerd in het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren. 

2.1.2 Bepalen van de saneringsurgentie 

 
Bij de bepaling van de saneringsurgentie is sprake van een overeengekomen werkwijze die wordt 
toegepast in het Nader Onderzoek. Als er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
wordt in het Nader Onderzoek vastgesteld wat de omvang en de aard van de verontreiniging is, en 
wordt eveneens vastgesteld of er sprake is van urgentie voor saneren (Figuur 2-3). 
 

Risico bepalingRisico bepaling

HumaanHumaan VerspreidingVerspreidingEcologieEcologie

TriadeSedisoil

Ecologische veldwaarnemingen

Bioassays

Chemie

 
 
Figuur 2-3 : Schematische voorstelling bepalen saneringsurgentie 
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Uitgangspunt bij de beoordeling is dat de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
urgent is, tenzij is aangetoond of aannemelijk gemaakt dat geen enkel van de vastgestelde criteria voor 
actuele humane en ecologische risico’s, dan wel verspreidingsrisico’s richting grond- en 
oppervlaktewater wordt overschreden. 
 
Voor het bepalen van de actuele risico’s van de verontreinigingen zijn risicogrenzen gedefinieerd voor 
bodem, waterbodem en oppervlaktewater, met bijbehorende gehalten voor verschillende 
contaminanten. Het betreft de volgende generieke grenzen: 
− verwaarloosbaar risico (VR); 
− maximaal toelaatbaar risico (MTR); 
− ernstig risico (ER). 
In bovenstaande risicogrenzen wordt onderscheid gemaakt in: blootstelling van de mens, en blootstelling 
van het ecosysteem aan contaminanten. Voor het verspreidingsrisico naar grondwater zijn geen 
risicogrenzen bepaald. De bepaling van de saneringsurgentie vindt plaats door de risicogrenzen 
(bijvoorbeeld MTR) van contaminanten in water via generieke verdelingscoëfficiënten om te rekenen 
naar risicogrenzen voor sediment (bijvoorbeeld MTR sediment). 
 
Bij de beoordeling van de saneringsurgentie (actuele risico’s) wordt met name gelet op die stoffen, 
waarvan de concentratie hoger is dan het gemiddelde van de interventiewaarde en de streefwaarde. De 
Circulaire Saneringsregeling Wbb geeft  voor zware metalen aan dat gehalten boven de 
interventiewaarden, maar onder de signaleringswaarden per definitie niet urgent zijn. Dezelfde Circulaire 
geeft echter ook de mogelijkheid om de urgentie van een dergelijk verontreinigingsgeval te beoordelen 
op basis van actuele risico’s, zodat na deze beoordeling alsnog sprake kan zijn van saneringsurgentie 
 

Relatie Klassenindeling, potentiële en actuele risico’s:   Er bestaat veel verwarring over de begrippen potentiële en 
actuele risico’s. Tevens is voor velen de relatie met risico’s en de klassenindeling onduidelijk. De generieke 
risicogrenzen voor sediment geven de onderbouwing van de interventiewaarden en voor de streefwaarden. De 
bepaling van de interventiewaarden is gebaseerd op de meest strenge waarde van het maximaal toelaatbaar risico 
(MTR-humaan) voor mensen en het ernstig risico (ER-eco) voor ecosystemen in sediment. De ecotoxicologische 
risicogrenzen voor sediment zijn afgeleid van de ecotoxicologische risicogrenzen voor water: VR (= 1/100 van de 
MTR-waarde), MTR (95% van de soorten wordt beschermd) en ER (50% van de soorten wordt beschermd). Het 
VR-niveau bepaalt de streefwaarde. De potentiële risico’s van het sediment worden bepaald door een vergelijking te 
maken tussen de totaal concentraties van de verontreinigingen in het sediment en de ER- en VR-risicogrenzen. De 
potentiële risico grenzen hebben vooral een signaal functie: onder VR (klasse 0) zijn er geen potentiële risico’s. Bij 
overschrijding van het ER (klasse 4) zijn er potentiële risico’s voor de mens en/of het ecosysteem.  

Omdat potentiële risicogrenzen generiek zijn afgeleid kan het voorkomen dat er op de locatie waar de 
interventiewaarde (ER) wordt overschreden toch geen sprake is van actuele risico’s. De actuele risico’s worden in de 
2e fase van het NO bepaald. Hierbij wordt in tegenstelling tot bij de klassenindeling rekening gehouden met locatie 
specifieke omstandigheden. Zo moet er rekening worden gehouden met de daadwerkelijke beschikbaarheid van de 
verontreiniging; de verontreinigen kunnen zo vast aan de bestanddelen van de bodem gehecht zijn dat deze veel 
minder beschikbaar zijn voor organismen dan op basis van de potentiële risico’s (totaalconcentraties) wordt 
verondersteld. Ook kunnen bepaalde blootstellingroutes niet aanwezig zijn waardoor de actuele risico’s minder 
ernstig blijken (bijvoorbeeld doordat er geen humane blootstellingroute mogelijk is). Andersom kunnen de risico’s 
ook hoger zijn als de beschikbaarheid van verontreinigingen hoger is dan verwacht of wanneer effecten veroorzaakt 
worden door combinaties van verontreinigingen (combinatietoxiciteit) 

 
Indien van klasse 4 specie wordt vastgesteld dat er geen onaanvaardbare actuele risico’s zijn, leidt dit 
niet tot een indeling in een lagere klasse. De registratie als ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ 
blijft gehandhaafd. 
 
Actuele humane risico’s 
Voor waterbodems is blootstelling van de mens vaak geen risico van betekenis. Waar blootstelling op 
kan treden heeft dit vooral betrekking op recreatieve situaties en consumptie van vis uit een 
verontreinigd gebied. De beoordeling met betrekking tot de volksgezondheid vindt derhalve van geval 
tot geval plaats, door toetsing aan MTR-humaan en op basis van expert judgement van de 
blootstellingroutes. Van belang is dat de hier genoemde MTR-humaan niet gelijk is aan de MTR-
sediment uit de NW4. De actuele blootstelling wordt bepaald aan de hand van de 
verontreinigingssituatie, de waterbodemeigenschappen en het gebruik van de waterbodem in relatie tot 
het blootstellingscenario. Met behulp van het programma SEDISOIL kan worden vastgesteld of de 
blootstelling al dan niet leidt tot overschrijding van de MTR-humaan. 
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Actuele ecologische risico’s 
In de Richtlijn nader onderzoek wordt aanbevolen om voor het beoordelen van risico’s voor de 
ecologie gebruik te maken van de TRIADE-beoordeling, ook wel aangeduid als “effectgerichte 
beoordeling van bodemkwaliteit” In deze beoordeling wordt de saneringsurgentie (vanwege 
aantasting functie natuur) vastgesteld op grond van het combineren van gegevens uit chemische 
analyses, bioassays en ecologische veldwaarnemingen. Bij de TRIADE-methode ligt de nadruk op het 
aantonen van relaties tussen aanwezige verontreinigingen en de waargenomen effecten. 
 
Een eerste onderdeel van de TRIADE is een inventarisaties van de in de bodem levende dieren. 
Veldwaarnemingen in verontreinigde locaties dienen te worden vergeleken met criteria voor een 
normale opbouw van de bodemlevensgemeenschap. Deze criteria zijn opgesteld op basis van kennis 
van de situatie in niet door verontreinigingen beïnvloedde referentiegebieden. Aanwijzingen dat in een 
verontreinigde locatie de bodemlevensgemeenschap aangetast is, dienen te worden bevestigd met 
gegevens over de sedimenttoxiciteit (gemeten in bioassays). 
 
In bioassays (laboratoriumexperimenten met lagere diersoorten zoals muggenlarven) wordt bepaald of 
er effecten waarneembaar zijn bij blootstelling van standaardorganismen aan een verontreinigde 
waterbodem, of poriënwater daaruit. Voor stoffen die zich typisch ophopen in voedselketens en bij 
vogels en zoogdieren effecten kunnen veroorzaken, wordt de bio-accumulatie vastgesteld. Dat kan 
worden gemeten in dieren die verzameld worden in de veldsituatie, of in dieren die zijn blootgesteld in 
het laboratorium. Voor een aantal bioassays zijn methodebeschrijvingen beschikbaar, alsmede de 
criteria op basis waarvan de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd. De chemische analyses 
(totaalconcentraties) van de waterbodem worden uitgevoerd op de monsters waarmee de bioassays 
worden uitgevoerd. 
 
De informatie van chemische analyses wordt gebruikt door na te gaan of contaminanten gemeten zijn 
in concentraties die de waargenomen effecten kunnen verklaren. Dit gebeurt door de gehalten van 
contaminanten te vergelijken met literatuurdrempelwaarden voor effecten op de testorganismen. 
 
De combinatie van alle TRIADE-resultaten bepalen of er wel of geen sprake is van een actueel 
ecologisch risico van de waterbodem. 
 
