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1.

Inleiding

1.I Aan leiding
Op basis van verschillende inventarisatieswordt geschat dat, om de vigerende beleidsdoelstellingente
halen en de aan water gekoppelde (economische) belangen de ruimte te kunnen geven tot 2010
honderden miljoenen kubieke meter baggerspecie zullen vrijkomen in onderhouds- en
saneringswerken. De hoeveelheden baggeropgave die vrijkomen, en waarvoor een bestemming moet
worden gezocht zijn zo dat met continuering van de huidige uitvoeringspraktijk en met de thans
beschikbare middelen de Nederlandse watersystemen niet binnen één generatie aan hun
maatschappelijke gewenste functie kunnen voldoen. Het basisdocument Tienjarenscenario (TJS) [I]
schetst de achtergronden van deze problematiek. In dit document is o.a. aangegeven dat de op
waterbodems en baggerspecie van toepassing zijnde regelgevingcomplex en versnipperd is, en
daarmee één van de veroorzakers van de huidige baggerachterstand.
Om de bestaande impasse te doorbreken zijn binnen het TJS (tweede fase) een 6-tal beleidsprojecten
gestart die allen tot doel hebben om het uitvoeren van baggerwerkzaamhedente bevorderen en
uiteindelijk een duurzame baggermarkt te creëren. De zes projecten zijn: 'Athene' (kan er gerichter
worden gebaggerd), 'Bagger en bodem' (kan bagger worden gebruikt als bodem), 'Zoute bagger'
(duurzame verspreiding van baggerspecie op zee). 'Herijking WBM' (hoe kan storten van bagger
worden beperkt), 'Maatschappelijke Kosten Baten Analyse' (wat zijn kosten en baten van baggeren) en
tot slot 'Depot-plus': hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van bestaande depotruimte?
Ter voeding van deze beleidsprojecten bestaat bij DCW behoefte aan een inventarisatie en analyse van
belangrijke knelpunten in wet- en regelgeving. Ook bij de Regionale Directies van Rijkswaterstaat
bestaat de behoefte aan een nadere inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en de
mogelijkheden die bestaan om daar wat aan te doen. Regionale Directies worden bij het uitvoeren van
hun water(b0dem)beheertaken regelmatig geconfronteerd met problemen voortkomend uit wet- en
regelgeving. Zowel initiatiefnemers als het bevoegd gezag ervaren deze problemen. Veelal leiden de
problemen tot vertraging en meerkosten voor projecten.

1.2

Doelstelling
De doelstelling van dit project is om de knelpunten die bij de uitvoering van waterbodemprojecten
spelen en die betrekking hebben op wet- en regelgeving, in kaart te brengen, te analyseren en
prioriteren. Voor de gesignaleerde knelpunten worden oplossingen geformuleerd. Tevens wordt
bekeken of ze al worden meegenomen of nog meegenomen zouden moeten worden in de zes lopende
beleidsprojecten voor het TJS.
Het resultaat van het project is een overzicht, (prob1eem)analyse en oplossingsrichtingvoor alle
bestaande knelpunten bij waterbodemprojectendie betrekking op wet- en regelgeving.

1.3

Leeswijzer
in hoofdstuk 2 wordt de gevolge werkwijze van het project beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk
3 ingegaan op de inventarisatie van de knelpunten bij wet- en regelgeving. In Hoofdstuk 4 worden
deze knelpunten geanalyseerd, gegroepeerd en geprioriteerd. Aan de hand van deze analyse worden
(mogelijke) oplossingsrichtingengeformuleerd voor de gesignaleerde knelpunten en problemen
(hoofdstuk 5). De zes beleidsprojecten die in het kader van het TJS zijn gestart worden toegelicht in
hoofdstuk 6. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 bekeken welke van de genoemde knelpunten
(hoofdstuk 4) en oplossingsrichtingen (hoofdstuk 5) worden meegenomen of kunnen worden
meegenomen in de lopende beleidsprojecten. Dit resulteert in een overzicht van knelpunten die op een
anderen wijze moeten worden aangepakt.
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2. Werkwijze
Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de werkwijze die is gevolgd bij het project Analyse
Knelpunten Regelgeving. Het project bestaat uit 5 stappen:
1. Technische en procedurele inventarisatie knelpunten en probleemanalyse
2. Procesmatige en inhoudelijke inventarisatie beleidsprojecten
3. Analyseren en rubriceren onopgeloste knelpunten en problemen
4. Adresseren en rapporteren (nog) op te lossen knelpunten
5. Adviseren over oplossingsrichtingen.
In onderstaande figuur staan de stappen ten opzichte van elkaar gepositioneerd gevolgd door een
nadere toelichting.

Figuur 4.1: Onderlinge samenhang stappen project AKR
I.inventarisatie knelpunten.
Geïnventariseerdwordt welke technische en procedurele knelpunten er bij het beoordelen, verwijderen,
behandelen en bestemmen van baggerspecie naar voren komen indien voldaan moet worden aan de
vigerende wettelijke kaders. Bij het inventariseren van knelpunten staat de initiatiefnemer centraal. Het
perspectief van het bevoegd gezag zal minder aandacht krijgen, omdat IVW reeds opdracht heeft
gegeven aan AKWA voor het opstellen van een Handreiking Waterbodems voor vergunningverleners
en handhavers.

De inventarisatie bestaat uit twee onderdelen:
0
bestuderen van literatuur m.b.t. knelpunten op het gebied van regelgeving;
0
interviews met vertegenwoordigersvan regionale directies.
Er worden interviews gehouden met initatiefnemers, vergunningverleners en handhavers. Bij deze
personen wordt gevraagd naar knelpunten en problemen bij een aantal aansprekende projecten. Dit
kunnen uitgevoerde projecten zijn, maar ook projecten die (door problemen/knelpunten) niet van de
grond zijn gekomen. Bij de keuze van projecten is er voor gezorgd dat alle soorten projecten aan bod
komen: sanering, onderhoud, aanleg, grootschalig, kleinschalig, zoet, zout, bijzondere projecten (open
putten, RvdR).
in de inventarisatie wordt uitsluitend de volgende regelgeving en de bijbehorende richtlijnen,
protocollen en handreikingen betrokken:

-

Wet Verontreiniging oppervlaktewateren (WVO);
Wet Bodembescherming (Wbb);
Wet Milieubeheer (Wm) en PMV;

BodemBeheer bv

5

Analyse Knelpunten Regelgeving

-

-

Wet Verontreiniging zeewateren (Wvz);
Wet op de ruimtelijke ordening (Wro);
Wet beheer Rijkswaterstaatswerken(WbR);
Bouwstoffenbesluit (BSB);
Wet belasting op milieugrondslag(Wbm);
Flora- en Faunawet, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn.

2. Beleidsmatige inventarisatie
Dit betreft het beschrijven van de zes beleidsprojectendie momenteel worden uitgevoerd in het kader
van het TJS (tweede fase). De zes voorbereidende beleidsprojectenworden geanalyseerd met specifieke
aandacht voor de aanleiding, de doelen en de (na te streven) resultaten. Om hier een beeld van te
krijgen kunnen interviews/ gesprekken met de projectleiders van deze projecten een belangrijke rol
spelen. Ook wordt aandacht besteed aan relevante beleidsontwikkelingenen aan de mogelijkheden,
c.q. de kansen die daarbij aanwezig zijn om gesignaleerde problemen op te lossen.
Bij de afronding van deze stap vindt een confrontatie plaats van de resultaten van stap 1 en die van
stap 2. Het resultaat is een overzicht van enerzijds de knelpunten/ problemen die al worden
meegenomen met de beleidsprojecten en anderzijds de knelpunten/ problemen waaraan (nog) geen
aandacht wordt besteed bij de beleidsprojectenen waar naar verwachting ook geen kansen liggen in
de (voorgenomen) beleidsontwikkelingen.

3. Analyseren en rubriceren onopgeloste knelpunten
Bij deze stap worden de na stap 2 resulterende knelpunten/ problemen gerubriceerd om de samenhang
en hiërarchie inzichtelijk te maken. Tevens zal worden geprobeerd om de oorzaken voor deze
problemen te achterhalen en vindt een analyse plaats van de mate van voorkomen en de gevolgen
ervan voor de uitvoeringspraktijk.
Adresseren en rapporteren op te lossen knelpunten
Van de als belangrijk aangemerkte knelpunten, waarvoor het als wenselijk of noodzakelijk wordt gezien
dat oplossingen moeten worden geformuleerd, wordt bekeken of deze punten kunnen worden
ondergebracht bij een van de zes beleidsprojectenof andere beleidsontwikkelingen.
Daarbij wordt ook gekeken of bepaalde oplossingen weer kunnen leiden tot nieuwe knelpunten. Dit is
uiteraard niet wenselijk. Dit is een cyclisch verlopend proces, warbij voor de verschillende op te lossen
knelpunten wordt aangegeven welke stappen moeten worden genomen om ze onder te kunnen
brengen bij een van de andere beleidsprojecten.

4.

5. Formuleren van oplossingsrichtingen en integrale eindbeschouwing
Voor de resterende en op te lossen knelpunten wordt bekeken welke oplossingsrichtingen er zijn en
welke inspanningen daarvoor nodig zijn.
Bij de integrale eindbeschouwing wordt op basis van de probleemanalyse,de geformuleerde
oplossingen en het oplossend vermogen van de TJS beleidsprojecten bekeken welke
knelpunten/problemen nog moeten worden aangepakt en welke stappen hiervoor moeten worden
genomen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor nog nader t e onderzoeken zaken.
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3.

Knelpunteninventarisatie en probleemanalyse

3.1

inleiding
in dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie van de knelpunten besproken. Allereerst
wordt een korte beschrijvinggegeven van de verschillende activiteiten bij waterbodemprojecten (de
baggerketen) en de verschillende wet- en regelgeving die bij deze activiteiten een rol kan spelen.
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 aangegeven welke knelpunten in de literatuur zijn gevonden t.a.v.
de uitvoering van waterbodemprojecten. De knelpunten die in de interviews zijn genoemd worden
besproken in paragraaf 3.3.

3.2

Wet- en Regelgeving in de baggerketen

3.2.1

De baggerketen
Voor het baggeren van wateren zijn twee hoofdargumenten: onderhoud (inclusief herinrichting) en
sanering. Bij onderhoud (en herinrichting) is de voornaamste aanleiding zorgen voor voldoende
waterdiepte voor de scheepvaart en/of voor de afvoer van het water. Men verwijdert de
waterbodemlaagdie zich boven het zogenaamde nautisch profiel van vaarwegen of boven de leggerof keurdiepte van watergangen bevindt. Saneringsbaggerwerk vermindert de risico's voor mens en
milieu door het wegnemen van verontreinigde waterbodems. Bij saneringen is de waterbodem altijd
ernstig verontreinigd (klasse 3 of 4). Bij onderhoudswerken is de specie meestal lichter verontreinigd,
maar hierbij kan ook klasse 3 of 4 vrijkomen.

,

De baggerketen is voor onderhouds- en saneringsprojectenvergelijkbaar. In figuur 1 is deze keten van
baggerwerkzaamhedengeschetst. Er wordt in de keten onderscheid gemaakt in een onderzoekstraject
en een uitvoeringstraject. In het onderzoekstraject worden de kwaliteit en hoeveelheid baggerspecie
bepaald. In het uitvoeringstrajectvindt de uitvoering van het baggerwerk plaats (baggeren en
transport) en wordt een bestemmingvoor de baggerspecie gezocht. Tussen het onderzoeks- en het
uitvoeringstrajectligt een moment van voorbereiding.
Figuur 1

Baggerketenvoor baggerspecie

7
in-situ

F
ex-situ
l

onderzoek

De eerste stap uit de baggerketen bestaat uit het uitvoeren van een in-situ waterbodemonderzoek
waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van de te verwijderen waterbodem wordt vastgesteld
(onderzoekstraject).Op basis van de gegevens van het in-situ waterbodemonderzoek wordt een
werkplan en/of bestek opgesteld (voorbereiding) waarin de uit te voeren werkzaamheden,
hoeveelheden te baggeren specie en de bestemming van de specie worden beschreven. Vervolgens
begint het uitvoeringstraject. Dit traject bestaat achtereenvolgens uit baggeren, transporteren en
bestemmen van het gebaggerde materiaal. De bestemmingsmogelijkhedenvan baggerspecie zijn:
. verspreiding, directe toepassing, verwerking of storten. Op de bestemmingslocatie kan ex-situ
bemonstering van de baggerspecie plaatsvinden.
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In de volgende paragraaf wordt voor de verschillende stappen van de baggerketen besproken welke
wet- en regelgeving relevant is en wie het bevoegd gezag is.

3.2.2

Wet- en regelgeving in baggerketen
Jraject van onderzoek
Voor het baggeren in watersystemen gelden in het algemeen twee aanleidingen: een noodzaak vanuit
onderhoud (inclusief herinrichting) en een noodzaak als gevolg van milieuhygiënische risico’s. Tabel 1
geeft een overricht van de relevante wetgeving bij onderhouds- en saneringsprojecten, en de aspecten
waarbij deze wetgeving een rol speelt.
Tabel 1

overzicht van wetgeving bij in-situ onderzoek

wetgeving
algemeen
- Ministeriële Regelingbeoordeling
reinigbaarheidbaggerspecie (Wbm)
sanering
- Wet bodembescherming (Wbb)

-

- Wet milieubeheer (Wm)

van toepassing op/bij:

bevoegd gezag

Aanvragen niet-reinigbaarheidsverklaring in
kader van Wbm voor baggerspecie

Gemeente/provincie,
gedelegeerd aan SCG

- ondetzoekstraject
- ernst en urgentie
algemeen: baggerspecie is een afvalstof

provincie of
ministerie V&W
provincie

onderhoudsverplichting

vaarwegbeheerder of
waterkwantiteitsbeheerder
provincie of
ministerie V&W
provincie

onderhoud
- Wet op de waterhuishouding
-

Wet bodembescherming (Wbb)

- Ontgrondingenwet

bij klasse 4 onderhoudsspecie
bij creëren van overdiepte
(> 1ûû.ûûû m3)

. .
. . .
4
De wens of noodzaak om een waterbodemsaneringuit te voeren valt binnen het juridisch kader van de
Wet Bodembescherming (Wbb) qf de Wet Milieubeheer (Wm). Baggerspecie is een afvalstof in de zin
van de Wm.
In de Wbb zijn regels gesteld ten aanzien van het voornemen tot het saneren van een ernstig geval van
(water)bodemverontreiniging’. Voor een voorgenomen sanering geldt een meldingsplicht aan het
bevoegd gezag. Bij de melding moeten de onderzoeksresultatenen een saneringsplan ter goedkeuring
worden overlegd. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld (zie ook hoofdstuk 2). Het bevoegd gezag stelt
vervolgens de ernst, de begrenzing van het geval en de urgentie vast. Deze worden samen met de
saneringsdoelstellingvastgelegd in een saneringsbeschikking. Tijdens de sanering moet de
saneringsdoelstellingworden behaald. De verantwoording hiervoor is terug te vinden in het
evaluatieverslag.
Voor regionale wateren is de provincie bevoegd gezag. De uitvoering van onderzoek en sanering ligt in
handen van de waterkwaliteitsbeheerders. Voor rijkswateren is het ministerie van V&W bevoegd
gezag. In de praktijk zijn deze bevoegdheden gedelegeerd naar de regionale directies van
Rijkswaterstaat. De regionale directies van Rijkswaterstaat zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering
van onderzoek en sanering.

..

eidrrg:Onderhoud van watersvstemen
,

Bij onderhoud met een aangewezen onderhoudsdiepte ligt de aanleiding in voldoende waterafvoer,
waterberging of vaardiepte. De waterschappen, provincies of regionale directies van Rijkswaterstaat
zijn hiervoor verantwoordelijk. De wettelijke verankering ligt in de Wet op de waterhuishouding of de
Waterschapskeur. Bevoegd gezag is de vaarwegbeheerder of de waterkwantiteitsbeheerder.Bij het
creëren van overdiepte kan de Ontgrondingenwet van toepassing zijn. De provincie is bevoegd gezag.

’

De Wbb omschrijft een ernstig geval van (water)bodemverontreiniging als een hoeveelheid baggerspecie van 25 m3of meer tot
boven de interventiewaarde (klasse 4) is verontreinigd.,

BOdernBeheer bv

8

Analyse Knelpunten Regelgeving

Onderhoud van klasse 4 baggerspecie valt binnen het kader van de Wbb. In de Wbb is hiervoor een
vereenvoudigde (versnelde) procedure opgenomen (art 63% Bij deze procedure is een beschikkingten
aanzien van urgentie niet noodzakelijk. Daarnaast is het mogelijk om een ontheffing voor het indienen
van een saneringsplanaan te vragen bij het bevoegd gezag. Voor spoedeisende baggerwerken is
ontheffing van de meldingsplicht mogelijk.
Voor onderhoud zonder opgelegde onderhoudsdiepte is voor de onderzoekstraject geen juridisch kader
beschikbaar.