Verspreidingsrisico’s 
Bij verspreiding wordt beoordeeld in welke mate waterbodemverontreinigingen mobiel zijn en nu, of in 
de toekomst een bedreiging vormen voor het grondwater of het oppervlaktewater. Besluitvorming 
vindt plaats aan de hand van onderzoeksresultaten. 
 
Urgentieoordeel 
Er zijn daarnaast andere factoren die de urgentie (mede) bepalen. Zo wordt bij het bepalen van de 
saneringsurgentie inmiddels ook rekening gehouden met gebiedseigen kwaliteit en daarmee met de 
kans op herverontreiniging. Men zal niet terugsaneren tot gehalten beneden gebiedseigen kwaliteit 
(regionale achtergrond) wanneer er hersedimentatie van gebiedseigen kwaliteit zal optreden.  
 
Als de tweede fase van het Nader Onderzoek uitwijst dat er sprake is van een urgent geval (actuele 
risico’s) moet een Saneringsonderzoek worden uitgevoerd.  

2.1.3 Beschikking Wet Bodembescherming 

 
Voor de wetten Wvo, Wbb en Wbr is voor de rijkswateren de Regionale directie (HID) bevoegd gezag 
als het initiatief voor een sanering of grondverzet van verontreinigde waterbodem bij een derde ligt die 
niet behoort tot de directie. Wanneer de directie wel het initiatief neemt volgens deze wetten, dan is 
de Directeur-generaal het bevoegd gezag (gedelegeerd aan het Hoofdkantoor). Gebruikelijk is dan dat 
de Regionale directie zowel de rol als initiatiefnemer heeft, maar ook alle voorbereidingen treft ten 
behoeve van de vergunningverlening door de DG (verlengde arm bevoegd gezag).  
 
De resultaten van het nader onderzoek worden door de initiatiefnemer aan het bevoegd gezag Wbb 
voorgelegd voor een beschikking. Blijkt het een geval van ernstige bodemverontreiniging te zijn (fase 
1), waarbij ook sprake is van een urgent geval (fase 2), dan zal het bevoegd gezag bepalen dat een 
saneringsonderzoek uitgevoerd moet worden. Daarbij zal een termijn worden gesteld door het 
bevoegd gezag, mede afhankelijk van de prioritering van alle beoogde saneringen (zie par. 2.1.4.). 
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Een urgent geval kan immers niet altijd direct verder aangepakt worden. Van een urgent geval zal in de 
beschikking een tijdstip aangegeven worden voor aanvang van de sanering. Voor de bepaling van dit 
tijdstip zijn twee mogelijkheden: 
1. zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de beschikking, bedoeld in het eerste doch uiterlijk 

vier jaar nadien (≤ vier jaar), of 
2. ten minste vier jaar na de inwerkingtreding van die beschikking (>vier jaar). 
 
Wanneer er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging, maar het is geen urgent geval, 
dan zal er voorlopig geen saneringsonderzoek behoeven te volgen. Er kunnen mogelijk wel tijdelijke 
maatregelen door het bevoegd gezag verlangd worden om de verspreiding van de verontreiniging 
zoveel mogelijk tegen te gaan (bijv. ankerverbod) of het geval moet bijvoorbeeld periodiek 
gecontroleerd worden op zijn urgentie. Het gebied blijft klasse 4 (ernstig geval) en blijft als zodanig 
ook te boek staan in het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren. Andere activiteiten in dit 
gebied hebben daarmee dus rekening te houden. Zo zal bij onderhoudsbaggeren in een klasse 4 gebied 
wel een melding (met beschikking) noodzakelijk zijn, en dient alsnog een saneringsonderzoek 
uitgevoerd te worden. Het bevoegd gezag kan eisen dat de rest van de verontreinigde waterbodem 
door de baggerwerkzaamheden niet negatief beïnvloed mag worden. In het uiterste geval kan het 
bevoegd gezag verlangen dat bij het onderhoud het gehele, ernstige geval verwijderd moet worden op 
kosten van de eigenaar/gebruiker van de waterbodem. In de praktijk wordt dit extra weghalen gezien 
als ‘verrijking van het eigendom of het gebruik van de waterbodem’. In overleg met de Landsadvocaat 
wordt dit zo nodig ‘uit onderhandeld’.  
 

2.1.4 Prioritering 

 
Prioritering leidt tot de definitieve vaststelling van aan te pakken projecten, waarbij naast de 
verontreinigingen die leiden tot de bepaling van de saneringsurgentie, ook andere aspecten in de 
beschouwingen worden betrokken, zoals: 
− bestemming en verwerking; 
− samenloop met andere projecten; 
− milieu overwegingen (o.a. kans op herverontreiniging); 
− beschikbaar budget / financiering (of uitvoering) door derden. 
 
Door het grote aanbod van urgente saneringslocaties enerzijds en de beperkte middelen anderzijds is 
het nodig de saneringslocaties te prioriteren door het Wbb bevoegd gezag. Zuiver gezien is de 
prioritering van de saneringen niet alleen een actie van de DG als bevoegd gezag (Wbb), maar ook als 
budgethouder van de algemene middelen. Deze algemene middelen zijn immers door de Tweede 
Kamer goedgekeurd ten behoeve van saneringen die door het bevoegd gezag moeten worden 
uitgevoerd wanneer er geen initiatiefnemer is (vervuiler, eigenaar/gebruiker). De Regionale directie 
neemt dan als beheerder van het watersysteem het initiatief voor de sanering. Wanneer er echter een 
duidelijke vervuiler aansprakelijk kan worden gesteld, moet het bevoegd gezag Wbb de vervuiler ook 
daadwerkelijk aansprakelijk stellen en indien mogelijk de sanering in eigen beheer laten uitvoeren. RWS 
kan als initiatiefnemer pas algemene middelen voor een sanering inzetten wanneer duidelijk is dat de 
vervuiler niet aansprakelijk te stellen is. Als er sprake is van een gedeelde (juridische) aansprakelijkheid 
kunnen de saneringskosten worden omgeslagen. Het kan voorkomen dat bij een (gedeelde) 
aansprakelijkheid van een derde (zijnde niet-RWS) het laten saneren in eigen beheer of het bijdragen in 
de kosten niet haalbaar is. In zulke gevallen kan het bevoegd gezag Wbb de kosten (deels) achteraf 
verhalen. Recentelijk is het AKWA rapport (draaiboek juridische aanpak waterbodemsanering) gereed 
gekomen waarin wordt beschreven op welke manier RWS als initiatiefnemer en/of als bevoegd gezag 
van de Wbb en de Wvo zijn juridische positie kan bepalen met betrekking tot de aansprakelijkheid van 
derden. 
 

2.2 Grondverzet bij andere projecten 
 
Het verwijderen van een verontreinigde waterbodem kan ook een actie zijn die niet vanuit een 
saneringsdoelstelling wordt ondernomen. De initiatiefnemer, meestal de eigenaar of gebruiker van de 
waterbodem, wil bijvoorbeeld de waterbodem onderhouden ten behoeve van scheepvaart, vergroten 
van de waterafvoer of voor het realiseren van natuurontwikkeling. De Wbb spreekt dan van een 
‘sanering in eigen beheer’. 
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De urgentie van de verontreiniging hoeft in zo een geval niet te worden vastgesteld. In een dergelijk 
geval kan de initiatiefnemer bij het Wbb bevoegd gezag een ontheffing voor het opstellen van een 
saneringsplan (dit geldt ook voor klasse 4) aanvragen. De ontheffing van de verplichting om een 
saneringsplan op te stellen kan worden verleend voor een bepaalde termijn. Indien een termijn is 
gesteld is de duur daarvan bepalend voor het antwoord op de vraag of jaarlijks het onderhoud moet 
worden gemeld of niet. Als geen termijn gesteld is zal ieder onderhoudsbaggerwerk opnieuw moeten 
worden gemeld. De bemoeienis van het bevoegd gezag Wbb kan wel zo ver gaan, dat de 
initiatiefnemer middels een beschikking van het bevoegde gezag het gehele geval moet verwijderen, 
met name als door zijn activiteit reeds het grootste deel van het geval wordt verwijderd. Op basis van 
de klasse van de vrijkomende specie wordt bepaald welke bestemmingen (verspreiden, verwerken en 
storten) mogelijk zijn. Aangezien de initiatiefnemer zijn eigen prioritering binnen zijn eigen budget 
bepaalt is prioritering bij deze projecten niet aan de orde. Wel kunnen dergelijke werken, die niet uit de 
algemene middelen voor sanering waterbodem worden gefinancierd, van invloed zijn op de prioritering 
van de saneringen (zie par. 2.1.4.) binnen hetzelfde geval of binnen hetzelfde gebied. 

2.3 Verspreiden van verontreinigde baggerspecie 
 
In verband met het bepalen van de mogelijkheden voor verspreiden van baggerspecie in zoet water of 
op het land, zijn de grenswaarden en de toetsingswaarden van belang. Indien de specie niet voldoet 
aan de streefwaarden, maar de grenswaarden niet worden overschreden (klasse 1) worden de risico’s 
op nadelige effecten toelaatbaar geacht en mag de specie volgens het huidige beleid zonder bijzondere 
maatregelen worden verspreid. Indien in de specie risicostoffen voorkomen met gehalten boven de 
grenswaarden, maar onder de toetsingswaarden (klasse 2) dan mag deze specie in het water worden 
verspreid als hierdoor de milieukwaliteit ter plaatse niet verslechtert. De milieukwaliteit wordt 
doorgaans aan de hand van de klassenindeling bepaald. Tot 1 januari 2003 mag klasse 0, 1 en 2 specie 
op het land worden verspreid. Klasse 3 en 4 specie mag volgens het huidige beleid niet in het 
oppervlaktewater of op de kant verspreid worden. 
 
Voor het in oppervlaktewater brengen van onderhoudsspecie is een vergunning krachtens de Wvo 
vereist. Daarnaast kunnen onder andere vergunningen gebaseerd op de Natuurbeschermingswet (Nb), 
de Wbr en de Rivierenwet noodzakelijk zijn. Ook voor de Wm is een vergunning nodig bij het 
verspreiden van baggerspecie. Bij AMvB (augustus 1999) is bepaald dat voor het storten (verspreiden) 
van onderhoudsbaggerspecie van klasse 0, 1 en 2 er vrijstelling is van vergunningverlening Wm als er 
geen sprake is van verslechtering van de milieukwaliteit van de waterbodem ter plaatse. Deze 
vrijstelling geldt alleen voor onderhoudsspecie en niet voor baggerspecie die vrijkomt bij nieuwe 
werken.  
 
De stortactiviteit is mer-plichtig wanneer het een inrichting betreft met een capaciteit van meer dan 
500.000 m3 specie en het storten van klasse 3 en 4 baggerspecie. Het gaat daarbij om de capaciteit van 
de inrichting en niet om hoeveel specie er uiteindelijk in de inrichting terechtkomt. Voor het 
verspreiden van klasse 0, 1 en 2 is geen mer-studie noodzakelijk. 

2.4 Storten en verwerken van baggerspecie 
 
Is er sprake van specie van kwaliteitsklasse 3 en 4, dan mag deze na verwijdering, niet worden 
verspreid in het milieu maar moet worden verwerkt (ontwateren, scheiden, reinigen, immobiliseren, 
etc.) of gestort onder strenge voorwaarden inzake isolatie, beheersbaarheid en controleerbaarheid 
(IBC-criteria). Voor de stortinrichting is een Wm-vergunning vereist, met meestal ook een Wvo-
vergunning voor het lozen van water uit de inrichting in het oppervlaktewater. Klasse 3 kan, in 
tegenstelling tot klasse 4 specie die niet aan de samenstellingeisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet 
(overschrijding interventiewaarde), in sommige gevallen wel worden gebruikt in een ‘werk’ als het aan 
de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet. 
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3. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten 
 
Een aantal nieuwe ontwikkelingen zullen naar verwachting zaken opleveren waardoor de huidige 
praktijk zal moeten worden aangepast.  
 
Zo wordt in de 4e Nota Waterhuishouding aangegeven dat: ‘In het omgaan met vrijkomende 
baggerspecie in de komende jaren wordt bezien of de rigide klassenindeling kan worden vervangen 
door een meer gedifferentieerde aanpak: verspreiden indien verantwoord voor het ontvangende 
systeem, verwerken (scheiden, reinigen, toepassen) waar mogelijk tegen redelijke kosten, en storten als 
een vooralsnog onontkoombare, maar milieu- en kosteneffectieve, sluitpost.’ 
 
Er zijn met name ontwikkelingen op de volgende terreinen: 
− Europees beleid; 
− bepaling van de ernst van verontreiniging ; 
− bepaling saneringsurgentie; 
− functiegerichte saneringsdoelstellingen en bodembeheer;  
− verspreiding van baggerspecie; 
− verwerking van baggerspecie; 
− opslag van baggerspecie. 
 

3.1 Europees beleid 
 
Door de EU is een EU - Kader Richtlijn Water (KRW) ontwikkeld voor de kwaliteitsbeoordeling van 
oppervlaktewateren. Deze EU-Richtlijn richt zich op de bescherming van ecosystemen, op de 
bevordering van duurzaam gebruik van water en op de gevolgen van overstroming en droogte. Voor 
ecosystemen ligt het hoofdaccent op het nastreven van een goede ecologische kwaliteit, waartoe 
chemische en fysische kenmerken randvoorwaarden scheppend dienen te zijn. De EU-Richtlijn gaat 
overigens niet expliciet in op de kwaliteit van waterbodems maar beveelt wel aan bepaalde stoffen in 
het zwevende stof te meten. Omdat in Nederland water- en sedimentnormen naar elkaar om te 
rekenen zijn, is de afstemming toch wenselijk. 
 
Voor alle, nog te kiezen, parameters (biologische, chemische, fysische) worden criteria opgesteld 
waarmee de beoordeling leidt tot een classificatie. Voor circa 32 stoffen/stofgroepen zullen 
milieukwaliteitsnormen door de EU worden afgeleid. Bij implementatie van deze nieuwe EU-Richtlijn 
zal een deel van de bestaande EU-Richtlijnen komen te vervallen, onder andere de functiegerichte EU-
Richtlijnen ‘’Water voor karperachtigen/zalmachtigen’, ‘Water voor schelpdieren’ en ‘Grondstof voor 
de bereiding van drinkwater’. 
 
De EU-Richtlijn is nu vastgesteld en wordt eind 2003 van kracht. De uitwerking op details, zoals 
prioriteitsstoffen en milieukwaliteitsnormen zijn in bewerking (voorstellen in de loop van 2002). 
 
De Europese Richtlijn Storten (hierna aangeduid als EU-Richtlijn) is vastgesteld op 26 april 1999 en 
bekend gemaakt op 16 juli 1999. In het kader van de implementatie van deze richtlijn in de nationale 
wetgevingen is door de ministeries van VROM en VenW gezamenlijk een Ministeriële Regeling (MR) 
opgesteld. De MR is sinds 16 juli 2001 van kracht (instructie aan het bevoegd gezag in het kader van 
de Wm). De EU-Richtlijn heeft tot doel om door middel van strenge operationele en technische 
voorschriften de negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen (inclusief baggerspecie) voor het 
milieu te verminderen. De EU-Richtlijn is van toepassing op zowel ongevaarlijk als gevaarlijk afval. 
 
De voorschriften van de EU-Richtlijn voor de exploitatie fase van stortplaatsen kunnen in de volgende 
hoofdcategorieën worden onderscheiden: 
– voorschriften inzake de isolatie van stortplaatsen; 
– voorschriften inzake criteria en procedures voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen; 
– voorschriften inzake controle en toezicht; 
– andere voorschriften van technische, administratieve, organisatorische en financiële aard. 
Voor gevaarlijk afval gelden strengere voorschriften dan voor ongevaarlijk afval. Daarnaast bevat de 
EU-richtlijn een procedure voor de sluiting en nazorg van stortplaatsen. 
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De EU-richtlijn geldt niet voor: 
– de verspreiding op de bodem van (onder meer) baggerspecie voor bemesting en grondverbetering; 
– het storten van baggerspecie langs kleine waterwegen waaruit die specie afkomstig is; 
– het storten van ongevaarlijke baggerspecie in oppervlaktewater, met inbegrip van de bedding en 

haar ondergrond. 
Dat de EU-richtlijn niet van toepassing is op de hierboven genoemde handelingen betekent niet dat 
deze handelingen zomaar zijn toegelaten; die handelingen zijn vooralsnog onderworpen aan de 
nationale regelgeving of het geldende beleid. 
 
De MR is alleen van toepassing op droge baggerspeciestortplaatsen, d.w.z. baggerspeciestortplaatsen 
op land met een basis boven de grondwaterspiegel, echter niet voor tijdelijke depots. De MR heeft 
alleen betrekking op ongevaarlijke specie, omdat in het (Nederlandse) Besluit aanwijzing gevaarlijke 
afvalstoffen een uitzondering is opgenomen voor baggerspecie. Er is echter een wijziging van de 
Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen in voorbereiding die tot gevolg kan hebben dat baggerspecie 
in een beperkt aantal gevallen gevaarlijk afval zal zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de 
gevolgen zullen zijn van de implementatie van de EU-richtlijn gevaarlijke afvalstoffen. Het is de 
bedoeling dat dergelijke gevaarlijke baggerspecie uitsluitend mag worden gestort op specifieke, 
daarvoor ingerichte, stortplaatsen. Nederland zal ook deze regels moeten implementeren in de 
nationale regelgeving. 
 