Tabel 2 geeft een overzicht van de relevante wetgeving bij baggeren, en de aspecten waarbij deze
wetgeving een rol speelt.
Bij saneringswerken worden de eisen ten aanzien van mors en vertroebeling geregeld via de Wbb. Deze
zijn vastgelegd in het saneringsplan. Het bevoegd gezag geeft een beschikkingaf inzake het
saneringsplan en kan in zijn beschikking ook nadere voorwaarden stellen aan de uitvoering. Bij
onderhoudswerkzaamhedenworden de eisen over het algemeen vastgesteld door de initiatiefnemer.
Tabel 2

Overzicht van wetgeving bij baggeren

wetgeving
- Wet bodembescherming Wbb)

van toepassing op/bij:
mors en vertroebeling bij saneringen

- Wet milieubeheer W m )
- Wet verontreiniging
oppervlaktewateren(WVO)
- Wet beheer (rijkswaterstaat)werken
ONbr)
- Provinciale ve!or.dening
.
- Waterschapsverordening

geluid
overvloei en lozing
gebruik van waterstaatwerk
(scheepsroute)
gebruik berm en aanleg tijdelijke weg
baggeren nabij talud van een dijk of bij een
waterkering

bevoegd gezag
provincie of ministerie
V&W
gemeente of provincie

waterkwaliteitsbeheerder
rijkswaterstaat of
provincie
provincie
vaarwegbeheerder

De overige in tabel 2 genoemde wetgeving is van toepassing op zowel sanerings- als
onderhoudsbaggerwerkzaamhedenen heeft te maken met de mogelijke effecten van baggeren (Wm,
WVO,Waterschapsverordening)of het gebruik maken van werken of terreinen (Wbr, Provinciale
verordening).

TransPort

Tabel 3 geeft een overzicht van de relevante wetgeving bij transport, en de aspecten waarbij deze
wetgeving een rol speelt
Tabel 3

overzicht van wetgeving bij transport

wetgeving
Provinciale Milieuverordening (PMV)
- Wet milieubeheer (Wm)
- Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO)
- Wet beheer rijkswaterstaatwerken
(Wbr)
- Wet ruimtelijke ordening (Wro)

-

van toepassing op/bij:
registratieen administratievan transport
bij overslag in (tijdelijke) inrichting
bij transport per schip: terugbrengen van
proces- of retourwater
bij transport per schip: gebruik van
waterstaatwerk (sluis, scheepsroute)
bij tijdelijke aanleg van pijpleiding

bevoegd gezag
provincie
gemeente of provincie
waterkwaliteitsbeheerder
rijkswaterstaat of
provincie
gemeente

Baggerspecie is een afvalstof in de zin van de Wm. De verwijdering van afvalstoffen naar een (Wm)inrichting voor opslag, be- /verwerking of stort valt onder de Provinciale Milieuverordening(PMV). De
PMV is een uitvloeisel onder de Wm.
De PMV regelt de registratie en administratie van transport van afvalstoffen. Nadat een partij afvalstof
is aangemeld bij een inrichting, wordt deze door de acceptant beoordeeld. Als de partij voldoet aan de
vergunnings- en acceptatiecriteria, geeft de vergunninghouder een afvalstroomnummer af aan de
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initiatiefnemer. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie. Daarbij wordt tevens de aangemelde
hoeveelheid vermeld en de achterliggende kwaliteitsrapportage op basis waarvan de beoordeling heeft
plaatsgevonden. De initiatiefnemer ondertekent per vracht die getransporteerd wordt een PMVbegeleidingsbiljet voor verzending. Daarnaast tekent de transporteur voor het transport van de
afvalstof. Op de bestemming tekent de acceptant voor ontvangst. Op deze wijze is na te gaan dat de
partij daadwerkelijk van plaats van herkomst naar ontvangstlocatie is getransporteerd.
De overige wetgeving die van toepassing is bij transport van baggerspecie is afhankelijk van de wijze
van transport (per as, per schip, pijpleiding). Bij transport per pijpleiding is naast de PMV alleen
toestemming nodig voor de aanleg van een pijpleiding. Omdat geen mors, overslag of afvoer van
retourwater plaatsvindt zijn Wrn en WVOniet van toepassing.
Bij transport per schip is een Wvo-vergunning vereist als proces- of retourwater wordt geloosd op het
oppervlaktewater tijdens transport of overslag. De waterkwaliteitsbeheerder is bevoegd gezag. In
verband met het gebruik maken van waterstaatwerken zoals sluizen en vaarwegen bij transport per
schip is een vergunning in het kader van de Wbr noodzakelijk. Bij regionale wateren is de provincie
bevoegd gezag. Bij rijkswateren is dit Rijkswaterstaat.
Bestemming:
Tabel 4 geef? een overzicht van de relevante wetgeving bij de bestemming van baggerspecie, de
aspecten waarbij deze wetgeving een rol speelt en het bevoegd gezag. Er is onderscheid gemaakt
tussen de verschillende bestemmingen voor baggerspecie.
Tabel 4

overzicht van wetgeving bij de bestemming van baggerspecie

wetgeving
verspreiden
- Besluit vrijstellingen stortverbod buiten
inrichtingen (Amvb in kader van Wm)
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO)
- Waterschapskeur
Wet milieubeheer (Wm)
- Wet ruimtelijke ordening (Wro)

-

van toepassing op/bij:

bevoegd gezag

verspreiden van onderhoudsspecie klasse O, 1 provincie
of 2
verspreiden in oppervlaktewater
waterkwaliteitsbeheerder
ontvangstplicht voor baggerspecie van
waterschappen
bij verspreiden in milieubeschermingsgebied
toetsing van verspreiden aan
bestemmingsplan

waterkwaliteitsbeheerder

provincie
gemeente

direct hergebruik
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO)

Actief Bodembeheer Rivierbed
verwerken
- Wet milieubeheer (Wm)
- MER-plicht (in kader van Wm)

-

-

bij hergebruik in oppervlaktewater
bij terugbrengen van proces- of
retourwater

waterkwaliteitsbeheerder

-

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO)
- Wet ruimtelijke ordening (Wro)
-

Bouwstoffenbesluit(Bsb)

-

Provinciale Milieuverordening (PMV)

inrichtingseisen
installaties > 500.000m3voor verwerking
(niet voor tijdelijke depots of landfarming)
lozing van proces- of retourwater

gemeente of provincie
provincie

wijziging bestemmingplan bij aanleg van
inrichting
toepassing van producten van verwerking

gemeente

- registratie en administratie van ontvangst
en transport
- bij gebruik mobiele verwerkingsinstallatie

waterkwaliteitsbeheerder

gemeente of
waterkwaliteitsbeheerder
provincie

storten
- Wet milieubeheer Wm)
- Ministeriële Regeling beoordeling
reinigbaarheid baggerspecie (Wbm)
- inrichtingen en vergunningbesluit(Ivb)
(onderdeel Wm)
- MER-plicht (in kader van Wm)
- Regeling stortplaatsen voor baggerspecie
op land (in kader van Wm)
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO)

BOdemBeheer bv

inrichtingseisen
Aanvragen niet-reinigbaarheidsverklaringin
kader van Wbm voor baggerspecie
Vrijstelling Wm-plicht voor storten klasse O, 1
en 2 in inrichtingen in oppervlaktewater
onder bepaalde voorwaarden

gemeente of provincie
Gemeente/provincie,
gedelegeerd aan SCC
provincie

inrichtingseisen

provincie
provincie

lozing van proces- of retourwater

waterkwaliteitsbeheerder
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wijziging bestemmingplan bij aanleg van
stortplaats

- Wet ruimtelijke ordening Wro)

gemeente

Verspreiden
Artikel 10.2 van de Wm bevat een verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen buiten een inrichting. In
het 'Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen', is vastgelegd dat hiervoor voor klasse O, 1 en
2 onderhoudsspecie onder bepaalde voorwaarden vrijstelling kan worden verleend, en verspreiding
mogelijk is. Aan dit besluit is een regeling gekoppeld die voorschrijft hoe de klasse van
onderhoudsspecie vastgesteld moet worden, de 'Regeling vaststelling klasse-indeling
onderhoudsspecie'. Voor het verspreiden van baggerspecie conform het 'Besluit vrijstellingen
stortverbod buiten inrichtingen' geldt een meldingsplicht bij de provincie.
Voor onderhoudsspecie van waterschappen is in de Waterschapskeur vastgelegd dat voor eigenaren
van aangrenzende percelen een ontvangstplicht voor baggerspecie klasse O, 1 en 2 bestaat.
Verspreiding van onderhoudsspecie in milieubeschermingsgebieden is in principe niet toegestaan.
Hiervoor moet door de provincie een ontheffing worden verleend. Bij verspreiding van specie in
stedelijke gebieden is een vergunning in het kader van de Wro noodzakelijk. Het verspreiden van specie
mag niet conflicteren met de functies die zijn omschreven in het bestemmingsplan.
Direct toepassen
Direct toepassen van natte baggerspecie is wettelijk nog niet vastgelegd, maar wordt alleen
beleidsmatig uitgewerkt in de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed (ABRI. In de notitie worden
randvoorwaarden gegeven voor het omgaan met diffuus verontreinigd riviersediment bij de uitvoering
van inrichtingsmaatregelen. In principe is dit beleid ook toepasbaar voor niet-riviersedimenten.
Het Bouwstoffenbesluit is niet van toepassing voor natte baggerspecie, maar geldt alleen voor gerijpte
baggerspecie.
Bij direct hergebruik van baggerspecie in oppervlaktewater of bij het lozen van uittredend water is een
Wvo-vergunning noodzakelijk.
1

Verwerken
Voor verwerking wordt onderscheid gemaakt in twee typen uitvoeringen:
. . .
- inrichtingen.
depots voor ontwatering of rijping, locaties voor landfarming en sedimentatiebekkens;
installaties.verwerking in ketens gebruik makend van verschillende technieken voor verschillende
deelstromen zoals hydrocyclonage, polishen, thermische en koude immobilisatie.
De relevante wetgeving is voor beide typen uitvoeringen vergelijkbaar. De invulling van de
noodzakelijkevergunningen is afhankelijk van de wijze van verwerking. De MER-plicht is van
toepassing voor inrichtingen voor de behandeling van baggerspecie met een capaciteit > 500.000m3.
In de Wm-vergunning zijn inrichtingseisen en voorwaarden voor ontvangst opgesteld. Bij de
voorwaarden voor ontvangst is ten minste een handreiking of voorschrift opgenomen voor de wijze
waarop de kwaliteit van de baggerspecie dient te zijn vastgesteld. Of de kwaliteit van de baggerspecie
voldoende is onderzocht, wordt beoordeeld door de vergunninghouder bij de aanvraag (van de
initiatiefnemer) van een PMV-afvalstroomnummer. Acceptatie dient plaats te vinden binnen de
vergunningvoorwaarden opgelegd door het bevoegd gezag voor de Wm. Bij ontvangst van het
transport wordt de partij geïdentificeerd door het bijgevoegde PMV-begeleidingsbiljet met het
aangegeven PMV-afvalstroomnummer. Wie bevoegd gezag is voor de Wm-vergunning is afhankelijk
van de capaciteit van de installatie/inrichting en de kwaliteit van de baggerspecie.
klasse

bevoegd gezag

O

1 en 2

e 2.ûûû m3 : geen vergunning nodig
> 2.000 m3:gemeente
< 5 m3:geen vergunning
< 10.ûüû m3:gemeente
> 10.ûûû m3:provincie

3 en 4

provincie

BOdemBeheer bv
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Bij de verwerking van baggerspecie ontstaat een toepasbaar product. De milieuhygiënischeen
technische voorwaarden voor toepassing zijn vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit. De gemeente is
bevoegd gezag. Bij toepassing in oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag. Bij
verwerking kan ook een niet-toepasbaar residu ontstaan. Dit residu zal worden gestort. Er worden geen
eisen gesteld aan het residu.
Voor het transport van toepasbare producten (m.u.v. schoon materiaal) en residu is een PMVafvalstroomnummer en -begeleidingsbiljet nodig.
Storten
De relevante wetgeving voor storten is vergelijkbaar met die voor verwerken. Uitzonderingen vormen
de 'Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land' en het Inrichtingen en vergunningenbesluit. De
'Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land' is op 16 juli 2001 in werking getreden, en komt in
plaats van de richtlijnen uit het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie. De regeling is van
toepassing op alle stortplaatsen voor baggerspecie op land m.u.v. tijdelijke depots en bevat eisen t.a.v.
isolatie, beheersing, controle maar ook financiën.

3.3

Knelpunteninventarisatie op basis van literatuurgegevens
Bijlage 2 geeft een overzicht van de knelpunten die naar voren kwamen uit de bestudeerde literatuur.
In deze bijlage is ook een overzicht van de bestudeerde literatuur opgenomen. Opvallend is dat bij veel
verschillende projecten een inventarisatie van knelpunten wordt uitgevoerd, maar dat een algehele
beschouwing van knelpunten nog niet eerdere heeft plaatsgevonden. In de onderstaande tabel zijn de
genoemde knelpunten samengevat.

3.4

Knelpunteninventarisatie op basis van interviews
Bijlage 3 geeft een overzicht van de personen die zijn geïnterviewd voor dit project. De informatie die
werd uitgereikt voor de interviews en de vragenlijst voor de interviews zijn opgenomen in bijlage 4. De
verslagen van de interviews zijn opgenomen in bijlage 5. Hieronder volgt een samenvatting van de
resultaten van de interviews.

BOdemBeheer bv

12

Analyse Knelpunten Regelgeving

Probleemanalyse

3.5
.

Uit de inventarisatie blijkt dat uit de wet- en regelgevingvoor baggerprojecten vele knelpunten
voortkomen. De knelpunten kunnen tot gevolg hebben dat een voorbereidingstrajectveel tijd en
onderzoek vergt. In het vergunningentraject worden uitvoerig eisen gesteld aan de projectuitvoering. In
de praktijk betekent dit dat eenmaal in de uitvoeringsfase de Directie UAV weinig mogelijkheden heeft
om in te spelen op onverwachte voorvallen. De vele vergunningen vormen een strak kader dat de
flexibiliteit van de uitvoeringsorganisatie wegneemt.
Het komt voor dat de vergunningenprocedure's nog lopen tijdens het gunningstraject. Dit maakt het
onmogelijk om relevante vergunningvoorwaarden op te nemen in het bestek. In voorkomende gevallen
moeten extra eisen aan de uitvoering meegegeven worden ais meerwerk. Ook kunnen
vergunningvoorwaarden belemmerend werken als het gaat om het doelmatig uitvoeren van
activiteiten (grondverzet en tijdelijke depots die in uiterwaarden strijdig kunnen zijn aan de Wbr).
inspraak tijdens vergunningverlening kan tot extra vertraging leiden.
In het algemeen vergt het veel kunst en vliegwerk van de werkvoorbereiders om de financiële planning
en uitvoeringsplanning te halen [referentie stuk DON]. Vervolgens is een directie UAV niet gevrijwaard
van zorgen. Deze dient alert te zijn op het invulling blijven geven aan vergunningvoorwaarden en het
juridisch kader in het algemeen. Resultaten van vooronderzoeken (met onzekerheden omgeven) dienen
veelal als bijlage van het bestek. Aan het licht gekomen omissies hierin leiden veelal tot claims van de
aannemer en tegenwoordig soms ook van de belastingdienst.
~~

Ten tijde van de uitvoering van het baggerwerk ter plaatse van de invaart naar de uitwijkhaven
IJzendoom, bleek dat de omschrijving in het bestek van de aan te treffen specie niet in overeenstemming
was met de gebaggerde specie. Het aangetroffen materiaal was grover (zand en grond) dan werd
verwacht (slib met zand). De aannemer heeft na afloop van de baggerwerkzaamheden een claim
ingediend omdat er hogere kosten door hem zouden zijn gemaakt als gevolg van deze afwijking. De
omvang van de claimbedrag bedraagt 75 % van de aanneemsom.