3.2 Bepaling van de ernst van verontreiniging 
 
Het ontwikkelen en de operationalisering van een verbeterd wettelijk instrumentarium voor het 
bepalen van de ernst en de urgentie van de (water)bodemverontreiniging zal de nodige tijd in beslag 
gaan nemen. Op dit moment zijn er allerlei, voor een deel in dit hoofdstuk behandelde, deels losse 
ontwikkelingen gaande. Zo wordt nagegaan of er, in plaats van generieke droge en waterbodem 
interventiewaarden, afzonderlijke interventiewaarden voor de waterbodem moeten komen. Daarnaast 
wordt bekeken of beschikbaarheid van stoffen en/of effectparameters een nieuwe rol moeten spelen 
bij de vaststelling van de ernst van de verontreiniging. De rol van biologische beschikbaarheid in de 
normstelling en risicobeoordeling wordt door de Stuurgroep INS (Integrale Normstelling Stoffen) 
aangestuurd. Op de beschikbaarheid van stoffen en effect parameters wordt in de volgende 
paragrafen verder ingegaan.  
 

3.3 Bepaling van de saneringsurgentie 
 
Voor de beoordeling van verontreinigde sedimenten wordt er van uitgegaan dat de concentratie vrij-
opgeloste stof in het poriënwater bepalend is voor (actuele) ecotoxicologische effecten. Meting van 
concentraties vrij-opgeloste stof in het poriënwater levert echter een probleem op. Daarom wordt zoals 
vermeld in paragraaf 2.1.2 de saneringsurgentie bepaald door de risicogrenzen (bijvoorbeeld MTRaq) 
van contaminanten in water via generieke verdelingscoëfficiënten om te rekenen naar risicogrenzen 
voor sediment (bijvoorbeeld MTRsediment). Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gebruik van generieke 
verdelingscoëfficiënten kan leiden tot een overschatting van de actuele risico’s (voor alle 
contaminanten). Bij zware metalen is behalve een overschatting ook een onderschatting van de actuele 
risico’s mogelijk.  
 
Beschikbaarheid van organische microverontreinigingen 
Recent milieuchemisch onderzoek heeft aangetoond dat actuele risico's van organische contaminanten 
sterk overschat kunnen worden. Het blijkt dat de concentraties vrij-opgeloste stof in poriënwater veel 
lager kunnen zijn dan verwacht op basis van de verdelingscoëfficiënten. Dit is het gevolg van de 
toepassing van generieke (vaste) verdelingscoëfficiënten. Met andere woorden; de 
verdelingscoëfficiënten kunnen groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De mate waarin de 
werkelijke verdelingscoëfficiënt afwijkt ten opzichte van de generieke verdelingscoëfficiënt varieert per 
locatie. 
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Beschikbaarheid van zware metalen 
Ook voor de bepaling van de saneringsurgentie van zware metalen worden in NW4 (en achterliggende 
documenten voor zware metalen) milieukwaliteitsnormen en risicogrenzen voorgesteld voor 
totaalgehalten (gecorrigeerd naar standaardbodem) en standaard verdelingscoëfficiënten. Deze 
verdelingscoëfficiënten zijn gebaseerd op gemiddeld gemeten concentraties in water en zwevende stof 
in de grote Rijkswateren. Voor zware metalen kan de variatie daarin lokaal tot een factor 10 afwijken, 
zowel naar boven als naar beneden. 
 
Het urgentieoordeel 
De in de nieuwe richtlijn nader onderzoek waterbodem gevolgde systematiek van de 
urgentiebeoordeling ondervangt deels het probleem van over- of onderschatting van de chemisch 
afgeleide actuele risico’s door een urgentieoordeel ook op een effectgerichte beoordeling baseren (zie 
Triade in paragraaf 2.1.2).  
 

3.4 Functiegerichte saneringsdoelstellingen en bodembeheer 
 
Met betrekking tot functiegericht2 saneren speelt op dit moment voor landbodems de uitwerking van 
Bever (BEleidsVERnieuwing bodemsanering). Een onderdeel van Bever is de uitwerking van 
functiegerichte bodemgebruikswaarden (BGW’s). Bij sanering en (bodem)beheer zijn de BGW’s de 
kwaliteitsdoelstelling voor de bovengrond voor immobiele situaties. Bodembeheer houdt ondermeer in 
dat de bevoegde overheid de bodemkwaliteit in beeld brengt en houdt, functies toewijst en, indien 
nodig, gebruiksbeperkingen benoemt en handhaaft. Bodembeheer houdt ook in dat de bodemkwaliteit 
zoveel als mogelijk is wordt verbeterd door de maatschappelijke en ruimtelijke dynamiek optimaal te 
benutten of door “groene” bodemsaneringstechnieken in te zetten. Als onderdeel van bodembeheer 
mag licht verontreinigde grond onder voorwaarden worden hergebruikt als bodem. Nadere 
afstemming tussen de BGW’s en de andere bodemnormen zal in 2002 plaatsvinden om de integraliteit 
van het normenbouwwerk te vergroten. Het proces om te komen tot vastleggen van het nieuwe 
bodemsaneringsbeleid in wet- en regelgeving heeft hoge prioriteit: de Wbb zal worden aangepast en 
er zullen meerdere uitvoeringsregelingen worden opgesteld, die gelijktijdig met de wet in werking 
treden. Naar verwachting zal deze wetswijziging in 2004 in werking kunnen treden. 
 
De BGW’s gelden voor verontreiniging door immobiele oude verontreinigingen (van voor 1987). Voor 
mobiele verontreinigingen worden goed beheersbare, stabiele eindsituaties nagestreefd. Voor BGW’s 
van twee functiecategorieën zijn er inmiddels getalswaarden (intensief en niet intensief contact van de 
mens met de bodem). Voor verharde oppervlakten zijn er geen getalswaarden nodig bevonden, en 
voor de verzamelcategorie natuur- en landbouwfuncties moeten nog getalswaarden worden afgeleid. 
Vooralsnog geldt dit alles niet voor de waterbodem. Voor de uitwerking van functiegerichte 
saneringsdoelstellingen en bodembeheer voor de waterbodem is een apart project (ATHENE) opgezet. 

3.5 Verspreiding van baggerspecie 
 
Voor verspreiden in zout water loopt een traject, waarin naast het gebruik van risicogrenzen verkend 
wordt in hoeverre bioassays een bruikbare, verbeterde kwaliteitsbeoordeling mogelijk maakt. In de 
loop van 2002 wordt dit beoordelingssysteem van kracht. Voor zoete specie wordt nagegaan hoe de 
beoordeling van de verspreidbaarheid van baggerspecie op land kan worden verbeterd. Ook hier 
hebben aanvullende overwegingen betrekking op het beter benutten van risicogrenzen en meting van 
biologisch beschikbare fracties. Afbreekbaarheid van minder persistente verbindingen is ook een 
aandachtspunt. In de loop van 2002 komt hier meer duidelijkheid over.  

                                                     
2 Het is niet zo dat er nu alleen nog maar sprake zou zijn van functiegericht saneren. Dat is een kabinetsstandpunt, beleid met randvoorwaarden, en nu nog niet in 

regelgeving of wet vastgelegd. Het woord ‘multifunctionaliteit’ komt in de wetstekst noch in de circulaire Wbb voor. Gesproken wordt van ‘saneren ten behoeve van herstel 

van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens en ecosysteem’. Het woordje ‘de’ wijst volgens juristen op ‘alle’, en daarmee is er sprake van 

multifunctionaliteit. 
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3.6 Verwerking baggerspecie 
 
Een belangrijke ontwikkeling is dat de vrijstelling van baggerspecie voor de beoordeling van 
reinigbaarheid per januari 2002 is vervallen. Dit betekent dat er criteria voor de reinigbaarheid van 
baggerspecie worden opgesteld. Het storten van reinigbare baggerspecie wordt dan belast met een 
heffing (€ 13 /ton) in het kader van de wet belasting op milieugrondslag. Als eerste stap is per 1 
januari 2002 de grens reinigbaar/niet reinigbaar op een zandgehalte van 60% vastgesteld. Binnen een 
termijn van twee tot vier jaar wordt bekeken welke andere verwerkingstechnieken invloed kunnen 
hebben op de criteria voor de grens reinigbaar/niet reinigbaar. Baggerspecie die in het kader van 
rivierverruiming ten behoeve van veiligheid vrijkomt, en binnen deze projecten wordt gestort in 
putdepots, is vrijgesteld van de belasting op milieugrondslag. 
 