De genoemde knelpunten veroorzaken een toenemende capaciteitsinzet (initiatiefnemer) en daarmee
nemen de voorbereidingskosten toe. Als er werkelijk problemen ontstaan dan heeft dit in het
voortraject nog geringe financiële consequenties, maar zal de uitvoering "slechts" worden uitgesteld.
Eenmaal in de uitvoeringsfase leiden problemen tot aanzienlijke meerkosten voor het project.
Een fundamenteel knelpunt is dat de milieurelevantievan de wet- en regelgeving als onduidelijk wordt
ervaren. Dat de beoordeling van de kwaliteit van baggerspecie en waterbodems niet gerelateerd is aan
toxiciteit van het materiaal bemoeilijkt het toepassen van een risicobenadering en bevestigt de geringe
milieuhygiënischerelevantie van de huidige kwaliteitsbeoordeling op basis van totaalgehalten. Echter
deze kwaliteitsbeoordeling op grond van totaalgehalten vormt de basis voor de omgangsregels.
Ceconcl.udeerd moet worden dat de uitvoerbaarheid van baggerprojecten belemmerd wordt door de
huidige wet- en regelgeving. Deze conclusie is op zich niet verwonderlijk. In het basisdocument TJS is
aangegeven dat een baggerachterstand is opgelopen die jaarlijks groter wordt. Uit de
voortgangsrapportage over het waterbeheer van het CIW kan worden opgemaakt dat de
saneringsoperatie van waterbodems nog werkelijk op gang moet komen. In de beleidsbrief Bodem, die
eind 2003 naar de Tweede Kamer is verzonden, wordt geconstateerd dat de het huidige bodembeleid
en de regelgeving 'inconsistenties vertonen en op onderdelen als hinderlijk, moeilijk te begrijpen en
zelfs contra productief worden ervaren'. Meer aandacht voor de relatie tussen bodembeheer en beleid
voor landbouw, natuur, water en ruimtelijke ordening en meer aansluiting bij maatschappelijke
risicobelevingzonder afbreuk te doen aan veiligheid bij gebruik van de bodem wordt zeer gewenst
geacht. Ook is er behoefte aan beleidsvrijheid om problemen gebiedsgericht het hoofd te bieden en
aan een grotere eigen verantwoordelijkheid voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
decentrale overheden. De beleidsbrief Bodem geeft aan dat dit vraagt om een grondige aanpassing van
beleid en regelgeving.
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Soorten knelpunten.
Onduidelijkheden in wet- en regelgeving
I.
II.
Tegenstrijdigheden / overlap in wet- en regelgeving
Niet vastgelegd in wet- en regelgeving
111.
IV.
Invulling / interpretatie van wet- en regelgeving
V.
Overig

Indeli-n

. .

uit literatuurstudie

Soort knelpunt

I Heeft betrekking op' I Waar in baggerketen?
I
I onderzoek I voorbereiding 1 Baggeren/ I

'

bij welke categorie behoren de knelpunten die zijn genoemd in 'overzicht knelpunten regelgeving' uit
literatuurstudie.
A= algemene knelpunten

BOdemBeheer bv
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4.

Screening 'beleidsprojecten en beleidsontwikkelingen

4.1

Karakteristiek beleidsontwikkelingen

4.1 .I Beleidskader Bodem
in de beleidsbrief Bodem, die eind dit jaar naar de Tweede Kamer wordt verzonden, wordt
geconstateerd dat er de afgelopen periode het nodige bereikt is met het bodembeleid, maar dat een
volgende stap noodzakelijk is. Dit omdat de samenleving niet op duurzame wijze met de bodem
omgaat en omdat het huidige bodembeleid en de regelgeving 'inconsistenties vertonen en op
onderdelen als hinderlijk, moeikijk te begrijpen en zelfs contra productief worden ervaren'.
in de notitie 'Vaste waarden, nieuwe vormen' is aangekondigd dat de kaders voor het milieubeleid voor
grond, bagger en bouwstoffen meer worden geïntegreerd en dat de betreffende regelgeving waar
mogelijk wordt vereenvoudigd.
Uit breed overleg met partijen met een verantwoordelijkheid in (waterlbodembeheer blijkt dat meer
aandacht voor de relatie tussen bodembeheer en beleid voor landbouw, natuur, water en ruimtelijke
ordening en meer aansluiting bij maatschappelijkerisicobelevingzonder afbreuk te doen aan veiligheid
bij gebruik van de bodem absoluut zeer gewenst is. Ook is er behoefte aan beleidsvrijheid om
problemen gebiedsgericht het hoofd te bieden en aan een grotere eigen verantwoordelijkheid voor
burgers, bedrijven, maatschappelijkeorganisaties en decentrale overheden.
Dit vraagt om een grondige aanpassing van beleid en regelgeving. In de beleidsbrief worden hiertoe
belangrijke aanzetten gegeven.

in de beleidsbrief staat als doelstelling van het toekomstige bodembeleid te komen tot een bewuster en
duurzamer gebruik van de bodem, waardoor de maatschappelijke (gebruiks)waarde van de bodem
behouden blijf3 en afwenteling van kosten door de gebruiker bij exploitatie van de bodem op de
maatschappij wordt voorkomen.
Het gebruik van de bodem komt in het nieuwe beleid dus meer centraal te staan. Enerzijds omdat het
gebruik gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de bodem en anderzijds omdat het behoud én
benutten van de gebruiksmogelijkheden van de bodem een dominante maatschappelijkedrijvende
kracht is.
4.1.2

Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese KaderrichtlijnWater (EKW) gaat uit van een watersysteembenaderingen stelt eisen aan
het ecologisch functioneren van watersystemen. Aangezien waterbodems onderdeel vormen van een
watersysteem hebben deze eisen ook indirect betrekking op de kwaliteit van waterbodems.
Met het accent op het ecologisch functioneren stopt de Kaderrichtlijn niet bij het voldoen aan een
aantal chemische parameters. Het gaat om een mix van stoffen/ parameters die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het hele aquatische ecosysteem.
Voor chemische stoffen zijn gehalten bepaald waaraan een watersysteem moet voldoen. Met het oog
op het ecologisch functioneren is binnen de Richtlijn een systeem ontwikkeld met vijf klassen. Als
doelstelling is geformuleerd dat alle watersystemen in 2015 moeten voldoen aan een van de drie beste
klassen. Een uitgebreide beschrijving van de KRW is opgenomen in bijlage 6
Het opnemen van stoffen in de EKW verplicht de lidstaten om programma's op te stellen die er toe
leiden dat het water in 2015 ook daadwerkelijk voldoet aan die normen. De Richtlijn voorziet ook in
een verplichte onderzoeksmonitoringals de ecologische doelen niet worden gehaald.
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Karakteristiek beleidsprojeden waterbodems

4.2
4.2.1

.

Het project 'Athene'
Het project 'Athene'
De resultaten van het BEVER traject leiden tot een aanpassing van de wet Bodembeschermingin 2004.
De aanpassing betreft met name de saneringsdoelstelling. In het wetsvoorstel wordt vormgegeven aan
het functiegericht en kosteneffedief saneren. Daarbij is het voor het gebruik geschikt maken van de
bodem doel van een sanering. Niet langer zal het nodig zijn om met een sanering alle functionele
eigenschappen van de bodem te herstellen. Aan de uniforme saneringsdoelstelling, zoals opgenomen in
het wetsvoorstel, zal per Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) nadere uitwerking worden gegeven.
Hierbij wordt gedacht aan twee AMvB's, één voor waterbodems en één voor "droge bodems". Het
wetsvoorstel zal naar verwachting in 2005 in werking treden.
Het BEVER traject heeft niet specifiek rekening gehouden met de saneringsproblematiekvoor
waterbodems. Daarom heeft de projectgroep ATHENE opdracht gekregen om na te gaan of en hoe het
in BEVER ontwikkelde gedachtegoed en instrumentarium ingezet kan worden bij het (fundiegericht en
kosteneffectief) beheren en saneren van ernstig verontreinigde waterbodems. Dit ten behoeve van de
nadere invulling van de AMvB voor waterbodems.
Door de projectgroep ATHENE is een achtergronddocumentopgesteld. Hierin is ingegaan op de risicobeoordeling en urgentiebepaling, op de Europese Kader Richtlijn Water en op de huidige
saneringspraktijk. Op basis van het achtergronddocument is door het formuleren van randvoorwaarden
en uitgangspunten een kader voor de nieuwe saneringsdoelstellingvormgegeven. Binnen dit "Kader
' grondslagen voor het saneren van waterbodems" zal de AMvB voor waterbodems juridisch moeten
worden uitgewerkt.
Het Kader sluit aan op de (tussen)resultatenen terminologie van Beleidskader Bodem. Gesproken
wordt van het saneringscriterium en de saneringsdoelstelling. Het saneringscriterium dient om vast te
stellen of sanering noodzakelijk is. De saneringsdoelstellingis de na te streven waterbodemkwaliteit na
sanering. De waterbodemkwaliteit dient na sanering zodanig te zijn dat deze het behalen van de
ecologische en chemische waterkwaliteitsdoelstellingen van de Kader Richtlijn Water niet belemmert.
Daarmee is een duidelijke koppeling gemaakt tussen het waterbodembeheer en het waterbeheer.
Het achtergronddocument en het kader is voorgelegd aan de Stuurgroep Waterbodems. De Stuurgroep
waterbodems heeft besloten een nieuwe koers uit te zetten, mede omdat als op korte termijn (2004)
een AMvB wordt ingevuld, niet aangesloten kan worden op de KRW. Naar verwachting zal pas na
2005 nadere invulling gegeven zijn aan de doelstellingen van de KRW.
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4.2.2

Bagger en Bodem
De doelstelling van het project 'Bagger en Bodem' is om voor de lange termijn een beleid te
ontwikkelen waarbinnen het gebruik van bagger als bodem eenduidig, helder en transparant wordt
geregeld. Er wordt een beleidskader ontworpen dat aangeeft op welke wijze en binnen welke
randvoorwaarden een decentrale, gebiedsgerichte oplossing voor het gebruik van bagger als bodem.
kan worden gerealiseerd.

Het project 'Bagger en Bodem' bestaat uit drie deelprojecten:

..
raût&a

Binnen dit deelproject wordt de huidige situatie weergegeven van het op de kant zetten (verspreiden)
van baggerspecie en het gebiedsgericht toepassen van baggerspecie. De doelstelling van dit deelproject
is tweeledig:
Het weergeven van de mogelijkheden om baggerspecie te verspreiden en toe te passen binnen het
huidige wettelijke kader en hiervoor een handreiking t e bieden voor de praktijk;
Aanbevelingen formuleren voor de middellange termijn (1 a 2 jaar). Het gaat hier om
aanbevelingen voor knelpunten die op relatief korte termijn kunnen worden opgelost;
Aanbevelingen doen voor het nieuwe beleidskader (lange termijn, 2-3jaar).

.
.
.

Onderzoek.
in dit deelproject wordt beleidsondersteunendonderzoek verricht. Dit onderzoek richt zich op de aard
en omvang van de risico's van het op de bodem brengen van bagger en welke belasting daarbij vanuit
de functie van de bodem (nog) als verantwoord wordt gezien.
Nieuw beleidskader.
Dit deelproject verkent de mogelijkheden tot het vormgeven van een decentrale gebiedsgerichte
aanpak om baggerspecie toe te passen als bodem. Dit deelproject heeft een duidelijke relatie met de
Beleidsbrief Bodem, die eind 2003 naar de Kamer zal worden verzonden.

Het eerste deelproject verkeert op dit moment in een afrondende fase voor wat betreft het in kaart
brengen van de mogelijkheden om baggerspecie t e verspreiden en toe te passen binnen het huidige
wettelijk kader. De handreiking voor de praktijk is in ontwikkeling.
De overige deelprojecten zullen naar verwachting in 2004 worden uitgewerkt.
4.2.3

-

Herijking Wbm
Sinds de invoering van de Wbm voor baggerspecie is er bij de betrokken partijen (ontdoeners,
stortplaatsbeheerders, SCG,belastingdienst) veel te doen over de technische (0n)mogelijkheden om de
regeling uit te voeren, de handhaafbaarheid en de doeltreffendheid van de regeling. Dit is aanleiding
geweest voor een herijking van de regeling.
Het resultaat is een voorstel van de projectgroep " Herijking Wbm-regeling baggerspecie" om (mede op
basis van interviews met alle betrokken partijen) de Wbm voor baggerspecie te vervangen door een
Minimum Verwerkingsstandaard(MVS) voor milieuhygiënischniet-verspreidbare en niet-herbruikbare
baggerspecie. Een MVS is een standaard waarin criteria vastgelegd worden met betrekking tot het deel
van een bepaalde afvalstroom dat verwerkt moeten worden. Randvoorwaardebij invoering van de
MVS voor baggerspecie is dat de milieudoelstelling van de huidige (eerste fase van de) Wbm-regeling
gehandhaafd blijft. Bij de MVS wordt er daarom nog steeds vanuit gegaan dat baggerspecie met een
zandgehalte groter dan 60% niet gestort mag worden, tenzij kan worden aangetoond dat bij
toepassing van een eenvoudige zandscheidingstechniek(sedimentatiebekkenof mechanische
zandscheiding) geen product wordt afgescheiden dat onder de criteria van het Bouwstoffenbesluit kan
worden toegepast.
Vooralsnog wordt getracht om de MVS voor baggerspecie bestuurlijk-juridischvast te leggen door de
acceptatiecriteria in de bestaande vergunningen voor baggerdepots (definitieve depots en
stortplaatsen) aan te passen. De wijze waarop dit gebeurt zal in overleg met de bevoegde gezagen
(Wrn) en de depotexploitanten moeten plaatsvinden.
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4.2.4

Zoute bagger
in de 4e Nota waterhuishouding is een herziening van het beoordelingssysteem voor zoute bagger
aangekondigd. Naast chemische zal ook een ecologische/toxicologische beoordeling plaats vinden.
Door RIKZ is hiertoe de CTT-toets (Chemie Toxiciteits Toets) ontwikkeld onder begeleiding van de
werkgroep Zoute Baggerspecie. De UCT toets is uitgebreid met een norm voor TBT en een meetplicht
voor 3 bio-assays. Naar verwachting zal de CTT toets in 2 0 4 in het beleid en de vergunningprocedure
doorgevoerd moeten gaan worden.
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4.2.5

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
Dit beleidsproject is een studie naar de baten van het (verhogen van het tempo van) het baggeren van
Nederlandse wateren moet worden opgestart. Voor 1januari 2005 worden de volgende aspecten
onderzocht:
I. wat maatschappelijkeen financiële baten van baggemerk zijn en waar deze neerslaan om een
goede prioriteitstellingte ondersteunen;
2. of kosten te beperken zijn door efficiency- en- schaalvoordelen;
3. of partijen die baten genieten (voldoende) bijdragen aan de kosten;
4. en in welke mate samenloop mogelijk is met andere initiatieven zoals op het terrein van
ruimtelijke ordening en "waterbeheer in de 2 I e eeuw".

Bovenstaande 4 deelprojecten zijn opgenomen in een concept projectplan van eind november 2003. Er
zijn op dit moment nog geen directe resultaten.

4.2.6

Depot-plus
Depot plus heeft als doelstelling om te bekijken hoe de beschikbare capaciteit voor het bergen van
bagger optimaal (in termen van volume en kosten) kan worden benut. Om dit te bereiken is het
aanbod voor niet-verspreidbare specie is vergeleken met de mogelijkheden voor berging in depots
(omdijkt en zandwinputten). Hierbij is onderscheid worden gemaakt in depots in exploitatie, depots in
voorbereiding en depots in procedure.
Uit de vergelijking van aanbod en capaciteit blijkt dat voor de korte termijn in principe voldoende
depotcapaciteit beschikbaar is om het aanbod aan niet-verspreidbare baggerspecie te bergen. Het
probleem is echter dat de huidige acceptatiecriteriavan de operationele depots er voor zorgen dat niet
alle waterbeheerders en alle regio's van deze depotcapaciteit gebruik kunnen maken. Een oplossing
voor dit knelpunt is de openstelling van depots.
Met de openstelling van een depot wordt bedoeld dat de acceptatiecriteria van een depot worden
verruimd zodat het ook mogelijk is om specie te storten die van buiten de nu gedefinieerde
herkomstgebieden afkomstig is en afkomstig is van andere waterbeheerders. Er zijn twee varianten
voor openstelling denkbaar die op korte termijn een oplossing kunnen bieden:
O
Gefaseerde openstelling: de openstelling van depots wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase
wordt ingezet op de openstelling van IJsseloog en Slufter. In de tweede fase wordt gestreefd naar
een openstelling van de overige depots;
O
Volledige openstelling: er wordt ingezet op een (zoveel mogelijk) gelijktijdige openstelling van alle
depots. Zowel de Rijksdepots als de particuliere initiatieven.

Een keuze voor één van beide varianten moet nog worden gemaakt.
Het vervolg van Depot plus bestaat uit het nader uitwerken en realiseren van de gekozen variant voor
openstelling van depots en het nader bekijken van de mogelijkhedenvoor optimaal depotbeheer op
lange termijn. Voor de langere termijn zal naar meer structurele oplossingen moeten worden gezocht in
de richting van berging in zandwinputten en verwerking, hergebruik van baggerspecie.
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4.3

Analyse oplossendvermogen beleidsontwikkelingen en -projecten

4.3.1

Beleidskader Bodem
Algemeen
In het nieuwe bodembeleid komt het gebruik van de bodem meer centraal te staan en dat
maatschappelijke partijen een medeverantwoordelijkheiddragen voor duurzaamheid in dit gebruik.
Oplossingsrichtingengericht op waterbodems
In het nieuwe beleid wordt uitgegaan van een effectief preventief beleid gecombineerd met een
selectief curatief beleid.
Het preventieve beleid blijft gebaseerd op een brongerichte aanpak, namelijk het zoveel mogelijk
voorkomen van bodembelastingen -aantasting, met als maatstaf de stand der techniek. De zorgplicht
blijft binnen dit kader van kracht. Dit betekent dat er een verplichting rust bij de gebruiker van de
bodem in geval sprake is van nieuwe verontreiniging of aantasting. De maatstaf is de stand der
techniek.
Vernieuwingen op het terrein van (water)bodemverontreiniging zijn:
Regimes voor preventie, grond- en baggerstromen en (water)bodemsaneringworden
geharmoniseerd en vereenvoudigd;
Het beleid voor het omgaan met verontreinigde grond en bagger wordt, in samenhang met
bodemsanering, ingebed in een consistent kader voor bodembeheer en losgemaakt van het
productenbeleid;
Reeds aanwezige ernstige verontreiniging in de bodem zal minder om louter milieuhygiënische
redenen worden gesaneerd: zij wordt wel beheerd;
Saneren en beheren van verontreinigde locaties wordt primair gestuurd door maatschappelijke en
ruimtelijke dynamiek. De bevoegde overheid zal beleidsvrijheid krijgen om kwaliteitsverbetering
van de bodem te koppelen aan lokale of regionale ambities en de toewijzing aan functies. Er komt
meer ruimte voor gebiedsgerichte oplossingen.

.
.

.

Bodembeleid gaat naast beschermingvan de bodem tegen verontreiniging en fysische aantasting
eveneens betrekking hebben op het biologisch functioneren van de bodem.
De wijzigingen op het gebied van de verontreiniging kunnen niet los worden gezien van de
voorgenomen verbreding. Parallel aan de aanpassing van de wet- en regelgeving zullen de benodigde
wijzigingen van de beleidskaders worden doorgevoerd gekoppeld aan de inbouw van de Wbb in de
Wm, terwijl de aansluiting met andere wet- en regelgeving zal worden versterkt (RO, Landbouw en
Water).
Een voorbeeld van het goed benutten van maatschappelijke diensten van de bodem vanuit
waterbodembeheer kan worden gevonden bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in de
Nederlandse wet- en regelgeving. De doelstelling van de KRW is het bereiken van een goede
(ecologische) kwaliteit van grond en oppervlaktewater. Het daarbij na te streven ambitieniveau met
betrekking tot de ecologische doelstelling en de chemische normering is nog niet bepaald.
Meekoppeling met bodembeheer biedt kansen. Gedacht wordt aan het expliciet beschrijven van
grondwater- en waterbodembeheer in de (deel)stroomgebiedplannen, het koppelen van (decentrale)
doelstellingen voor de water(b0dem)kwaliteit aan (decentra1e)ambities ten aanzien van de landbodem
kwaliteit en het verkennen van de sturingsmogelijkheden ten aanzien van locatie, aantal en kwaliteit
van grondboringen en ondergrondse ingrepen.
in geval van verontreinigde waterbodems bepaald de kwaliteitsbeheerder voor de waterbodem de
benodigde kwaliteit van de waterbodem vanuit een na te streven systeemkwaliteit, terwijl hij tevens
verantwoordelijk is voor het realiseren van de beoogde kwaliteit. Daarbij richt hij zich in elk geval naar
kwaliteitsnormen die voortvloeien uit de Europese KRW met een vertaling naar een bestuurlijk
vastgestelde gebiedskwaliteit.
~

Het beleid voor het omgaan met verontreinigde grond en baggerspecie wordt ingepast in het (te
ontwikkelen) systeem voor bodembeheer. Het verplaatsen van verontreinigde bodemmateriaal (grond
én baggerspecie) wordt in dat licht niet primair beschouwd als een probleem, maar als toepassing van
bodemmateriaal onder voorwaarden.
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Het instrumentarium voor grondverzet wordt losgekoppeld van het Bouwstoffenbesluiten de
verschillende regelingen voor het als bodem toepassen van grond en baggerspecie wordt teruggebracht
tot één systeem, dat samen met andere overheden zal worden ontwikkeld. De bestaande instrumenten
bij grondverzet (het bodembeheerplan en de bodemkwaliteitskaarten) zullen belangrijke bouwstenen
vormen voor dit nieuwe systeem. Bij de uitwerking zal worden onderzocht of het mogelijk is om het,
afvalstoffenbegrip niet langer van toepassing te laten zijn op grondverzet en hergebruik van bagger als
bodem. Het besluit zal worden vastgelegd in een Besluit bodembeheer, grond en baggerspecie. Op
grond en baggerspecie die niet opnieuw kan worden gebruikt blijft het afvalstoffenregime van
toepassing.
De bij baggeren betrokken overheden ontwikkelen samen met het ministerie van VROM een
beslismodel voor het gebruik van bagger uit regionale wateren binnen het gebied van herkomst. Dit
beslismodel wijst op basis van inzicht in de kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie en de
eigenschappen, ordening en inrichting van het betreffende gebied uit welke bagger waar kan worden
toegepast.
In de brief inzake de herijking van de VROM-regelgeving is al aangegeven dat het Bsb door een
eenvoudiger regeling zal worden vervangen. Hierbij wordt het volgende voorgestaan:
Versimpeling van de structuur om de flexibiliteit en toegankelijkheid sterk te verbeteren;
8
Toetsing of normen met het oog op het hergebruik moeten en kunnen worden aangepast;
Vereenvoudiging van de beoordeling van materialen afgestemd op de EU-Bouwproductenrichtlijn;
Vermindering van de inspanning voor keuring van materialen met name ten aanzien van stoffen
die gewoonlijk ruim aan de eisen voldoen;
Het mogelijk maken dat regels die thans uitsluitend gelden voor de toepassing van bouwstoffen op
land ook gelden voor toepassing in oppervlaktewater. Vooruitlopend daarop wordt onderzocht of
een voorlopige juridische voorziening kan worden getroffen;
m
Verbetering van de handhaving en een versterking van de organisatie van de handhaving;
instelling van een cie. met een adviserende taak over uitvoeringsknelpunten.

..

Conclusies
Het nieuwe beleidskader Bodem %.biedt zeer goede perspectieven voor het oplossen van diverse
vastgestelde problemen in de uitvoeringspraktijk van waterbodembeheer. Veel zal afhangen van de
nadere uitwerking van specifieke regels, terwijl de termijn waarbinnen dit kan/ zal gebeuren ook nog
een onzekere factor is vooral voor wat betreft de inbedding in wet- en regelgeving.
Zo wordt verwacht dat de aanpassing van het Bsb en het ontwikkelen van een nieuw Besluit
bodembeheer, grond en baggerspecie niet voor 2007 gereed zal zijn. Voor de vrijstellingsregelingBsb
komt echter nog in 2004 een interim-regeling ter oplossing van de meest belangrijke knelpunten.
1.3.2

Europese Kaderrichtlijn Water
Inleiding
De waterbodem kan feitelijk niet los worden gezien van het watersysteem en de daarmee verbonden
functies. De waterbodems dienen derhalve nadrukkelijk te worden betrokken bij het Nationaal
bestuursakkoordwater(NBWL2Het waterbodembeheer speelt zowel een rol bij het waterkwanteits- als
het waterkwaliteitsbeheer.
Waterkwantiteit
De mate waarin water wordt vastgehouden of afgevoerd wordt nadrukkelijk beïnvloed door het
watervoerend vermogen van de watergangen. In het kader van de normen voor wateroverlast en de
daarvan afgeleide eisen aan het watersysteem zullen de gewenste breedte én diepte van watergangen
dus tegen het licht worden gehouden. Deze maten zijn in de 'legger' van het waterschap vastgelegd.
Zonodig dient dus de legger te worden herzien. Het resultaat van deze 'papieren' actie zal vervolgens
in de praktijk moeten worden omgezet: de watergangen moeten voldoen aan de -zonodig aangepaste
- legger. Het wegwerken van de aldus vastgestelde achterstand in kwantitatief opzicht maakt dus
onderdeel uit van de opgave om het watersysteem voor 2015 op orde te brengen. In het NBW zouden

' Voor het nautisch baggeren: op diepte houden vaarwegen is het proces rond het NVVP en het recreatie tourvaartnet van groot
belang. Dat is hier echter niet meegenomen.
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afspraken moeten worden gemaakt over het herijken van de legger en het tijdig wegwerken van de
achterstand.
Waterkwaliteit
De waterbodem heeft niet alleen invloed op het watervoerend vermogen van watergangen. Ook de '
kwaliteit van het watersysteem wordt er door beïnvloed. in de Europese Kaderrichtlijnwater zijn eisen
gesteld aan de kwaliteit van de watersystemen inclusief grondwater. Het gaat daarbij niet alleen om het
voorkomen van chemische verontreiniging. De doelen zijn verwoord in termen van het functioneren
van een gezond aquatisch ecosysteem. De doelen voor grondwater worden in de 'dochterrichtlijn
Grondwater' verder uitgewerkt. De waterbodem heeft op twee manieren invloed op dat aquatisch
ecosysteem. Van oudsher is er aandacht voor nalevering van stoffen uit de waterbodem. Maar
inmiddels is ook duidelijk dat de inrichting van het watersysteem invloed heeft op het ecologisch
functioneren. Zowel zeer diepe plassen als vrijwel dichtgeslipte slootjes vormen zelden tot nooit een
goed functionerend systeem.
Nu de doelen met betrekking tot het aquatische ecosysteem in de Kaderrichtlijnwater zijn vastgelegd
zal moeten worden bezien welken effecten dat dient te hebben voor het waterbodembeleid. Daarbij
zal dan ook rekening te worden gehouden met de eis dat voor alle stroomgebieden in 2009 een plan
van aanpak moet zijn opgepakt en dat de watersystemen in 2015 op orde dienen te zijn.
De normering van de KRW en doorvettaling naar Waterbodemnormen
De Kaderrichtlijn kent twee type normen: chemische en ecologische. Beide normenstelsels bestaan
naast elkaar. Het watersysteem voldoet pas aan de eisen van de KRW als aan beide eisen wordt
voldaan.
Chemische normen
Voor de chemie zijn gehalten bepaald waaraan het watersysteem moet voldoen. De KRW biedt de
Europese commissie de mogelijkheid om steeds nieuwe stoffen toe te voegen aan de lijst. Te
,verwachten valt dat van die bevoegdheid gebruik gemaakt zal worden voor die stoffen die in de
praktijk een belemmering vormen om de ecologische doelen te halen.
Saneringen
Het opnemen van stoffen in de Europese lijst verplicht de lidstaten om programma's op te stellen die er
toe leiden dat het water in 2015 ook daadwerkelijk voldoet aan die normen. Aangezien de
waterbodem één van de (secondaire) bronnen kan zijn die het water vervuilen kan de sanering van een
locatie die bepaalde stoffen afgeefi aan het aquatisch ecosysteem onderdeel uitmaken van het
noodzakelijke maatregelpakketin het kader van het realiseren van de chemische doelen KRW.
Anderzijds vormt de aanwezigheid van bepaalde stoffen in gehalten boven bepaalde normen in de
waterbodem als zodanig nog geen reden om te saneren. Als ze stevig zijn gebonden aan die
waterbodem en de uitloging niet leidt tot norm overschrijding is er feitelijk geen probleem.
Preventie
Het voorkomen van verontreiniging van de waterbodem loopt in principe altijd via het voorkomen van
verontreiniging van het water. Daarbij kan het voorkomen van waterbodemverontreinigingin de delta
waar het grootste deel van het sediment uiteindelijk terechtkomt nopen tot het nemen van
maatregelen ver stroomopwaarts. De KRW gaat nadrukkelijk uit van een stroomgebiedaanpak. Waar er
in Nederla.1 problemen ontstaan door sedimentatie van vervulde waterbodems biedt de KRW kansen
om dat probleem bij de bron: bovenstrooms aan de orde te ste!len.
Onderzoek /beleidsopdracht: welke stoffen leiden tot:
een dusdanige oplading van de waterbodem dat nalevering naar het watersysteem leidt tot
normoverschrijdingKRW (bovenstroomse maatregelen kunnen worden afgedwongen);
beperkingen ten aanzien van hergebruik of verspreiding. (Probleem aan de orde stellen in kader
stroomgebiedbeheersplannen.Bezien welken maatregelen kunnen worden afgedwongen.)

.
.

Ecologische normen
De KRW stopt niet bij het voldoen aan een aantal chemische parameters. De KRW legt een verplichting
tot monitoring op. Daarbij is uitputtend aangeven welken organismen (flora en fauna) in de monitoring'
moeten worden betrokken. Vervolgens is er een systeem ontwikkeld met vijf klassen. Alle
watersystemen zullen in 2015 moeten voldoen aan één van de drie beste klassen. Wanneer dat niet
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haalbaar is moet er toestemming moeten worden gevraagd aan de Europese commissie voor een
tijdelijke afwijking'(maximaal2~6
jaar) Bij het vaststellen van de klasse grenzen mogen de lidstaten
geen eigenstandige beleidsmatige (bijvoorbeeld economische) afwegingen maken. Verschillen tussen
landen kunnen alleen bestaan op basis van verschillende natuurlijke omstandigheden. Er wordt een
systeem van intercalibratie opgezet om te borgen dat de lidstaten zich aan die regels houden.

.

M e t dit accent op ecologisch functioneren kan niet worden volstaan met een beleid dat zich beperkt tot
een (klein) aantal stoffen: een gezond aquatisch ecosysteem vergt nadrukkelijk meer.
in de eerste plaats moet wÖrden beseft dat voor slechts een klein deel van de stoffen normen
bestaat. Niet valt uit te sluiten dat er problemen ontstaan door hoge gehalten van niet
genormeerde stoffen (bv Oestrogenen)
In de tweede plaats is bij het vaststellen van de normen nog geen rekening gehouden met het
effect dat een cocktail aan stoffen op het ecosysteem heeft. Wanneer de regelgevingzich zou
beperken tot chemische normen zou dat een steeds verder uitdijende lijst van stoffen vergen. Het
feit dat verschillende stoffen de werking van elkaar kunnen versterken zou leiden tot steeds
ingewikkeldere tabellen waarin dat effect wordt verdisconteert. (Geldt bv, voor dioxine-achtige
stoffen)
In derde plaats is de belasting van het systeem met chemische verontreiniging slechts één van de
(stress) factoren die invloed hebben op het functioneren van het systeem. Ook elementen als
fysische belasting (opwarming door lozing koelwater) morfologie (meandering, inrichting oevers,
diepte water) en aanwezige populaties (zo leidt bijvoorbeeld een overmaat aan brasem ook tot
verstoring) kunnen het halen van de ecologische doelen bemoeilijken.
De KRW voorziet in een verplichte onderzoeksmonitoring als de ecologische doelen niet worden
gehaald. Op die manier moet in beeld worden gebracht welke pakketten van maatregelen kúnnen
leiden tot het gewenste ecologische resultaat. Het saneren van een (ernstig) vervuilde waterbodem kan
een van de maatregelen zijn.
'

Systeem voldoet aan de ecologisch normen.
Als het watersysteem voldoet aan de ecologische eisen (en de apart genormeerde chemische
parameters) is er geen directe aanleiding om na te gaan welke maatregelen genomen zouden moeten
worden om de kwaliteit van h e t systeem te verbeteren. Onderzoeksmonitoring kan dan ook
achterwege blijven. Ook sanering van de aanwezige waterbodems behoeft in die gevallen niet te
worden overwogen.

r"

'

Systeem voldoet niet aan de ecologische normen
Wanneer het systeem niet aan de ecologische normen voldoet moet worden gezocht naar de oorzaken
en mogelijke maatregelen. Zoals onder 2.1 .I al omschreven is er al apart onderzoek geweest naar het
voorkomen van prioritaire stoffen in het oppervlaktewater. Het heeft dus weinig toegevoegde waarde
om de waterbodem op gehaltes van die stoffen te onderzoeken.
Meer perspectief biedt bemonstering met behulp van bio-assays. In de eerste plaats omdat die de
feitelijke biologische beschikbaarheidvan stoffen meten. Hoge gehaltes aan sterk gebonden
verontreiniging geven geen effect. Lagere gehaltes die direct beschikbaar zijn en daardoor effecten op
organismen /ecosystemen hebben wel. Maar zo mogelijk nog belangrijker: ook wanneer onbekend is
welke (combinaties) van stoffen precies bijdragen aan de schadelijkheid geeft het testresultaat een
beeld vgn de toxiteit en potentiële nut van een waterbodem te sanering3 De bijdrage die de sanering
van de waterbodem kan leveren hangt wel sterk af van het beeld of andere essentiële factoren op orde
zijn. De keuze voor een pakket van maatregelen en de priiritering in de tijd vergt nadrukkelijk een
bredere afweging.
Conclusie en aanbevelingen
Het watermilieubeleid wordt volledig bepaald door de kaderrichtlijn water. Aangezien de waterbodem
een onderdeel is van het watersysteem dienen normen voor de waterbodem en het bepalen van
noodzaak en urgentie van waterbodemsaneringeen plaats te krijgen binnen de KRW-aanpak.