Door de Tweede Kamer is recent om meer aandacht gevraagd voor de verwerking van verontreinigde 
baggerspecie (motie Herrebrugh, november 1999). Voor de uitvoering van de motie stelt het kabinet 
extra geld ter beschikking voor de verwerking van verontreinigde baggerspecie gedurende een 
proefperiode van 4 jaar. Met deze extra middelen zal een impuls worden gegeven aan 
marktontwikkelingen voor de verwerking van baggerspecie. Hierdoor kan de ingezette 
beleidsontwikkeling om het storten van specie te minimaliseren meer vorm krijgen. 
. 

3.7 Storten van baggerspecie in putdepots 
 
Met betrekking tot het storten van baggerspecie in depots spelen een aantal belangrijke 
ontwikkelingen. Er wordt door AKWA onderzocht onder welke voorwaarden het mogelijk is om 
putdepots te gebruiken voor de opslag van baggerspecie. Dit onderzoek is het vervolg van de 
inventarisatie van beschikbare kennis (fase 1) en bestaat onder andere uit het opstellen van een 
referentie-ontwerp, acceptatie-criteria en onderzoek naar de effecten van zwevend stof. Begin 2002 is 
de eindnota gereed gekomen. Hierin wordt aangegeven dat onder bepaalde condities en voorwaarden 
het mogelijk is putdepots te gebruiken voor de opslag van verontreinigde specie. 
 

3.8 Tienjarenscenario Waterbodems 
 
In het kader van het Tienjarenscenario is op hoofdlijnen de gehele baggerproblematiek van Nederland 
in kaart gebracht. Het Basisdocument van het Tienjarenscenario Waterbodems en het bestuurlijk advies 
hierover zijn begin 2002 gereed gekomen. Een belangrijke conclusie uit het Basisdocument 
Tienjarenscenario is dat het baggerprobleem dermate omvangrijk en kostbaar is, dat de oplosrichtingen 
moeten worden gezocht in de combinatie tussen eenvoudige verwerkingstechnieken en berging en 
niet in dure en geavanceerde verwerkingstechnieken. In de praktijk betekent dit dat berging in depots 
in combinatie met eenvoudige verwerkingstechnieken noodzakelijk blijft. Politieke besluitvorming 
wordt medio 2002 verwacht. 
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4. Analyse knelpunten met betrekking tot de huidige praktijk, 
nieuwe ontwikkelingen en inzichten 
 
Beoordeling van risico’s van de aanwezigheid van verontreinigingen in waterbodems moet leiden tot 
een correcte afweging om wel of niet tot een sanering over te gaan en leiden tot een goed 
bodembeheer. De huidige praktijk met betrekking tot verontreinigde waterbodems blijkt in veel 
gevallen tot knelpunten te leiden. Dit hoofdstuk heeft tot doel de zich voordoende knelpunten te 
signaleren. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke consequenties van de in het voorafgaande 
hoofdstuk samengevatte nieuwe ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten.  
 
Het huidige instrumentarium gaat uit van meerdere fases (ernst, urgentie, beschikking, en prioritering) 
met een toenemende complexiteit. Allereerst wordt in een nader onderzoek op basis van de 
interventiewaarden vastgesteld of er sprake is van potentiële risico’s (ernst). Als dit het geval is worden 
middels de urgentie-systematiek de actuele risico’s afgeleid. Wanneer het nader onderzoek niet 
aangeeft dat er sprake van een ernstig geval (interventiewaarden worden niet overschreden), vindt er 
geen vervolg op het nader onderzoek en dus ook geen sanering plaats. Wanneer het een urgent geval 
betreft, leidt prioritering tot de definitieve vaststelling van aan te pakken waterbodem-
saneringsprojecten. 

4.1 Knelpunten 
 
De huidige praktijk blijkt echter in veel gevallen tot knelpunten te leiden. De belangrijkste zijn 
hieronder aangegeven: 
 
1. Klassenindeling en relatie met potentiële risico’s:  
• De huidige systematiek koppelt de (generieke) interventiewaarden aan potentiële milieurisico’s. De 

huidige klassenindeling voor sedimenten blijkt echter nauwelijks of geen relatie te vertonen met 
ecotoxicologische effecten. Dit gebrek aan relatie wordt ten dele veroorzaakt doordat in de 
klassengrenzen slechts in beperkte mate rekening is gehouden met de biologische beschikbaarheid 
van stoffen. Daarnaast wordt dit gebrek aan relatie tussen de klassenindeling en de ecologische 
risico’s veroorzaakt doordat bij de klassenindeling in sommige gevallen humaan-toxicologische 
risico’s bepalend zijn, terwijl deze veelal voor de waterbodem niet relevant zijn.  

• Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze niet alleen kan leiden tot het overschatten van risico’s, maar 
ook tot het onderschatten daarvan en daardoor tot een onjuiste bepaling van de ernst en omvang 
van de verontreiniging kan leiden. Als namelijk de potentiële milieurisico’s op een locatie alleen 
overschat worden, zoals vaak het geval is bij organische contaminanten, is dit weliswaar ongewenst 
maar uit milieuhygiënisch oogpunt niet erg (bescherming van mens en natuur blijft gewaarborgd). 
In dit geval wordt er in het Nader Onderzoek een locatie specifieke afweging van de urgentie 
gemaakt. Als men echter door het niet overschrijden van de interventiewaarden concludeert dat er 
geen onacceptabele potentiële risico’s zijn (terwijl die er in sommige gevallen voor zware metalen 
wel kunnen zijn), zal men ten onrechte niet de actuele risico’s bepalen en mogelijk onterecht niet 
saneren. 

 
2. Bepaling urgentie en relatie met actuele risico’s  
• Ook bij de bepaling van de urgentie (actuele risico’s) blijken de risico’s in de praktijk niet altijd even 

goed te worden geschat. Dit is vooral het geval indien de urgentiebepaling alleen wordt gebaseerd 
op de informatie uit bepaling van totaalgehalten van verontreingingen, en bijvoorbeeld niet op 
onderzoek met bioassays. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gebruik van generieke 
verdelingscoëfficiënten tot zowel een onderschatting als een overschatting van de actuele risico’s 
kan leiden. Door het overschatten van de urgentie van de waterbodemverontreiniging kan men ten 
onrechte tot een sanering overgaan. Dit is vanuit financieel oogpunt en het capaciteitbeslag van 
bestemmingen ongewenst. Bij zware metalen kan het milieurisico bij de huidige bepalingsmethoden 
ook worden onderschat. Door onderschatting van de urgentie kan men ten onrechte bepalen dat 
een sanering niet urgent is; dit is vanuit milieuhygiënisch oogpunt ongewenst. Dit knelpunt is 
relatief minder belangrijk indien conform de richtlijnen Nader Onderzoek ook een effectgerichte 
beoordeling van bodemkwaliteit wordt uitgevoerd, omdat de bioassays die hiervoor worden ingezet 
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(mits goed uitgevoerd) tegelijkertijd een maat geven voor de beschikbaarheid van contaminanten 
als voor de toxiciteit. 

• Een gemis in de huidige praktijk van omgaan met verontreinigde waterbodems is de niet bestaande 
of gebrekkige toetsing van de actuele risico’s van specie op de toekomstige locatie / bestemming 
onder de dan geldende milieucondities. 

 
3. Ontbreken invulling functiegerichtheid voor waterbodems 
• In tegenstelling tot de droge bodem zijn er op dit moment voor de waterbodem nog geen 

aangepaste saneringsdoelstellingen en op risico’s gebaseerde BGW’s.  
 
4. Interpretatie tegenstrijdigheden verschillende regels 
• Er bestaan bij zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag in een aantal gevallen 

interpretatieverschillen over de mate van urgentie. Dit wordt voor een deel bepaald doordat de 
urgentiesystematiek ruimte biedt voor verschillende interpretaties en voor een ander deel is de 
systematiek en de uitwerking van de resultaten niet voor iedereen even eenvoudig te doorgronden. 

• In de huidige praktijk zijn de regelgeving en de onderzoeksmethoden voor het omgaan met 
verontreinigde waterbodems niet coherent, ondoorzichtig en te rigide. Ook de afstemming c.q. 
koppeling van de verschillende onderzoeksresultaten (chemie, bioassays en veldinventarisaties) 
vormt soms een probleem. Daarbij leidt de methode voor het doorlopen van het 
besluitvormingstraject (zie Figuur 2-1) met betrekking tot waterbodemsaneringen vaak tot 
onduidelijkheden. 

• Een knelpunt met betrekking tot de interventiewaarden doet zich voor bij de andere projecten (‘a 
priori’ geen sanering) waarbij de gehalten in de te verplaatsen specie de interventiewaarden 
overschrijden. Het predikaat ernstig verontreinigd/klasse 4 leidt in deze situaties tot een verkeerde 
beeldvorming en een te stringente behandeling van de specie doordat de regelgeving geen ruimte 
biedt een afweging op basis van de actuele risico’s (zowel in situ als op de bestemming) van de 
specie te maken. Dit leidt vaak tot een overschatting van het probleem bij derden (er wordt immers 
ernstig verontreinigde specie verwijderd) en daarmee tot een ongewenste besluitvorming. 