,

Wanneer alle in bio-assays toegepaste organismen als watervlooien en muggenlarven die worden uitgezet op een
waterbodemmonster het loodje leggen dan kan er gevoeglijk van worden uitgegaan dat sanering van die waterbodem een
bijdrage kan leveren aan het halen van de doelen. Wanneer ze het allemaal overleven dan lijkt het reëel om te stellen dat
sanering van de waterbodem weinig zal bijdragen aan het halen van de KRW-doelen.

BOdemBeheer bv

23

Analyse Knelpunten Regelgeving

Voor prioritaire stoffen is de Europese aanpak (normen, uitfaseringen, maatregelpakketten end.)
maatgevend.
Bioassays kunnen in potentie een belangrijke schakel vervullen tussen geconstateerde problemen in het
ecologisch functioneren van het systeem en de bijdrage van sanering van waterbodem op het probleem
aan te pakken.
Er is nog het nodige onderzoek nodig om de link tussen bioassays en saneringsnoodzaak waterbodems
te onderbouwen.
4.3.3

Het project ‘Athene‘
De Stuurgroep waterbodems heeft ten aanzien van de uitvoering van dit project besloten een andere
koers te gaan varen dan oorspronkelijk gepland, mede omdat als op korte termijn (204) een AMvB
wordt ingevuld nog niet aangesloten kan worden op de KRW. Naar verwachting zal pas na 2005
nadere invulling gegeven zijn aan de doelstellingen van de KRW.
Om te bepalen of het vastleggen van de milieuambitie voor waterbodems in de Wbb moet blijven
plaatsvinden zal een verkenning worden uitgevoerd. Hiertoe wordt een nieuw project gestart (WIK) dat
zal worden ondergebracht in het implementatie traject voor de Kader Richtlijn Water. In 2009 zal het
maatregelenprogramma van de KRW in werking treden. Voor de periode tussen het van kracht worden
van de aangepaste Wbb (2005) en 2009 kan de uitvoering van waterbodemsaneringenmiddels een
overgangsregime worden zeker gesteld. Dat zal betekenen dat het huidigjuridisch kader op basis van
een overgangsbepalingvan kracht zal blijven. De Wbb zal opnieuw herzien moeten worden als de
sanering van waterbodems hierin niet wordt vastgelegd.
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4.3.4

Bagger en Bodem
Afbakening
Het accent van project 'Bagger en Bodem' ligt op het verspreiden van baggerspecie op het land ('het
op de kant zetten') en het gebiedsgericht toepassen van bagger. Bij dit laatste wordt onderscheid
gemaakt in het toepassen van bagger als bodem en het toepassen van bagger in werken. Bij het
gebiedsgericht toepassen wordt vooral ingegaan op de problematiek van de regionale wateren.
I

Het project gaat niet in op de problematiek van het verspreiden van baggerspecie in zoet of zout
oppervlaktewater.
Het project zal zich (vooralsnog) niet richten op problematiek van de grote rivieren (actief
(water)bodembeheer rivierbed). Echter zijn er wel grote overeenkomsten tussen de problematiek in de
rijkswateren en de regionale wateren. Zo zijn de ervaringen in de praktijk bij de rijkswateren en de
beleidsuitgangspuntenzoals die geformuleerd zijn voor het Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR) en
het Actief Bodembeheer Maas (ABM) ook mogelijk interessant voor de regionale wateren en
omgekeerd.

H e t verspreiden of toepassen van baggerspecie
Onder verspreiden van baggerspecie wordt verstaan het zonder beschermende maatregelen niet
afgeschermd op of in de bodem brengen van baggerspecie.
Het verspreiden van baggerspecie valt onder de Wet milieubeheer. Binnen de Wet milieubeheer valt
verontreinigde baggerspecie (> klasse 1) onder het begrip bedrijfsafvalstof. Voor afvalstoffen geldt een
verbod deze buiten een inrichting op of in de bodem te brengen. Het besluit Vrijstelling stortverbod
buiten inrichtingen geeft echter -binnen bepaalde randvoorwaarden- een ontheffing voor het
verspreiden of op de kant zetten van klasse 1 en 2 baggerspecie. In bijzondere gevallen kan aan
Gedeputeerde Staten verzocht worden om een ontheffing op het stortverbod. Hieronder valt ook
materiaal dat vrijkomt bij werken voor aanleg of verbreding van een watergang of natuurontwikkeling
(bron 2).
Vrijstelling stortverbod buiten iqrichtingen
Met het Besluitvrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, (Stb. 616 van 30 november 1993) is
invulling gegeven van de in artikel 10, tweede lid opgenomen mogelijkheid om vrijstellingen te
verlenen van het in het eerste lid van dat artikel opgenomen stortverbod.
In hoofdstuk 10 (art.10.2, lid 1) is een verbod opgenomen voor het zich ontdoen van afvalstoffen door
deze al dan niet verpakt buiten een inrichting op of in de bodem te brengen. Lid 2 biedt de
mogelijkheid tot vrijstelling van dit stortverbod voor bij Amvb genoemde categorieën.
Voor baggerspecie zijn de mogelijkheden hierbinnen in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1: Mog
Klasse O

(concentratie <
streeíwaarde)

Klasse 1
(concentratie
grenswaarde)

Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
(concentratie -c
(concentratie <
(concentratie >
toetsingswaarde) interventiewaard interventiewaard

i Verspreiden op
land

perceel

Toepassen als
bodem
Toepassen als
bouwstof in
een werk

Ja, zonder
restricties
Ja, zonder
restricties

Afhankelijk van
bodemkwaliteit
Ja, afhankelijk
van uitloging als
cat 1 of cat 2
bouwstof

Afhankelijk van
bodemkwaliteit
Ja, afhankelijk
van uitloging als
cat 1 of cat 2
bouwstof

' I':

Afhankelijk van
bodemkwaliteit
Ja, afhankelijk
van uitloging als
cat 1 of cat 2
bouwstof

,

Nee

nee

Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:
het verspreiden van onderhoudsspecie (klasse 1 en 2) vindt niet in onevenredig grote
hoeveelheden plaats;

-
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-

de onderhoudsspecie klasse 1 of 2 wordt op korte termijn na het op de kant zetten gelijkmatig
verspreid. Deze regeling is geldig (ook na 2003) totdat een nieuw beleid is vastgesteld;
het betreft onderhoudsspecie klasse O, 1 of 2 en daaromtrent gelden regels die zijn gesteld bij of
krachtens de WVOof de Wvz. Dit met betrekking tot het verspreiden in oppervlaktewateren.

-

Voor het bepalen van de kwaliteit van onderhoudsspecie klassen O, 1, en 2 geldt de Regeling
vaststelling klasse indeling onderhoudsspecie (St. crt. 246 van 22 dec. 1993). Tevens is bij het Besluit
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen een bijlage opgenomen, waarin de streef-, grens- en
toetsingswaarden onderhoudsspecie worden vermeld.
Indien het bij bovengenoemdehandelingen om gevaarlijke afvalstoffen gaat dan gelden de
vrijstellingen niet.
Toepassen van baggerspecie buiten het verspreidingsbeleid
Buiten het genoemde verspreidingsbeleid biedt het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ook nog een wettelijk
kader voor het hergebruik van licht verontreinigde grond en (gerijpte baggerspecie). Binnen het Bsb zijn
twee routes te onderscheiden:
het toepassen van (gerijpte) bagger als bodem;
het toepassen van (gerijpte) bagger in een werk.

.

Het toepassen van (gerijpte) bagger als bodem
Het wettelijk kader om gerijpte baggerspecie toe t e passen of te verspreiden buiten het
verspreidingsbeleidzijn de Ministeriële VrijstellingsregelingGrondverzet (Mvg) en artikel 10.63 van de
Wet Milieubeheer Wm).

Voor de wettelijke mogelijkheden voor het verspreiden van baggerspecie door middel van toepassing
als bodem (volgens de Mvg) wordt verwezen naar tabel 1.
Baggerspecie is volgens de definitie van de Wm een afvalstof. Het is op grond van artikel 10.2 van de
Wet milieubeheer verboden om een afvalstof, buiten een inrichting, op of in de bodem te brengen. Het
"Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen" en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer bieden
echter mogelijkheden om van het verbod uit artikel 10.2 af te wijken. Op grond van artikel 10.63 van
de Wet milieubeheer kunnen Gedeputeerde Staten, indien het belang van de bescherming van het
milieu zich daartegen niet verzet, in bijzondere gevallen ontheffing verlenen voor het verbod van
storten buiten inrichtingen. Dit artikel beperkt zich, in tegenstelling tot het 'Besluit vrijstellingen
stortverbod buiten inrichtingen', niet tot baggerspecie t/m klasse 2.
Het toepassen van (gerijpte) bagger in een werk
Naast het toepassen van baggerspecie als bodem kan baggerspecie al dan niet na rijping ook worden
toegepast in werken. Op het toepassen van baggerspecie in werken is het Bsb van toepassing. Hierbij
wordt het toe te passen materiaal verdeeld in drie categoriën.
In tabel 2 staan de toepassingsvoorwaarden samengevat voor het toepassen van grond en (gerijpte)
baggerspecie in werken conform de bepalingen van het Bsb.

Tabel 3: Toepassingsvoorwaarden en meld
Bouwstof

Categorie 1
Scc:egrond
Categorie 2
grond

IBC

Meldingsplicht

1 IJ
nee
ja, 2 dagen

'a, 2 dagen
ja, 2 dagen

ja, 1 maand

WVOvergunning

I

plicht

hoeveelheid

bewaren
water
bodem
nee

I

I

10.000ton
(1.O00ton bij
wegfundering)

I

T-

tenzij verwijdering leidt tot een grotere aantasting van de bodem, in dat geval niet verwijderen

Met een bewijsmiddel moet aangetoond worden tot welke categorie een materiaal behoort. Een door
de minister erkende kwaliteitsverklaring (certificaat) moet door het bevoegd gezag geaccepteerd
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worden als bewijsmiddel, evenals een partijkeuring conform het gebruikersprotocol Bouwstoffenbesluit
(monsterneming en analyse volgens APO4 kwaliteit). Of een overig bewijsmiddel geaccepteerd wordt is
ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Synthese
Binnen het project 'Bagger en Bodem' wordt op dit moment, binnen het vigerende wettelijk kader,
gezocht naar mogelijkheden om op een 'creatieve' manier bagger te verspreiden dan wel toe te passen
als bodem of in werken. Hiervoor wordt, op basis van praktijkvoorbeelden een Handreiking opgesteld.
In het vervolg daarop zal beleidsondersteunend onderzoek worden uitgevoerd en zal mede aan de
hand van de beieidsuitgangspunten uit de beleidsbrief Bodem een nieuw wettelijk kader worden
ontwikkeld.
Opgemerkt wordt dat het project niet gaat over het verspreiden van baggerspecie in zoet of zout
oppervlakte water, terwijl het zich ook (nog) niet richt op de problematiek van de grote rivieren.
Concluderend wordt gesteld dat het project op middenlange termijn perspectief biedt voor locale en
regionale waterbodemproblemen, maar dat de resultaten van weinig betekenis zijn voor de problemen
die RWS ondervindt in de dagelijkse uitvoeringspraktijk met verontreinigde waterbodems.
Het oplossendvermogen voor de gesignaleerde knelpunten is derhalve zeer beperkt.

4.3.5

Herijking Wbm
Een van de doelstellingen van de herijking van de Wbm is dat (een deel van) de huidige knelpunten
van de Wbm (zoals gesignaleerd door de betrokken partijen: SCG, ontdoeners, verwerkers,
depotbeheerders) moet worden opgelost. Door de keuze van de voorgenomen Minimum
verwerkingstandaard (MVS) voor baggerspecie kunnen nagenoeg alle genoemde knelpunten worden
opgelost. De herijking van de Wbm vormt gem oplossing voor knelpunten die zijn genoemd voor
andere wettelijke kaders.
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4.3.6

Zoute bagger

Naar verwachting zal de CTT toets in 2004 in het beleid en de vergunningprocedure doorgevoerd
moeten gaan worden. De invoering van de CTT-toets zal gesignaleerde knelpunten niet wegnemen.
Niet uitgesloten kan worden dat nieuwe knelpunten ontstaan.
Door DNZ wordt de CTT toets reeds gebruikt. DNN heeft kanttekeningen geplaatst bij het invoeren
van toxiciteitstesten voor het beoordelen van zoute baggerspecie, omdat er geen koppeling is te maken
tussen de gemeten effecten en de (chemische) oorzaken daarvoor. Door DNN worden hierop
gestoelde niet weerlegbare bezwaren verwacht. DNN en DNZ zijn reeds geconfronteerd met dergelijke
bezwaren. Havenbeheerders eisen zekerheid dat lozingsvergunningenwaarborgen dat de specie in de
haven niet toxisch zal worden. Deze garantie kan echter niet worden gegeven. DNN geeft aan dat de
rechtszekerheidvan lozingsvergunningenonzeker is omdat niet getoetst kan worden aan het
redelijkheidsbeginsel.
Daarnaast is de Nederlandse beoordelingssystematiek anders dan de Duitse voor hetzelfde
watersysteem (Waddenzee).

4.3.7

Maatschappelijkekosten- en batenanalyse

De MKBA W B zal moeten leiden tot een instrumentarium waarmee de maatschappelijke kosten en
baten van baggerprojecten inzichtelijk worden. Het doel is dan ook primair om besluitvorming te
faciliteren over een goede (verantwoorde) prioriteitsstelling en/of efficiënte aanwending van de
beschikbare budgetten. Een tweede parallelle doelstelling is om de besluitvormers handvatten aan te
bieden om een beslissing te maken voor een structurele verhoging dan wel efficiënte aanwending van
de benodigde budgetten voor de aanpak van de waterbodemproblematiek. Een uitgebreidere
beschrijving van MKBA is opgenomen in bijlage 6.
De MKBA zal niet nu, maar ook niet op termijn een oplossing bieden voor de gesignaleerde
knelpunten, anders dan dat op dit moment derden voor een relatief klein baggerwerk veel geld moeten
betalen op basis van de afweging kosten : maatschappelijk belang hiervan worden gevrijwaard
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4.3.8

Depot-plus
De verwachting is dat Depot-plus er toe zal leiden dat op korte termijn de ontvangstcriteriavan (een
deel van) de depots in Nederland zal worden verruimd. Hiermee zal op relatief korte termijn (1 tot 2
jaar) het tekort aan depotcapaciteit dat op dit moment bestaat voor bepaalde provincies en
waterbeheerders worden opgelost. Hiermee kan het voor bepaalde regio's bestaande knelpunt t.a.v. de
bestemming van baggerspecie voor de korte en middellange termijn grotendeels worden opgelost. De
kosten voor het bestemmen van baggerspecie nemen hierdoor mogelijk ook af waardoor projecten
goedkoper worden en er dus bij gelijkblijvende budgetten in de regio's met een tekort aan
bergingscapaciteit meer kan worden gebaggerd. Voor de langere termijn wordt bij depot plus onder
meer gekeken naar de mogelijkheden voor berging in zandwinputten. Op dit moment worden hier
echter geen oplossingen voor geboden.

. .
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4.4

Confrontatie knelpunten aan oplossendvermogen beleidsprojeden
1.

Afstemming
A.
Het beleidskader Bodem gaat uit van een integrale systeembenadering. Hier liggen
kansen om genoemde knelpunten van het onvoldoende op elkaar aansluiten van normkaders
aan te pakken. Op dit moment is dit echter nog niet in beeld, terwijl nog een
uitvoeringsprogrammavoor het beleidskader moet worden opgezet. Oplossingen zijn derhalve
niet op korte termijn te verwachten. Een deel van de knelpunten zal worden opgelost door de
herziening van het Bouwstoffenbesluit.Veel knelpunten worden veroorzaakt door de
verschillen in normen tussen het Bouwstoffenbesluit en de klasse-indeling van waterbodems;
B.
Voor het onvoldoende op elkaar aansluiten van (onderzoeks)protocollen geldt
hetzelfde als genoemd onder A. Het beleidskader kan perspectief bieden, maar slechts op
langere termijn. De invoering van de MVS in het kader van de herijking Wbm zal het knelpunt
op korte termijn gedeeltelijk oplossen. Door afschaffing van de Wbm voor baggerspecie
worden vanuit dit kader geen apart onderzoekseisen meer gesteld. Eenzelfde principe geldt
voor de herzieningvan het Bouwstoffenbesluit. Door grond en baggerspecie uit het Bsb te
halen vormen de verschillen tussen onderzoeksprotocollenvan Bsb en verschillende protocollen
voor waterbodemonderzoek geen knelpunt meer;
Voor het zorgen voor een betere afstemming van regelgeving moet het beleidskader
C.
Bodem zorgdragen. Dit is een van de grondgedachten vanuit het 'verbredingsperspectief'. Dit
geldt ook voor de knelpunten D, E en F, respectievelijk het zorgen voor uniforme regels voor
het toepassen van baggerspecie, het wegpoetsen van overlap en het op elkaar laten aansluiten
van begrippen en definities. Voor een deel wordt deze knelpunten al opgelost door herziening
van het Bouwstoffenbesluit, waardoor baggerspecie niet langer als bouwstof volgens Bsb
wordt beschouwd.
2. Aan geen van de genoemde beleidsprojecten wordt specifiek aandacht besteed
aan het verbeteren van kennis en kunde. Wel kennen de verschillende
beleidsprojecten een eigen communicatietraject. Hierop moet binnen andere
kaders actief worden ingespeeld;
3. De kwaliteit van de vergunningverlening, zowel inhoudelijk als procedureel vormt
geen onderwerp van een van de beleidsprojecten. Resultaten voor oplossingen van
praktijkproblemen kunnen binnen deze kaders niet worden verwacht;
4. Zoals al onder punt 3 genoemd zullen problemen ten aanzien van
vergunningprocedures niet worden opgelost binnen een van de genoemde
beleidsprojecten;
5. Bij het genoemde knelpunt over het bestemmen van baggerspecie worden met
name de problemen bedoeld voortvloeiend uit het slechte imago van
baggerspecie. Aan dit probleem kan uitsluitend wat worden gedaan binnen een op
te zetten communicatietraject. Daarnaast levert de herziening van het Bsb een
positieve bijdrage aan de mogelijkheden voor hergebruik;
6 . Procedures blijken voor kleine eenvoudige (sanerings)projectenin het algemeen
dezelfde te zijn als die voor grote en complexe projecten. Dit wordt als
ondoelmatig beoordeeld, terwijl het veel van de beschikbare capaciteit vraagt en
bovendien veel tijd kost. Mogelijkheden om hier oplossingen voor te vinden liggen
heel direct in het project Athene/WIK (in de lijn zoals gevolgd in het kader van
Bever voor landbodems .)Van Trechter naar Zeef) en op langere termijn ook in
het beleidskader Bodem. Op korte termijn kan het project BUS (besluitvorming
uniforme saneringen) hiervoor ook een oplossing bieden;
7. Binnen het beleidskader Bodem wordt een lange termijn visie neergelegd, waarbij
via een uitvoeringsprogrammagefaseerd verschillende onderdelen zullen worden
ingevuld, met een doorvertaling naar wet- en regelgeving. Dit betekent dat
nieuwe wet- en regelgeving ook gefaseerd beschikbaar komt voor de nabije
toekomst. Het genoemde knelpunt van veranderende wet- en regelgeving zal naar
verwachting niet op korte termijn worden opgelost.
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5.

Analyse onopgeloste knelpunten en problemen
In dit hoofdstuk wordt voor de knelpunten die zijn genoemd in de literatuur en interviews (zie bijlage 2)
bekeken of ze (op korte termijn) geheel of gedeeltelijk worden opgelost binnen de verschillende
beleidsprojecten en -ontwikkelingen die op dit moment lopen binnen Rijkswaterstaat en VROM. Dit
gebeurt per wet en per knelpunt. Voor de nummering van de knelpunten wordt verwezen naar bijlage
2. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt in tabelvorm een totaaloverzicht gegeven van het oplossend
vermogen van de verschillende beleidsprojecten

Wet- en regelgeving
Afstemiming
1. Het beleidskader Bodem gaat uit van een integrale systeembenadering. Hier liggen kansen om

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

genoemde knelpunten van het onvoldoende op elkaar aansluiten van normkaders aan te
pakken. Op dit moment is dit echter nog niet in beeld, terwijl nog een uitvoeringsprogramma
voor het beleidskader moet worden opgezet. Oplossingen zijn derhalve niet op korte termijn te
verwachten. Een deel van de knelpunten zal worden opgelost door de herziening van het
Bouwstoffenbesluit.Veel knelpunten worden veroorzaakt door de verschillen in normen tussen
het Bouwstoffenbesluiten de klasse-indeling van waterbodems;\
Voor het onvoldoende op elkaar aansluiten van (onderzoeks)protocollengeldt hetzelfde als
genoemd onder A. Het beleidskader kan perspectief bieden, maar slechts op langere termijn.
De invoering van de MVS in het kader van de herijking Wbm zal het knelpunt op korte termijn
gedeeltelijk oplossen. Door afschaffing van de Wbm voor baggerspecie worden vanuit dit
kader geen apart onderzoekseisen meer gesteld. Eenzelfde principe geldt voor de herziening
van het Bouwstoffenbesluit.Door grond en baggerspecie uit het Bsb te halen vormen de
verschillen tussen onderzoeksprotocollen van Bsb en verschillende protocollen voor
waterbodemonderzoek geen knelpunt meer;
Voor het zorgen voor een betere afstemming van regelgeving moet het beleidskader Bodem
zorgdragen. Dit is een van de grondgedachten vanuit het 'verbredingsperspedief'.Dit geldt
ook voor de knelpunten D, E en F, respectievelijk het zorgen voor uniforme regels voor het
toepassen van baggerspecie, het wegpoetsen van overlap en het op elkaar laten aansluiten van
begrippen en definities. Voor een deel wordt deze knelpunten al opgelost door herziening van
het Bouwstoffenbesluit,waardoor baggerspecie niet langer als bouwstof volgens Bsb wordt
beschouwd.
Aan geen van de. genoemde beleidsprojectenwordt specifiek aandacht besteed aan het
verbeteren van kennis en kunde. Wel kennen de verschillende beleidsprojecten een eigen
communicatietraject. Hierop moet binnen andere kaders actief worden ingespeeld;
De kwaliteit van de vergunningverlening, zowel inhoudelijk als procedureel vormt geen
onderwerp van een van de beleidsprojecten. Resultaten voor oplossingen van
praktijkproblemen kunnen binnen deze kaders niet worden verwacht;
Zoals al onder punt 3 genoemd zullen problemen ten aanzien van vergunningprocedures niet
worden opgelost binnen een van de genoemde beleidsprojecten;
Bij het genoemde knelpunt over het bestemmen van baggerspecie worden met name de
problemen bedoeld voortvloeiend uit het slechte imago van baggerspecie. Aan dit probleem
kan uitsluitend wat worden gedaan binnen een op te zetten communicatietraject. Daarnaast
levert de herziening van het Bsb een positieve bijdrage aan de mogelijkheden voor
hergebruik;
Procedures blijken voor kleine eenvoudige (sanerings)projecten in het algemeen dezelfde te
zijn als die voor grote en complexe projecten. Dit wordt als ondoelmatig beoordeeld, terwijl het
veel van de beschikbare capaciteit vraagt en bovendien veel tijd kost. Mogelijkheden om hier
oplossingen voor te vinden liggen heel direct in het project AtheneMIIK (in de lijn zoals
gevolgd in het kader van Bever voor landbodems Van Trechter naar Zeef) en op langere
termijn ook in het beleidskader Bodem. Op korte termijn kan het project BUS (besluitvorming
uniforme saneringen) hiervoor ook een oplossing bieden;

+
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9. Binnen het beleidskader Bodem wordt een lange termijn visie neergelegd, waarbij via een
uitvoeringsprogramma gefaseerd verschillende onderdelen zullen worden ingevuld, met een
doorvertaling naar wet- en regelgeving. Dit betekent dat nieuwe wet- en regelgeving ook
gefaseerd beschikbaar komt voor de nabije toekomst. Het genoemde knelpunt van
veranderende wet- en regelgeving zal naar verwachting niet op korte termijn worden opgelost;
1O. Zoals genoemd onder punt 6 zal in het project AtheneNVIK naar verwachting naar analogie
van Bever aandacht worden besteed aan het te maken onderscheid in typen gevallen. Het
logische gevolg daarvan zal zijn dat eenvoudige gevallen ook een eenvoudige procedure
kunnen krijgen dan complexe gevallen. Ook bij het beleidskader Bodem wordt uitgegaan van
verschillende typen regimes. Het gesignaleerde probleem dat het innovatief aanbesteden zou
vragen om algemene (raam)vergunningen wordt met deze ontwikkelingen echter niet
opgelost;
11. De ondergrensproblematiek staat in geen van de beleidsprojecten als een afzonderlijk
aandachtspunt genoteerd. Wel zal dit impliciet aan de orde zijn bij het beleidsproject
AtheneNVik, het beleidskader Bodem en de herziening van het Bouwstoffenbesluit;
12. De doelmatigheid van waterbodemprojecten wordt meegenomen in de beleidskaders Athene,
MKBA en het Beleidskader Bodem. Hierbij wordt echter geen aandacht besteed aan het
knelpunt dat doelmatigheid tijdens de uitvoering vaak ondergeschikt wordt gesteld aan de
rechtmatigheid (exact naleven voorschriften). Dit knelpunt wordt dus niet opgelost.

Wet bodembescherming
1. Aan het in de praktijk genoemde knelpunt dat het begrip verontreinigd is gedefinieerd als materiaal
met gehalten boven de streefwaarde, wordt in geen van de in hoofdstuk 4 behandelde
beleidsprojecten inhoudelijk aandacht besteed. Voor alle baggerspecie met een van klasse O
afwijkende kwaliteit gelden bij het bestemmen zekere gebruiksregels of (verb0ds)bepalingen. Het
beleidskader bodem kan er op termijn wel toe leiden dat de gebruiksregels voor 'licht
verontreinigd' materiaal (klasse 1 specie) op basis van doelmatigheid en een bodemtoets aangepast
gaan worden. Op korte termijn zal dit knelpunt niet worden opgelost.
2. Uit paragraaf 3.3. blijkt dat het knelpunt van het niet kunnen realiseren van de
saneringsdoelstelling geldt voor situaties waarbij wordt uitgegaan van een sanering op basis van
een klasse O enlof klasse 1 contour. Door een aantal geïnterviewden wordt verondersteld dat dit
wettelijk en formeel gezien verplicht is. Het beleidskader bodem en het beleidsproject WIK
(Athene) zullen dit mogelijke misverstand wegnemen en een helder beeld schetsen van het kader
waarbinnen de saneringsdoelstelling mag/kan worden geformuleerd. Ook uit de Kaderrichtlijn
Water zullen mogelijk normen voor een goede en/of te saneren waterbodemkwaliteit worden
ontwikkeld. Aangezien het in deze projecten om meer gaat dan alleen de chemische parameters is
het resultaat ervan voor de uitvoeringspraktijk (nog) onzeker;
3. De gebezigde terminologie en de stigmatiserende werking die ervan uitgaat wordt al zeer lang als
een probleem gezien. Binnen de lopende beleidsprojecten wordt aan dit punt niet expliciet
aandacht besteed, anders dan dat bij bijna alle projecten veel aandacht wordt gevraagd voor een
heldere communicatie;
4. Voor afwijkingen van het gestelde in saneringsplannen, of beter van hetgeen in de beschikking
staat opgenomen, geldt dat deze afwijkingen opnieuw in procedure moeten worden genomen. De
. beieidsprojecten zullen geen optossing bieden voor dit probleem. Oplossingen liggen veel meer in
de operationele sfeer (zie hoofdstuk 6);
5. Het bieden van een (beoorde1ings)kader om een op risico's toegesneden saneringsdoelstelling te
formuleren voor concrete situaties zal worden geboden in het beleidsproject Athene/WIK. Dit
beleidsproject zal naar verwachting een verdere uitwerking geven van het gestelde daarover in het
beleidskader Bodem en het implementatieproject van de KRW;
6. In het uitvoeringsprogramma van het beleidskader Bodem zal specifiek aandacht worden besteed
aan een systeem voor de beoordeling van de risico's en dus van de noodzaak om tot sanering over
te gaan in concrete situaties;
7. Aan het probleem van afstemming tussen de kwaliteit waarmee verontreinigingscontouren (tijdens
onderzoek) en saneringsresultaat (verificatieonderzoek) worden vastgesteld en de kwaliteit die aan
het baggeren worden gesteld, wordt in geen van de beleidsprojecten aandacht besteed. Dit is meer
een operationeel probleem, waar eventueel in andere kaders aandacht moet worden besteed.
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6.

Adressering op te lossen knelpunten
in hoofdstuk 5 is aangegeven welke knelpunten naar verwachting (op korte termijn) geheel of
gedeeltelijk worden opgelost binnen de verschillende (voorbereidende) beleidsprojectendie op dit
moment in uitvoering zijn. Geconcludeerd is dat slechts een klein deel op korte termijn kan worden
opgelost. Overblijvende knelpunten kunnen mogelijk alsnog binnen beleidsprojectenworden
ondergebracht (met wijziging van de 'opdracht') of moeten andere oplossingen worden gezocht.
In tabel 6.1 is een opsomming gegeven van de overblijvende knelpunten. In figuur 6.1 zijn deze
overblijvende knelpunten op de in hoofdstuk 3 benoemde niveau's gepositioneerd.
Tabel 6.7:

Ovenicht van overgebleven knelpunten.

Samengevat bestaan voor het oplossen van de gesignaleerde knelpunten middels lopende
beleidsprojecten en/of -ontwikkelingen onderstaande mogelijkheden:

a. wordt reeds in voorzien (Zie hoofdstuk 5);
b. wordt gedeeltelijk in voorzien, maar hiervoor is nog nadere aandacht nodig (zie hoofdstuk 6 ) ;
c. wordt (vooralsnog) niet in voorzien;
maar beleidsprojeden bieden wel perspectief;
andere lopende RWS-projecten bieden mogelijkheden (zoals Handreiking waterbodems
voor bevoegde gezag, het zorgpuntenoverleg ABM/ABR, project gebiedsgericht
ontwikkelen, e.d.);
bestaande of lopende projecten waarin DCW of DGR participeert zijn kansrijk (zoals het
VROM-project BUS, de Handreiking herstel en beheer (water)bodemkwaliteit, Kwalibo,
e.d.)
nieuwe initiatieven zijn nodig.

.

De knelpunten vallend binnen de categoriën a en b zijn in hoofdstuk 5 besproken. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op de knelpunten die vallen binnen de c-categorie. In figuur 6.1 zijn de knelpunten van
de categorien b en c gepositioneerd.
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7.

O plOssingsrichtingen

7.1.I

Knelpunten op operationeel niveau
Voor knelpunten op operationeel niveau (zie figuur 7.1)geldt dat het merendeel naar verwachting
relatief eenvoudig is op te lossen. De knelpunten zijn weliswaar gerelateerd aan bepaalde wetten of
daarmee samenhangende regelgeving, maar het oplossen ervan hoeft niet automatisch tot stand te
komen door middel van een wetswijziging of een wijziging van de regels. Operationele knelpunten zijn
hinderlijk en leiden vaak tot een onnodige vertraging in de voortgang van projecten of tot
kostenoverschrijdingen. Gezien het karakter ervan en de 'overlast' in de uitvoeringspraktijk verdient het
aanbeveling de betreffende knelpunten op korte termijn aan te pakken en om dit te doen binnen een
of meerdere van reeds lopende projecten. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

=

Project Handreiking waterbodems bevoegd gezag
Op dit moment wordt een Handreiking ontwikkeld ter ondersteuning van het bevoegd gezag voor de
uitoefeningvan taken gericht op vergunningverlening, controle en handhaving. In deze handreiking, die
eind januari 2 0 4 gereed is wordt o.a. aandacht besteed aan definities (bv voor bouwstoffenbesluit)en de
interpretatie van wetgeving. Hiermee zal een deel van de bestaande knelpunten worden opgelost. De
handreiking biedt echter meer mogelijkheden om operationele knelpunten op te lossen zoals:
Het optimaliseren van de proceduretijd voor vergunningen (met name de afstemming van
de duur op de aard en omvang van de problematiek);
Het verbeteren van de procedures binnen verleende vergunningen in geval zich tijdens de
uitvoering wijzigingen voordoen;
= Het afstemmen van vergunningenprocedures in situaties waarbij meerdere wetten van
toepassing zijn;
Het vereenvoudigen van procedures voor eenvoudige activiteiten/ handelingen met een
beperkte milieurelevantieof in geval van afwezigheid ervan (ter oplossing van de
'ondergrensproblematiek' met als voorbeeld het slaan van palen in een klasse 4
waterbodem);
Het bieden van een goed overzicht van de doelen en reikwijdten van wet- en regelgeving
ter voorkoming van ongewenste interpretatieverschillendie zich nu vaak voordoen in de
praktijk;
Het schetsen van een helder beeld van rollen met taken en verantwoordelijkheden van
partijen binnen het werkveld waterbodembeheer en dit doen vanuit een juridische insteek.