• In de praktijk rijzen er met name problemen bij de bepaling van de omvang van de saneringslocatie. 
Dit geldt in zowel horizontale als verticale zin. 

 
5. Gebrek aan (financiële) middelen en bestemmingen voor baggerspecie  
• In de uitvoeringspraktijk blijkt dat vooral budgettaire knelpunten en de problemen aan de 

bestemmingskant (realisatie van stort- en verwerkingscapaciteit) van verontreinigde specie het 
aanpakken van de verontreinigde waterbodem in de weg staan. 

 
Bovenstaande punten geven de belangrijkste knelpunten van het huidige instrumentarium weer. Deze 
aspecten kunnen leiden tot een overschatting of een onderschatting van het aantal en de omvang van 
te saneren waterbodems. 
 

4.2 Consequenties van de knelpunten, nieuwe ontwikkelingen en inzichten voor de 
voorbereiding van waterbodemsaneringen  
 
Er spelen velerlei ontwikkelingen op het gebied van de waterbodemsanering. Dit betreft zowel nieuwe 
wetenschappelijke inzichten als beleidsontwikkelingen. Doordat deze zaken elkaar sterk beïnvloeden en 
zich in verschillende stadia bevinden is het bijzonder lastig om vast te stellen welke zaken reeds zover 
zijn gevorderd dat ze in de uitvoeringspraktijk kunnen worden toegepast. Een aspect dat hierbij een 
belangrijke rol speelt is het niet coherent zijn van de regelgeving, de klassenindeling, de werkelijke 
risico’s en de onderzoeksmethoden. Als voorbeeld van deze complexiteit kan het verspreiden van 
baggerspecie op land dienen; bij het aanscherpen van het verspreidingsbeleid (klasse 2 specie mag niet 
meer op de kant) zal een knelpunt voor het verwijderen van deze specie ontstaan. Aan de andere kant 
kan door de mogelijke invoering van een meer op actuele risico’s gebaseerde aanpak van 
verontreinigde waterbodems de hoeveelheid ‘klasse 2’ specie drastisch wijzigen. Tegelijkertijd spelen er 
ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van baggerspecie die een deel van het knelpunt bij de 
bestemming van de baggerspecie kunnen oplossen. 
 
Wel zijn er echter een aantal duidelijke consequenties aan te geven van de nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen. Zo zal er naar verwachting een meer op milieurisico’s gebaseerde beoordeling van 
waterbodems komen. Dit zal mogelijk met zich mee brengen dat de huidige inschatting van de 
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waterbodemproblematiek drastisch zal wijzigen. De huidige gegevens over de hoeveelheden en 
kwaliteit van verontreinigde specie zullen daarmee ook wijzigen.  
 
Naast deze wijziging in het aanbod zullen er ook aan de bestemmingskant veranderingen optreden. 
Door het inzetten van subsidies ter stimulering van verwerkingstechnieken zal naar verwachting de 
komende 4 jaar ieder jaar meer specie kunnen worden verwerkt tot een bruikbaar eindproduct. 
Wanneer deze wijze van aanpak succesvol verloopt zal de jaren daarop verwerking verder worden 
uitgebouwd. Daarnaast zal ook het aanwenden van putdepots voor de berging van verontreinigde 
specie enkele knelpunten aan de bestemmingskant wegnemen. 
 
Het mogelijk aanscherpen van zowel het verspreidingsbeleid op zee als het verspreiden van 
baggerspecie op land zal een tegengesteld effect hebben: de bestaande depots (o.a. de Slufter) zullen 
eerder vol zijn. 
 
De reinigbaarheidscriteria die sinds kort van kracht zijn, zullen oplossingen voor het bergen van specie 
in putdepots en voor ABR mogelijk kunnen belemmeren.  
 
Op grond van het voorgaande moet worden gesteld dat geen van de nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten zover zijn uitgekristalliseerd dat ze direct in de praktijk eenduidig toepasbaar zijn. Van belang 
is derhalve dat op korte termijn tot een coherente aanpak voor het omgaan met verontreinigde 
waterbodems wordt gekomen. Inzake de beoordeling van de kwaliteit en aanpak van de waterbodem 
wordt in het volgende hoofdstuk een voorstel gedaan. 
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5. Gewenste nieuwe beleidsontwikkelingen en aanvullend onderzoek 5. Gewenste nieuwe beleidsontwikkelingen en aanvullend onderzoek 
  
Hoewel in de 4e Nota Waterhuishouding de opening is geboden om tot een risicobenadering te komen 
voor het omgaan met verontreinigde waterbodems uitgaande van een kwaliteitsbeoordeling gebaseerd 
op VR, MTR en ER waarden, is deze opening nog niet vertaald in een voor de praktijk hanteerbaar 
instrumentarium met bijbehorende wetgeving en normstelling. Het is belangrijk dat dit op korte termijn 
wordt gerealiseerd. In dit hoofdstuk wordt, rekening houdend met de bestaande werkwijze en nieuwe 
ontwikkelingen, een nieuwe meer coherente aanpak voor het omgaan met verontreinigde 
waterbodems voorgesteld. Deze aanpak is op hoofdlijnen weergegeven in Figuur 5-1. In dit hoofdstuk 
wordt tevens aangegeven welke stappen gezet zouden moeten worden om deze aanpak voor de 
praktijk toepasbaar te maken. Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde aanpak een eindbeeld 
schetst. Op korte termijn zal vanwege zowel beleidsmatige als technische aspecten de aanpak als 
geheel nog niet realiseerbaar zijn. In paragraaf 5.3 worden de vervolgstappen geschetst die nodig zijn 
om de voorgestelde aanpak in de praktijk te implementeren, waarbij de nadruk op stap 1 zal liggen.  

Hoewel in de 4e Nota Waterhuishouding de opening is geboden om tot een risicobenadering te komen 
voor het omgaan met verontreinigde waterbodems uitgaande van een kwaliteitsbeoordeling gebaseerd 
op VR, MTR en ER waarden, is deze opening nog niet vertaald in een voor de praktijk hanteerbaar 
instrumentarium met bijbehorende wetgeving en normstelling. Het is belangrijk dat dit op korte termijn 
wordt gerealiseerd. In dit hoofdstuk wordt, rekening houdend met de bestaande werkwijze en nieuwe 
ontwikkelingen, een nieuwe meer coherente aanpak voor het omgaan met verontreinigde 
waterbodems voorgesteld. Deze aanpak is op hoofdlijnen weergegeven in Figuur 5-1. In dit hoofdstuk 
wordt tevens aangegeven welke stappen gezet zouden moeten worden om deze aanpak voor de 
praktijk toepasbaar te maken. Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde aanpak een eindbeeld 
schetst. Op korte termijn zal vanwege zowel beleidsmatige als technische aspecten de aanpak als 
geheel nog niet realiseerbaar zijn. In paragraaf 5.3 worden de vervolgstappen geschetst die nodig zijn 
om de voorgestelde aanpak in de praktijk te implementeren, waarbij de nadruk op stap 1 zal liggen.  
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Figuur 5-1: Naar een coherente aanpak voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems. Figuur 5-1: Naar een coherente aanpak voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems. 
  
De hoofdelementen van de voorgestelde coherente aanpak voor de beoordeling van verontreinigde 
waterbodems zijn: 
De hoofdelementen van de voorgestelde coherente aanpak voor de beoordeling van verontreinigde 
waterbodems zijn: 
• Het integreren van de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe inzichten, waardoor de in hoofdstuk 4 

aangegeven knelpunten worden opgelost; 
• Het integreren van de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe inzichten, waardoor de in hoofdstuk 4 

aangegeven knelpunten worden opgelost; 
• Een tweestaps benadering: stap 1 betreft een chemische-analytische kwaliteitsbeoordeling op basis 

van (bio)beschikbaarheid welke getoetst wordt aan risicogrenzen. In deze stap zal de 
(bio)beschikbare fractie in het poriënwater worden getoetst aan risicogrenzen voor water (ER, MTR 
en VR). Deze grenzen vervangen dan de huidige klassenindeling. De resultaten van stap 1 zijn 
bepalend voor het Voorlopig Sanerings Besluit (VSB). Dit besluit is weer bepalend voor de verdere 
invulling van de beoordeling van de waterbodem; 

• Een tweestaps benadering: stap 1 betreft een chemische-analytische kwaliteitsbeoordeling op basis 
van (bio)beschikbaarheid welke getoetst wordt aan risicogrenzen. In deze stap zal de 
(bio)beschikbare fractie in het poriënwater worden getoetst aan risicogrenzen voor water (ER, MTR 
en VR). Deze grenzen vervangen dan de huidige klassenindeling. De resultaten van stap 1 zijn 
bepalend voor het Voorlopig Sanerings Besluit (VSB). Dit besluit is weer bepalend voor de verdere 
invulling van de beoordeling van de waterbodem; 

• Vervolgens vindt in stap 2, afhankelijk van het voorlopig saneringsbesluit, zo nodig een 
effectgerichte ecologische risicobeoordeling plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bioassays 
(zie 2.1.2) en veldinventarisaties en de resultaten van de chemische kwaliteitsbeoordeling (stap 1). 
Ook worden zo nodig de risico’s op verspreiding en humane risico’s (conform Richtlijn nader 
onderzoek) bepaald; 

• Vervolgens vindt in stap 2, afhankelijk van het voorlopig saneringsbesluit, zo nodig een 
effectgerichte ecologische risicobeoordeling plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bioassays 
(zie 2.1.2) en veldinventarisaties en de resultaten van de chemische kwaliteitsbeoordeling (stap 1). 
Ook worden zo nodig de risico’s op verspreiding en humane risico’s (conform Richtlijn nader 
onderzoek) bepaald; 

• Op grond van de resultaten uit stap 2 wordt het Definitieve Sanerings Besluit (DSB) genomen om 
wel of niet te saneren en de urgentie (conform Richtlijn nader onderzoek) van een saneringsgeval 
bepaald; 

• Op grond van de resultaten uit stap 2 wordt het Definitieve Sanerings Besluit (DSB) genomen om 
wel of niet te saneren en de urgentie (conform Richtlijn nader onderzoek) van een saneringsgeval 
bepaald; 

• Hierbij worden ook de toekomstige condities (onder andere aspecten als herverontreiniging) bij de 
bepaling van de risico’s (verandering redox, pH) en bestemming in de besluitvorming betrokken. 

• Hierbij worden ook de toekomstige condities (onder andere aspecten als herverontreiniging) bij de 
bepaling van de risico’s (verandering redox, pH) en bestemming in de besluitvorming betrokken. 
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Deze systematiek is ook toepasbaar voor de kwaliteitsbepaling van verontreinigde waterbodems, welke 
in het kader van onderhoudswerk of nieuwe werken worden verwijderd. Wel zal het schema enigszins 
anders moeten worden doorlopen, en zal niet saneringsbesluit centraal staan, maar het besluit of de 
specie geschikt is om te verspreiden. Wanneer dit niet het geval is zal de vrijkomende specie een 
andere bestemming moeten krijgen. Deze bestemming zal afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden en de fysische en chemische kwaliteit het bergen van de specie of het verwerken van 
de specie zijn. Een beoogde invulling hiervan is in bijlage 1 (Figuur I-2)weergegeven. 
 
Voor de belangrijkste elementen uit de voorgestelde systematiek wordt in de volgende paragraaf 
ingegaan op de meest relevante aspecten voor de beleidsontwikkeling en op noodzakelijk geacht 
aanvullend onderzoek. 

5.1 Stap 1: Chemische kwaliteitsbeoordeling van waterbodems 
 
Bij de voorgestelde coherente aanpak wordt in plaats van de huidige op totaal gehalten gebaseerde 
bepaling van de ernst van de verontreiniging (de huidige klassenindeling), het beschikbare deel van de 
verontreinig als maat voor het risico of de ernst bepaald (stap 1). Voor de bepaling van de beschikbare 
deel van verontreinigingen wordt voorgesteld de fractie vrij-opgelost in het poriënwater als maat te 
nemen. De op deze manier berekende gehalten in het poriënwater worden getoetst aan de 
risiconormen voor oppervlaktewater. Voordeel van deze systematiek is een eenduidige 
risicobeoordeling, waardoor de kwaliteit van de waterbodem beter kan worden vastgesteld dan met de 
huidige systematiek.  
 
Methoden om stoffen (zowel metalen als organische microverontreinigingen) in deze fractie te kunnen 
meten zijn reeds in ontwikkeling en zullen naar verwachting binnen enkele jaren operationeel zijn. Om 
de bepalingsmethoden van concentraties van contaminanten in het poriënwater breed toepasbaar te 
maken is echter nog wel een aanzienlijke inspanning nodig. Het nog benodigde werk bestaat uit 
aanvullend onderzoek, het opstellen van protocollen, en het voorbereiden van wijzigingen in 
regelingen met een wettelijke status (zoals circulaire bij Wbb). 
 
Een andere kansrijke variant op figuur 5.1 is het aanpassen van stap 1 in de kwaliteitsbeoordeling van 
waterbodems door het toevoegen van een aantal screeningsbioassays (zie figuur 5.2). Hierbij wordt 
gedacht aan een tweetal screeningsbioassays waarmee het venster op de risico’s van de aanwezige 
verontreinigingen al in de eerste stap wordt verbreed, aangezien op chemissche wijze slechts beperkt 
deel van de stoffen, en niet op voorhand de meest toxische, wordt gemeten. Deze toevoeging volgt de 
ontwikkeling van de beoordeling van de verspreidbaarheid van bagger op zee. Recent is t.b.v. de 
laatstgenoemde beoordeling de CTT toets ingesteld, waarbij het pakket chemische bepalingen (hier 
nog wel op basis van totaalgehalten) wordt uitgebreid met 3 bioassays. Voor het beoordelen van 
waterbodemkwaliteit in de zoete wateren is al langere tijd ervaring met de toepassing van bioassays; 
voor stap 1 van de beoordeling van waterbodemkwaliteit wordt nu gedacht aan twee kortdurende 
relatief goedkope screeningsbioassays (bijvoorbeeld assays waarin gebruik wordt gemaakt van 
gevoelige biomarkers3).  
 
Op basis van de resultaten van deze chemische kwaliteitsbeoordeling wordt de waterbodem in 4 
nieuwe klassen (slecht, matig, goed en zeer goed) ingedeeld. Afhankelijk van de indeling van de 
waterbodem in één van deze nieuwe klassen wordt het Voorlopig Sanerings Besluit genomen 
(respectievelijk; ja, tenzij.., nee, mits.., nee, tenzij.. en nee) hetgeen bepalend is voor het doorlopen 
van stap 2. Indien bioassays worden toegevoegd aan stap 1, dan is uitvoering daarvan met name 
zinvol voor bodemmonsters die op grond van de chemische parameters worden beoordeeld als “goed” 
of “matig” (zie figuur 5.1). Wordt in een volgens chemische parameters als “goed” te beoordelen 
monster een significant effect gevonden in 1 of meer bioassays, dan wordt het oordeel bijgesteld tot 
“matig” en is ecologisch vervolgonderzoek (bioassays en veldinventarisaties) noodzakelijk (stap 2). 
Worden in een volgens chemische parameters als “matig” te beoordelen monster geen significante 
effecten gevonden in de bioassays, dan wordt het oordeel bijgesteld tot “goed” en is ecologisch 
vervolgonderzoek (bioassays en veldinventarisaties) niet nodig. Het vinden van geen effecten in 
bodemmonsters die chemisch als “goed” beoordeeld worden en het vinden van effecten i.g.v. klasse 
“matig” kan worden gezien als een bevestiging van de beoordeling op basis van de chemische 

                                                     
3 Biomarkers worden gebruikt voor de bepaling van negatieve effecten van bepaalde stofgroepen (verontreinigen) op de fysiologie van organismen.  
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analyses. Voor sediment dat als goed wordt beoordeeld, kan in stap 2 eventueel nog een beoordeling 
worden uitgevoerd van de verspreidingsrisico’s en humane risico’s. 
analyses. Voor sediment dat als goed wordt beoordeeld, kan in stap 2 eventueel nog een beoordeling 
worden uitgevoerd van de verspreidingsrisico’s en humane risico’s. 
  
De uitbreiding van stap 1 met enkele screeningsbioassays is ook van direct belang voor het selecteren 
van bestemmingsmogelijkheden van de baggerspecie. Naar verwachting zal dit goed aansluiten bij de 
beoordeling van bodem in het kader van het verspreidingsbeleid (bagger op de kant). De 
beleidsontwikkeling hieromtrent is echter nog onvoldoende gevorderd. 

De uitbreiding van stap 1 met enkele screeningsbioassays is ook van direct belang voor het selecteren 
van bestemmingsmogelijkheden van de baggerspecie. Naar verwachting zal dit goed aansluiten bij de 
beoordeling van bodem in het kader van het verspreidingsbeleid (bagger op de kant). De 
beleidsontwikkeling hieromtrent is echter nog onvoldoende gevorderd. 
  
Daarnaast spoort deze uitbreiding met de in NW4 aangekondigde effect-gerichte beoordeling van 
waterbodemkwaliteit, waarvoor op dit moment criteria worden opgesteld (Rapport “omgaan met 
bioassays” dat aan CIW zal worden aangeboden). 