.
.
.
.
.

Het wordt daarom belangrijk gevonden om het project 'Handreiking waterbodems bevoegd gezag' een
vervolg te geven zodat de genoemde knelpunten op korte termijn kunnen worden opgelost. Een
dergelijk vervolg zou in een (veel) breder verband moeten gaan plaatsvinden door actieve
betrokkenheid van partijen die in het proces de rollen vervullen van initiatiefnemer/ opdrachtgever en
intermediair/ adviseur. Met het actief uitdragen van de (tussen)resultatenkan optimaal worden
ingespeeld op de aanwezige behoeften in de uitvoeringspraktijk. Een gerichte communicatie en een
zorgvuldige informatieoverdracht kan leiden tot:

.

..

meer draagvlak voor noodzakelijke procedures en werkwijzen vanuit de verschillende
verantwoordelijkheden;
meer kennis;
vergroting van de uniformiteit in het hanteren van begrippen.

= Project Besluitvorming uniforme saneringen
Het project besluitvorming uniforme saneringen is in eerste instantie opgezet ter vereenvoudiging van
procedures voor aan de Wbb-gerelateerde zaken, zoals kleine eenvoudige saneringen waarbij belangen
van derden niet in het geding zijn. Het projectdoel is helder gedefinieerd, maar binnen een minder strak
gedefinieerd projectkader. Het gevolg hiervan is dat, op basis van doelmatigheid ook voor andere
kleinschalige ingrepen standaardisatie kan worden overwogen ook binnen waterbodembeheer. Binnen
dit door VROM geïnitieerde project liggen mogelijkheden voor oplossingen voor:
9
de ondergrensproblematiek;
het verkorten en vereenvoudigen van procedures.
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Problemen vanuit knelpunt

Voorbeelden

, Afstemming tussen de verschillende
wettelbke regelingen:
Normkaders en daarin
opgenomen normen verschillen
onderling op onderdelen (en zijn
niet generiek toepasbaar).

_
_
i
_I--

-_.____-I-.

In verschillende stadia van een
project kunnen
(onderzoeks)protocollen van
toepassing zijn die onderling
verschillen.

1
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Normen zijn ontwikkeld vanuit een meer
sectorale regelgeving. Er is sprake van
verschillende doelen van deze regelgevingen
dat leidt weer tot specifieke normen. Deze
normen zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
Voorbeeld: beoordelingscriteria en
(toepassin#)normen voor Wbb, WVOen Bsb
zijn onderling op onderdelen verschillend.

Klasse 3 specie mag niet in
oppervlaktewaterworden verspreid, maar
kan als categorie 1 bouwstof wel worden
toegepast volgens het Bsb
Klasse 1 of 2 specie mag worden verspreid
in het oppervlaktewatermaar is in
sommige gevallen niet toepasbaar
volgens het Bsb
Emissie-eisen voor
baggerspeciestortplaatsen(Wm) zijn
anders (strenger) dan e(i)missie-eisen
voor secundaire bouwstoffen (Bsb)
Verspreiden van klasse 3/4 specie op
ontvangende bodem met slechtere
kwaliteit valt wel binnen standstillbeginsel, maar past niet binnen
(huidige) verspreidingsbeleid
normering voor zoute en zoete specie sluit
niet op elkaar aan

Onderzoeksprotocollen zijn afgestemd op een
specifiek doel. Indien doelen anders zijn,
bestaat het risico dat ook de protocollen
verschillen. indien meerdere regelingen van
toepassing zijn moet volgens verschillende
protocollen onderzoek worden uitgevoerd.
Ook zijn protocollen als gevolg daarvan voor
probleemdefiniërendonderzoek anders dan
voor probleemoplossend onderzoek
Als kwaliteit te ontgraven bodem /
baggerspecie niet duidelijk is moet worden
gegokt welk protocol moet worden gevolgd.
Het risico bestaat dat het onderzoek moet
worden overgedaan (op last van BC)

Aanleg geluidswal bij Leidsche Rijn
(resultaten onderzoek volgens
handhavingsprotocol BSB en
vooronderzoek verschillen)

Aanname: klasse O, 1 of 2 verspreidbaar
op kant. Onderzoek volgens Regeling
vaststelling Klasse-indeling
onderhoudsspecie. Resultaat: klasse 3
specie
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Voor initiatiefnemersis het lastig om te kiezen welk
normkader gebruikt moet worden. Initiatiefnemers
zoeken naar kader dat gedurende de uitvoering het
best past op gebied van uitvoerbaarheiden
kosteneífectiviteii.

De verschillen roepen vragen op over
de doelmatigheid (milieurelevantie) van
regelgeving.

bestemmen van klasse 2 zoute specie > UCT
Kosten verhogend effect en risico op verschillende
resultatenen conclusies, met als gevolg dat na
uitvoering wordt geconcludeerd dat de situatie niet
in overeenstemming is met de vergunning en
derhalve (handhaving) maatregelen opgelegd
worden.

Materiaal mag niet worden verspreid, andere
bestemming moet worden gezocht, minimaal
aanvullend onderzoek nodig in kader van Wbm

.It.
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-

<nelpunt

--.

1 Wbb gaat uit van het (volledig) saneren van
Regelgeving is instrument voor
verontreinigdewaterbodems (Bodembeleid). Het gevolg
beleidsuitvoering.Verschillende
is dat daarbij afvalstoffen vrij kunnen komen, waarvan
beleidsvelden kennen verschillende
in andere wettelijke kaders het uitgangspunt
uitgangspuntenen doelstellingen. De
(afvalstoffenbeleid)is deze zo min mogelijk te laten
baggerketen strekt zich over meerdere
. bekidsvekkn uit.
.....................................
j In de Wbb wordt baggerspecie aangemerkt als een
Door de verschillende definities voor
3.
Voor het bestemmen van
categorie grond. Het Bsb kent geen onderscheid
baggerspecie / grond in de regelgeving
baggerspecieworden in de praktijk
verschillen regels gehanteerd
(Wbm, Wbb, Regeling stortplaatsen voor
! tussen grond en baggerspecie. Zodra baggerspecie
wordt toegepast conform het Bsb wordt baggerspecie
baggerspecie op land) is het mogelijk dat het
bestemmen van een zelfde soort
! als grond beschouwd. Bij de Wbm blijft baggerspecie
baggerspeciezolang er geen sprake is van een nieuw
baggerspecie onder een ander regime kan
procjuct (dus ook bij tijdelijke opslag en landfarming /
plaatsvinden
rijping is nog sprake van baggerspecie.
Regionaal sterk uiteenlopende opvattingen ten
aanzien van bijvoorbeeldverondiepen van
zandwinputten (valt het onder het Bsb, ivb of actief
bodembeheer?)
Voor omgaan met onderhoudsspecie zijn hele andere
regels van toepassing dan voor specie die vrij komt bij
nieuw werk terwijl de samenstellingvergelijkbaar is E.
Overlap in regelgeving
* onvoldoende afstemmingtussen verschillende Toepassen bouwstoffen in oppervlaktewateris
geregeld in Bouwstoffenbesluit.Toch is er nog een
wet- en regelgeving
Wvo-vergunning nodig. Dit is dubbelop. (bv opnieuw
toepassen mijnsteen in Twentekanaal)
.
.......................
onvoldoende kennis over Wbb en richtlijn Nader
Gebrek aan (integrale) kennis en kunde
De steeds veranderende en complexe wet- en
onderzoek bij DZL
bij vergunningverleners /
regelgeving.
onvoldoende kennis over bepaalde wetgeving zoals
onderzoeksbureau's
Personele wisselingen.
Concessiewet en Ontgrondingenwet(DNH)
Onvoldoende opleiding.
onvoldoende integrale kennis en kunde: te veel
-_- sectoraal gerichte kennis
. . - __ ____ - ._-_
- - .Bij afgeven ontgrondingvergunningwordt niet
Tegenstrijdige of onvolledige
Gebrek aan goede afstemmingtussen
gekeken naar verontreiniging van waterbodem. Dit
vergunningverleners en handhavers (en
voorwaarden in verschillende
kan weer tot problemen leiden met handhavingvan
initiatiefnemer) o.a. als gevolg van
vergunningen
capaciteitsgebrek.
Doelen van verschillende
regelgevingsluiten onvoldoende
op elkaar aan.

1

1I

Problemen vanuit knelpunt
Kosten voor bestemmen (verwerken)
baggerspecie (afval) zijn hoog, en
daarmee eveneens de kosten voor
baggerprojecten. Baggerachterstandis
opgelopen.
Onduidelijkheid over van toepassing
zijnde regelgeving.

ondoelmatigheid

* Vergunningseisen die niet of
onvoldoende realistisch zijn vanuit de
praktijk, een te strikte interpretatie
wetgeving, langere proceduretijden,
afbreukrisico's van projecten, e.d.
Afbreukrisico's

I
1
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iemeen, vervolg 2
Knelpunth
/
1 Voorbeelden
Proceduretijd voor vergunningen
\.
Lange proceduretijdenvoor
vergunningverleningin normale
..
situaties
..______,.Normale proceduretijd bij
aanpassing van vergunning tijdens
uitvoering of acute knelpunten

__

1

De aahwezige beperkte capaciteit leidt ertoe dat i .
de !aimale proceduretijdeerdere regel is dan I
uitz6nderinL
._____
t-_____._.-___.__ITussentijds wijzigen van de geplande
Eerder regel dan uitzondering bij innovatieve
uitvoeringsmethodewaarbij m.b.v. een werk
aanbestedingen omdat bij dit type projecten
moet worden geloosd vergt normale
i vergunning niet is gebaseerd op gedetailleerd
proceduretijd sinds gedogen niet meer kan
werkplan
geen aparte procedures voor acute knelpunten
Ontstaan van (zand)bulten in rivieren of havens
...
____
"-i a.g.v. hoog water of storm
_Door de beperkte kennis en capaciteit wordt
y* Moeizaam van de grond komen van projecten voor
vaak uitgegaan van een voorzichtige opstelling i verondiepen van zandwinputten
van bevoegde gezagen
i

I

Uitzonderlijkeprocedure
tijden in bijzondere situaties.

I

'

i

De mogelijkheden voor het aantekenen van
Moeizaam van de grond komen van projecten voor
bezwaar en beroep tegen bijzondere initiatieven 1 verondiepen van zandwinputten
zijn zodanig dat uitzonderlijke proceduretijden in
acht moeten worden genomen. Ook speelt het I
steeds mondiger worden van maatschappelijke
- groeperingen en burgers een rol van betekenis.
Veel (ondoelmatig)
De beperkte geldigheid van onderzoeksgegevens i Bij onderhoudsspecie zijn de onderzoeksresultaten
herhalingsonderzoek bij projecten
voor de Wbm maar 2 jaar geldig. Overigens kan de
(over het algemeen maximaal 5 jaar).
met lange procedures.
I dynamiek van bepaalde watersystemen
/ rechtvaardigen dat onderzoeksgegevensslechts
i beperkt houdbaar zijn.
/ Petroleumhaven, Noordzeekanaal: houdbaarheid
i gegevens voor Wbm en Wbb-traject
.. .................................
_.-__.
Het negatieve imago van baggerspecie i
Het bestemmen van (ook schone)
1
baggerspecie levert onnodig problemen
met name omdat het als afvalstof wordt
i
aangemerkt.
OP.

1

-1

/

^.

i

Ondoelmatige procedures voor kleine
saneringsprojecten

De proceduretijdvoor vergunningen is '
voor grote complexe saneringen hetzelfde als i
Í
voor kleine 'standaard' gevallen, waarbij
i
belangen van derden niet in het geding zijn. -.f"
1
Petroleumhaven: invoering
Complexe projecten vergen een lange
voorbereidingstijd.Tijdens de voorbereiding kan i * Bouwstoffenbesluiten Wbm tijdens voorbereiding
aanpassing van wetggeving/beleid
en overgang NW3 naar NW4
plaatsvinden, waardoor sommige aspecten van
Noordzeekanaal: Nieuw provinciaal beleid
een projectplan weer moet worden bijgesteld
t.a.v. hergebruik baggerspecie, invoering ClT-toets

1

1

1
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illegaal handelen, ondoelmatigheid
Onwerkbare situaties, geen flexibiliteit
in uitvoeringsfase;
Op regionale schaal ongewenste
verschillen ten aanzien van vergunning
voorwaarden.
Tijdige uitvoering van maatschappelijk
van belang zijnde, en beleidsmatig
gewenste projecten kan in het gedrang
komen.

Veel herhalingsonderzoekals planning
uitloopt of proceduretijdenlanger
worden + hogere kosten

~

I

Steeds veranderde wetgeving en
veranderd beleid

Vertraging
gedurende voorbereidings of
.
uitvoeringstraject.
Vertraging tijdens de uitvoering, extra
kosten door claims aannemer

--

Z, D

I

1

.....

Problemen vanuit knelpunt

I
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Gevolgen voor de looptijd (met name
voorbereidingstijd)voor
baggerprojecten en beperking van
mogelijkheden voor de bestemming
van baggerspecie (NIMBY)
vertraging van baggerwerùen, hogere
kosten zonder het dienen van een
milieubelang
Langere voorbereidingstijd, hogere
kosten door extra onderzoek en
aanpassing saneringsplan
idem

E,

K
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Oonaaken_toelichting
Bij innovatieveaanbestedingen vindt
aanvraag voor vergunning al plaats voor
aanbesteding van het werk. Op dat moment
zijn nog niet alle details van een werk bekend.
Hierdoor is het moeilijk om een gedetailleerde
.xn!EkeE!Gt*n8
Zeer veel problemen zijn er ten aanzien
van wat wordt genoemd de 'ondergrens'
problematiek. Het gaat niet om een specifiek
knelpunt, maar om het probleem dat regels t e
ver zijn doorgeschoten en uitgaan van zodanig
kleine grootheden (ondergrenzen) dat
onevenredigveel werk moet worden verzet in
onderzoek, vergunningverleningenen
handhaving in vergelijking met het t e
beschermen milieubelang.

D

i sluit niet aan bij innovatieve
! aanbestedingen
i
i."-...'...--.

~

I
_

3 j Ondergrensproblematiek

~

i

~

E
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Het in de grond brengen van meerpalen of
tijdelijke steigers in verontreinigde (klas&)
baggerspecie (dit wordt als nieuw werk gezien in
het kader van de Wbb, waarbij dus ook de
betreffende procedures moeten worden doorlopen
met in het ergste geval de uitvoering van een
deelsanering);
Het tijdelok weg zetten van verontreinigde
grond voor de uitvoering van werken (binnen het
regime van Bsb en WVO);
De ondergrens voor hoeveelheden
genoemd in diverse regels en het onvoldoende op
elkaar aansluiten ervan;
De individuele bronbemalingen op twee
VINEX locaties en de lozingen van schoon water op
het Amsterdam Rijn kanaal (er is geen ondergrens
qua lozingshoeveelhedenof tijdsduur, waardoor
voor elke bemalingeen lozingsvergunningmoet
worden afgegeven voor het lozen van water dat
doorgaans schoner is dan het oppervlaktewater.;
Bij de bochtafsnijdingin het Lekkanaal
wordt zand gebaggerd. Het is vanuit de
vergunningen niet mogelijk om als gevolg van de
zeer geringe verontreinigingsgraad te werken met
overflow van water uit de bakken. De aannemer
werd verplicht het baggerproceswater mee te
nemen naar de stortplaats.

I
_
_
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--------------Onnodig verlenen van vergunningen"
(extra kosten voor
vergunninperlening),
ondoelmatigheid. draaglak
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Knelpunt
ioge administratieve lasten

-

/

'roblemen vanuit knelpunt
(osten per m3 bagger nemen toe ook
)oor niet reinigbare specie.