Daarnaast spoort deze uitbreiding met de in NW4 aangekondigde effect-gerichte beoordeling van 
waterbodemkwaliteit, waarvoor op dit moment criteria worden opgesteld (Rapport “omgaan met 
bioassays” dat aan CIW zal worden aangeboden). 
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 Figuur 5-2: Naar een coherente aanpak; eenvoudige bioassays in stap 1.  Figuur 5-2: Naar een coherente aanpak; eenvoudige bioassays in stap 1. 
  

5.2 Stap 2: Actuele risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems 5.2 Stap 2: Actuele risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems 
  
Na de bepaling van de chemische kwaliteit in stap 1 en het bijbehorende Voorlopig Sanerings Besluit 
worden in stap 2 de actuele risico’s bepaald. In deze stap worden de verwachte ecologische effecten, 
humane- en verspreidingsrisico’s afhankelijk van de (beoogde) functie van de waterbodem bepaald. 
Voor de uitwerking van stap 2 zijn meerdere detailinvullingen denkbaar. Een van deze varianten voor 
stap 2 is in Figuur 5-1 weergegeven. Invoering van stap 2 kan er toe leiden dat als slecht beoordeelde 
sedimenten (zie Figuur 5-1) toch niet gesaneerd hoeven te worden (e.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk 
van lopende beleidsmatige discussies). Anderzijds kan een als goed of matig beoordeeld sediment op 
basis van de negatieve effecten toch moeten worden gesaneerd. In deze 2e stap wordt voor 
saneringsgevallen tegelijk ook de urgentie voor sanering vastgesteld. Dit wordt door het Wbb bevoegd 
gezag in een Definitief Sanerings Besluit (Saneren & Urgentie en Niet saneren) vastgelegd. In het 
urgentieoordeel wordt rekening gehouden met de kwaliteit van vers sediment (kans op 
herverontreiniging) en met autonome ontwikkeling van de waterbodem (bijvoorbeeld de kans op 
afdekking van vervuilde bodem met materiaal dat een betere kwaliteit heeft). 

Na de bepaling van de chemische kwaliteit in stap 1 en het bijbehorende Voorlopig Sanerings Besluit 
worden in stap 2 de actuele risico’s bepaald. In deze stap worden de verwachte ecologische effecten, 
humane- en verspreidingsrisico’s afhankelijk van de (beoogde) functie van de waterbodem bepaald. 
Voor de uitwerking van stap 2 zijn meerdere detailinvullingen denkbaar. Een van deze varianten voor 
stap 2 is in Figuur 5-1 weergegeven. Invoering van stap 2 kan er toe leiden dat als slecht beoordeelde 
sedimenten (zie Figuur 5-1) toch niet gesaneerd hoeven te worden (e.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk 
van lopende beleidsmatige discussies). Anderzijds kan een als goed of matig beoordeeld sediment op 
basis van de negatieve effecten toch moeten worden gesaneerd. In deze 2e stap wordt voor 
saneringsgevallen tegelijk ook de urgentie voor sanering vastgesteld. Dit wordt door het Wbb bevoegd 
gezag in een Definitief Sanerings Besluit (Saneren & Urgentie en Niet saneren) vastgelegd. In het 
urgentieoordeel wordt rekening gehouden met de kwaliteit van vers sediment (kans op 
herverontreiniging) en met autonome ontwikkeling van de waterbodem (bijvoorbeeld de kans op 
afdekking van vervuilde bodem met materiaal dat een betere kwaliteit heeft). 
  
Voor een goede ecologische effectbeoordeling zijn, naast de chemische-analytische bepaling van 
beschikbare gehalten en eventueel de uitvoering van screeningsbioassays (stap 1), het verrichten van 
veldinventarisaties (inclusief metingen van bio-accumulatie) en effecttesten (stap 2) nodig om een 
goed beeld te krijgen van de effecten op het ecosysteem. Deze stap hoeft niet te worden doorlopen als 
de resultaten van stap 1 tot klasse goed of zeer goed leiden. In het eerste geval is het wel noodzakelijk 
conform de Richtlijn nader onderzoek te bepalen of er sprake is van humane en/of 
verspreidingsrisico’s. 

Voor een goede ecologische effectbeoordeling zijn, naast de chemische-analytische bepaling van 
beschikbare gehalten en eventueel de uitvoering van screeningsbioassays (stap 1), het verrichten van 
veldinventarisaties (inclusief metingen van bio-accumulatie) en effecttesten (stap 2) nodig om een 
goed beeld te krijgen van de effecten op het ecosysteem. Deze stap hoeft niet te worden doorlopen als 
de resultaten van stap 1 tot klasse goed of zeer goed leiden. In het eerste geval is het wel noodzakelijk 
conform de Richtlijn nader onderzoek te bepalen of er sprake is van humane en/of 
verspreidingsrisico’s. 
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Er zijn voldoende mogelijkheden voor de bepaling van de ecotoxicologische effecten, met behulp van 
bioassays die gebruik maken van voor het watersysteem relevante diersoorten. De vigerende 
methodieken voor de bepaling van ecotoxicologische effectgerichte parameters zijn voldoende robuust 
om in de praktijk in te voeren. Het ecotoxicologische deel van stap 2 hoeft niet te worden doorlopen 
als de resultaten van stap 1 tot klasse goed of zeer goed leiden. In het eerste geval is het wel 
noodzakelijk conform de Richtlijn nader onderzoek te bepalen of er sprake is van humane en/of 
verspreidingsrisico’s. 
 
 
De voorgestelde coherente systematiek heeft ten opzichte van de huidige klassenindeling de volgende 
belangrijke voordelen: 
• Coherente beoordeling en besluitvorming onder andere als gevolg van de onderstaande punten; 
• Prominente rol voor risicobeoordeling, conform voorstel NW4 en nieuwe inzichten; 
• Kwaliteitsbepaling en uiteindelijke urgentiebepaling zal beter overeenstemmen; 
• De voorgestelde systematiek toetst ook op de risico’s voor de beoogde bestemming; 
• Kwaliteitsbeoordeling conform stap 1 (geïntegreerd chemisch-biologisch) kan goed worden 

gebruikt als Nederlandse inbreng voor het beoordelen van sedimentkwaliteit, voor het geval dat de 
EU-Kader Richtlijn Water op dit punt wordt uitgebreid; 

• Communicatie met derden zal door het gebruik van eenduidigere termen duidelijker kunnen 
verlopen. 

5.3 Vervolgstappen 
 
Naar aanleiding van de voorstellen in dit rapport worden de volgende vervolgstappen voorgesteld.  
1. Het op korte termijn (max. 2 jaar) opnemen van de in dit hoofdstuk geschetste stappen 1 & 2 in de 

risicobeoordeling van de Richtlijn Nader Onderzoek; 
2. Instemming met de ideeën uit dit rapport t.a.v. het wijzigen van de 1e lijns beoordeling van 

bodemverontreiniging en het uitwerken van deze ideeën om in te brengen in interdepartementaal 
overleg (met als doel een positief advies van INS, UI etc, en uiteindelijk goedkeuring in de 
Interdepartementale Werkgroep Bagger en aanbieding van een advies aan de  Stuurgroep 
Waterbodems (STUWABO) en de Stuurgroep Bodem (STUBO). 

 
Indien er positief gereageerd wordt op de voorstellen die vanuit V&W worden gedaan om het 
beoordelingskader voor verontreinigde bodem aan te passen, wordt een projectplan opgesteld voor 
het implementatietraject van de nieuwe systematiek op basis van de volgende hoofdpunten: 

• Prioriteit geven aan invoering stap 1; 
• Nagaan of de onderzoekspunten uit dit rapport in de onderzoeksprogramma’s wel in 

voldoende mate worden uitgevoerd c.q. welke aanpassingen gewenst zijn om lacunes op te 
vullen (o.a. in WONS); 

• Ontwikkeling bruikbare protocollen voor het uitvoeren van het onderzoek in stap 1; 
• Consequenties van de nieuwe systematiek (op het gebied van milieurendement, 

hoeveelheden te saneren specie, onderhoudsspecie, bestemmingen en kosten) inzichtelijk 
maken; 

• Voorstel voor detail uitwerking van stap 2; 
• Raakvlakken met zoute specie, ABR en de droge bodem benutten en afstemmen; 
• Creëren breed draagvlak, zowel binnen als buiten RWS. 

 
Vervolgens zal de voorgestelde aanpak en systematiek in de praktijk geleidelijk worden ingevoerd. 
Vooruitlopend hierop kan RWS deze systematiek reeds toepassen voor de prioritering van 
waterbodemsaneringen die door RWS worden uitgevoerd. 
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Figuur I-1: Beslisschema voor potentiële saneringsgevallen Figuur I-1: Beslisschema voor potentiële saneringsgevallen 
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Figuur I-2: Beslisschema voor onderhoudsspecie en specie uit nieuwe werken Figuur I-2: Beslisschema voor onderhoudsspecie en specie uit nieuwe werken 
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