1

dertraging en kosten i.v.m. doen van
aanvullend onderzoek

Voorbeelden
Aanvragen Wbm-verklaring kost veel tijd, en dus veel geld. De
kosten zijn in verhouding hoger voor kleine partijen
!
...............................
i.baggersPecie.
_____<______._____.______.__.__"__^._I.._
.
Zewenste nauwkeurigheidvoor
i Er bestaat een spanningsveldtussen de door het SCC en de
Ceostatistischeinterpolatiemethoden
Nbm verklaring is vanuit de huidige
belastingsdienst gewenste nauwkeurigheiden uniformiteit (met worden niet geaccepteerd omdat deze niet
Draktijk van waterbodemonderzoek i oog op rechtsgelijkheid) en de huidige praktijk van
opgenomen zijn in een protocol.
waterbodemonderzoek. Dit is met name een gevolg van de..
#aak niet realiseerbaar
tien protocollen die momenteel mogen worden gebruikt bij het
i aanvragen van een Wbm-verklaring. Deze 10 protocollen zijn
namelijk niet ontwikkeld in het kader van de Wbm, maar
; hebben een andere oorsprong (verspreiding onderhoudsspecie,
i Wbb-traject, regionale invulling). Bij de toepassing van de
protocollen in deze kaders is het in de meeste gevallen mogelijk
I om, met instemmingvan het bevoegd gezag, gemotiveerd af
te wijken van de voorschriften in de protocollen. De Wbm staat
I een dergelijke interpretatie niet toe, het SCC heeft echter een

i

/
/

I
~

1

................................................................

i-&-~i-ng?!KOW!?

:edefinieerde tolerantiegrensvan
10% voor bodem.
Yet Wbm-criterium voor
-einigbaarheid sluit onvoldoende aan
?ij de uitvoeringspraktijk.
........................................................

'roducten uit baggerspecie zijn
noeilijk afzetbaar.

controle van de Wbrn mag de hoeveelheid baggerspecie
waarvoor een Wbm-verklaring wordt aangevraagd en de
hoeveelheid baggerspecie die uiteindelijk wordt gestort niet t e

/
1

veel v e r s c h i l k
In sommige gevallen leidt de inzet van eenvoudige
zandscheidingstechnieken(sedimentatiebekken,
hydrocyclonage) niet tot een toepasbaar product, bijvoorbeeld
i
omdat (een deel van) de verontreiniging hecht aan de
zandfractie.
L_._._-"~I_._.____
i Ontdoeners en verwerkers geven aan dat het moeilijk is om de
ii producten van zandscheiding af t e zetten op de markt. Een

1

1
I

i
i

i
i
1

1

1
i
i
5
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Hoeveelheden te transporteren
baggerspecie moet op voorhand
nauwkeurig bekend zijn terwijl in de
baggerpraktijk met grote marge's wordt
gewerkt.
Zandscheiding op specie verontreinigd met
staalgrit.

1
j

_____

I..--.____

!

i
Indeling baggerspecie in partijen
conform de geldende regels is in de
waktijk niet mogelijk.

.....

M e t het oog op het mislopen van belastinginkomsten en de

;

.................................................................................

.

1

i e t is in de gangbare baggerpraktijk
l i e t mogelijk om aan te sluiten bij de ,

Afzet afgescheiden zand (en "primaire
zand") van depot Ilsseloog

Zekerheden die niet geleverd kunnen
worden zijn vereist.

I
_
-

D
D

heffing voor reinigbare specie (conform de Wbm) is alleen
zinvol als er marktkansen zijn voor de producten van
verwerking.

.
De indeling van baggerspecie in partijen levert problemen op bij
ontdoeners (definitie van) en SCC (controle) als gevolg van
diverse praktische zaken. Dit probleem speelt ook bij het
Bouwstoffenbesluit
Doel indeling partijen Wbm (indeling op basis zandgehalte)
komt niet overeen met doel indeling partijen Wbb

-
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o

o

Grondbalans van een bestek niet
in overeenstemming met definitie van
partij in de Wbm (gaat uit van
zandpercentage)
Indeling in partijen bij
Petroleumhaven

--

De regeling schiet in deze gevallen zijn
doel voorbij. Het verkregen product bij
verwerking kan niet nuttig worden
toegepast.

D

Kosten voor afret van materiaal
Bij verwerking van baggerspecie
bij stortplaats moet je Wbm-heffing
betalen. Deze krijg je pas terug na
afzet materiaal. Tussen betaling en
teruggave kan zeer lange tijd zitten
Meerkosten omdat civiel
technische mogelijkhedenniet
bepalend zijn voor logistiek
grondverzet maar het juridisch kader.

Analyse Knelpunten Regelgeving

Problemen vanuit knelpunt
Sterke toename van kosten bij werken
waar aanlegspecie vrijkomt ivm
aanvragen Wbm verklaring of ivm
betalen Wbm-heffing

-...I.

'

....

............

.

Reinigen, gestimuleerd vanuit de
Wbm, levert moeilijk te verwerken
residustromen op

j .VerEl-LTateriaal.

..

o

!
s

! .-I______._.
t-oVeeI residumateriaal bemoeiliikt
i depotbeheer door toename
poriewaterconcentraties, toename
Í gasproductie, mogelijke accumulatit
gas en verminderde
1 bezinkingseigenschappen effluent
~

Sij de opzet van de Wbm stond herbruikbaar materiaal
centraal en was geen aandacht voor de residustromen
Een toekomstig probleem is dat effluent van zandscheiding
volgens Eural geen baggerspecie IS

.......................................................

____I«"

1

.

Noordzeekanaal

i

e

i

_lll__

_I_

I

~

i*

~

-

"_

___.II__

_
I
I

'

'

.....

Toegestane
j Geen rekening gehouden met grote complexe projecten
bemonsteringsprotocollen niet
i
realistisch voor grote-projecten
............
....-- .."- --- ............ j. ~ ....~.
..._--___
;
10 ' Houdbaarheid van gegevens
I gegevens voor Wbm mogen niet ouder zijn dan 2

_
I
_
-

Malburgerhaven,Petroleum

Hoge kosten voor verwerking van
residumateriaal;
Residu van elders kan door acceptant
formeel niet worden geaccepteerd als
baggerspecie
Eij groot aanbod van residu mogelijk
voorwaarden vanuit de acceptatie
---._
_"
Hoge kosten voor onderzoek of
veel extra overleg en vertraging tijdens

-voorbereid%

l_<-l._____

__<___

0

Overige wetgeving

Voorbeelden

i

strikte naleving
arbowetgeving

i

1

I
/

I

..i

. ..................................

.i....._
~

I
~

....
~

~

2 Natuurbesch Belemmeringvoor
ermingsregeis uitvoering van met name
. onderhoudspeojecten

i

I

j

,

arbowetgeving op kleinschalige
(baggerlunits heeft onwerkbare
situaties tot gevolg. Om hieraan
invulling te geven dient in overleg met
de betrokken instanties een praktische
invulling aan de eisen vanuit de
3!g.geving te worden
en...-- ._.__._
Sluiten niet aan bij uitvoeringspraktijk

Sanering bergse plassen
Sanering Amstel (munitie)

-.I....--._I--.

_-_........

.._I__ ...,-_-.

_
I

Aanleg depot Hallandsch Diep en Extra kosten, langere voorbereidingstijd, niet doorgaan van
Cromstrijen
projecten
Aanleg van eilandjes in monding

-

~.

i

/

!
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Bouwstoffenbesluit
Dorzaak en toelichting
b

b

Het bouwstoffenbesluit houdt geen
rekening met de wijze van het ontstaan
van het product.
De gedetailleerde invulling van Bsb en
strikte normering.

__-___-.__<--~---.----

' Begrippen en definities zijn te veel afgeleid
i....

:

IT'
I

Het begrip 'werk' is onduidelijk

- Het werken met de formele
'partijdefinitie' is in de praktijk vaak
niet mogelijk onder meer door de
dynamiek van het watersysteem en
heterogeniteit van bodemkwaliteit

vanuit landbodemsituaties, waarbij geen
rekening wordt gehouden met het
specifieke karakter van de waterbodems.
Bij grootschaliggrondverzet (bv in
rivierengebied) is toepassing Bsb kostbaar
en logistiek moeilijk toepasbaar. Daarnaast
is het ongewenst om bodem als werk te
bestempelen als zo'n werk geen duidelijke
functie heeft.
' sluit niet aan bij uitvoering in de praktijk

'

----___._

------~_____I

-

Voorbeelden

I

I

-Ii-

_____.________

Nog altijd is onduidelijk of en verondiepte put in het kader van
ABB een "werk", "inrichting" of een (te beheren) geval van
bodemverontreinigingbetreft. Hierover wordt per BC anders
gedacht.
aanleg van eilandjes in monding van IJssel: In praktijk wordt
aanleg uitgevoerd als één werk met materiaal uit één vaargeul.
Conform Bsb wordt ieder eiland als apart werk gezien. Zand uit
.-- vaareueumoet als aparte partijen worden bemonsterd.
__

Voorafgaand aan onderzoek moeten
(homogene) partijen worden gedefinieerd
op basis van verontreiniging en
grondsoort. In praktijk is dit moeilijk voor
waterbodems ivm erosie, sedimentatie en

iisico voor op onjuiste gronden verleende
iergunningen (illegale situatie's of niet
iergunbare situaties, Rijkelse Bemden)

I

i

Extra kosten (onderzoek)

-

~

I

heterogeniteit

BOdemBeheer bv

'roblemen vanuit knelpunt

Mijnsteen dat 15 jaar geleden is gebruikt als bestortingsmateriaal 1 Kosten door ondoelmatig werken;
bij Twentekanaal mag volgens Bsb na verwijdering niet opnieuw 1 Onbegrip over regelgeving omdat doel
en nut van weigeren niet duidelijk kunnen
worden toegepast in Twentekanaal. Opnieuw toepassen van
worden gemaakt.
materiaal is milieuhygiënisch meest verantwoorde oplossing en
1 Onnodig storten van bouwstoffen
is met oog op waterkwaliteit geen probleem. Er wordt geen
rekening gehouden met beschikbare effectmetingen (=
gegevens waterkwaliteit), 'aging' van toegepaste materiaal en
algemene milieuafweging.
Bij de werkzaamheden rond de bochtafsnijdingvan het
Lekkanaal komt stortsteen vrij van onder water, dat ook weer
onder water moet worden toegepast. Omdat het als doelmatig
werd gezien dit materiaal eerst schoon te spuiten, zou de
activiteit onder de noemer van 'bewerken' onder werkingssfeer
van het Bsb komen t e vallen (partijkeuringen,etc.) ook in geval
van afvoer en gebruik elders. Dit is als nutteloos aangemerkt,
zodat is besloten het materiaal gewoon terug te zetten zonder
schoonspoelen.
Langs de snelwegen zijn grindkoffers aanwezig voor de
afvoer van overtollig regenwater. Deze grindkoffen raken
regelmatig verstopt, zodat ze moeten worden schoongemaakt.
!
Dit wordt ook aangemerkt als bewerken zodat bij het
terugplaatsen eerst onderzoek zou moeten worden uitgevoerd
in het kader van het-Bsb.
Iiscussies met BG over definiëren en
Hoe moet terugneembaarheid van categorie 1 bouwstoffen
nterpreterenvan begrippen.
worden ingevuld bij toepassingen in het oppervlaktewater?
Definitie van een 'werk, 'om en nabij een werk'
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Voorbeelden
De kosten voor onderzoek van herbruikbarewaterbodem
wegen soms niet op tegen de kosten voor toepassen van
bodemonderzoek.
te bouwen
alternatieve materialen De kansen voor 'duurzaam'
:
... hergebruik worden onvoldoende benut.
^__....___...
-,...-I.__
.-.I_.I.__--__<-.
Bsb houdt geen rekening met
! Het Bsb houdt geen rekening met gehalten die
Zie mijnsteen voorbeeld Twentekanaal
achtergrondwaarden
van nature in bepaalde gebieden of bouwstoffen
i voorkomen (dit geldt ook voor Wbb)
Natte specie niet toepasbaar als bodem \ Doordat natte specie niet in de
IBeperking van mogelijkheden van toepassing baggespecie
in kader van RvdR
vrijstellingsregelingfrootscha;ig Grondverzetis
ii
betrokken is hergebruik als bodem onder het Bsb

Problemen vanuit knelpunt
Kosten en doorlooptijd.

+

1

----I_-....

I

Kosten door ondoelmatige voorwaarden
voor de uitvoering
Zie knelpunten Ruimte voor de Rvivier

1

Nieuwe vrijstellingsregelingvoor het
Bsb is niet van toepassing voor WVOgebied
~

Bemonsteringsdichtheidbij grote
projecten
P

...___-__l...___<...«_._I__I_

I

uitloging ende verruimde normen voor minerale
olie zijn niet van toepassing voor het WvoL-.-.Ebied
_ _ . ~
Bouwstoffenbesluitniet berekend op grote
j
(waterb0dem)projectenwaarbij grote
I hoeveelheden.baggerspecievrijk;;men

1

i

~

Beperking van mogelijkheden van toepassing baggerspecie Kosten
in kader van RvdR
Afdekken (deel van) waterbodem bij saneringen bij
sommnrojecten niet meer vergunbaar middels BSB
aanleg eilandjes in monding IJssel met zand uit vaargeul
kosten (onderzoek)
zandsuppleties in Zeeland

-~

__

Wet beheer Rijkswaterstaatwerken(WbR)

...............................

_.-._

-,.,--..i.-.L?-.

.-_-

ningaanvraag ëñ overleg,

erg strikt voor tijdelijke,activiteiten i

BOdernBeheer bv

b
i
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1
Knelpunt .
I Omvang van verontreinigde
waterbodems (A)
? ' Saneringsdoelstellingin praktijk vaak

niet haalbaar

.............

Oonaik en toelichting
Het begrip verontreinigd is gedefinieerd middels de
streefwaarde. Omdat dit een lage waarde is zijn
_
vrijwel.alle
waterbodems verontreinigd.
Multifunctionaliteit a.g.v. dynamiek,
herverontreiniging,technische beperkingen veelal
niet haalbaar

...

8 : Wettelijke terminologie bemoeilijkt
i communicatie en bevestigt de slechte
i imago

1 Vertragingen in de uitvoering door

proceduretijd voor melding van
wijzigingen bij afwijkingen van het
saneringsplan (wijziging Wbb art 39)
. .:............................

.

~

5 Het ontbreken van een generieke
i methode om afwijkende
1 saneringsdoelstellingen (ten opzichte
van volledig verwijderen) op te baseren
i (BEGRIJP IK NIET ZO GOED): wat is
! acceptabel als restverontreiniging?
~

5 i Systematiek van risico-beoordelingis
i onvoldoende om de feitelijk optredende
! risico's vast te kunnen stellen

BOdemBeheer bv

De terminologie die wordt gehanteerd de
classificatie van baggerspecie heeft een negatieve
uitstraling: baggerspecie is licht, matig, sterk of
ernstig wm&m&
' '
. Dit gaat ook op voor de
normering VR, MTR en ER: maximaal toelaatbaar!,
--ernstigl, risico1
_In de komende wijziging van artikel 39 van de Wbb
is opgenomen dat afwijkingen van het
saneringsplan 2 weken voor de uitvoering moeten
worden gemeld aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag heeft vervolgens 2 weken om t e
reagoen.
SANERINGSDOELSTELLINCLIGT VAST IN WEB
Hoe om te gaan met restverontreinigingis niet
vastgelegd in Wbb

Voorbeelden
Voor verontreinigdespecie gelden gebruiksbeperkingen.
Het Juridisch (mi1ieu)kader is daarom van toepassing op
vrijwel alle baggerwerken.
in de praktijk is de achtergrondkwaliteitde
terugsaneerwaarde. Dit betekent dat nooit een
multifunctionele bodem wordt opgeleverd.
Morsen kan niet voorkomen worden, derhalve
opgeleverde toplaag altijd verontreinigd
In de volksmond heet ernstig verontreinigde
baggerspecie al snel gif.

Broblemen vanuit knelpunt
{oor (simpele) baggerwerken geldt complexe
pegelgeving.
_
I
_

janeringsdoelstellingis praktisch niet.
iaalbaar. Twijfels over de zin van saneren.

Terminologie wakkert weerstanden tegen
lepotaanleg of het op de kant brengen van
licht verontreinigde bagger aan (Geen
[stinkend) gif in mijn achtertuin).

#

#

Het stilleggen van saneringen als uiterste
consequentie;
Het ontduiken van de regels om claims van
de aannemer t e voorkomen;
Problemen in de handhaving.

_
_
I
_
-

Malburgerhaven:
discussie tussen initiatiefnemer en
vergunningverlener over acceptabele
restverontreiniging
Hoe omgaan met het laten zitten van een deel van
de klasse 3/4 specie bv ivm instabiel talud of door
plaatsen nieuwe damwand. Is sprake van
deelsaneringof van volledige sanering. Bij keuze vooi
deelsanering moet je termijn stellen waarbinnen de
-rest van de sanering wordt uitgevoerd
Klasse (O), 1 , 2 , 3 kan dezelfde of ernstiger effectenHuidige systematiek kent als vertrekpunt de
veroorzaken als klasse 4 bagger. (b.v. Hollandsche
beoordeling op totaalgehalten. Dit zegt niets over
IJssel). Een relatie tussen de verontreinigingsgraad en
de werkelijke (bio) beschikbaarheidvan stoffen en
risico's ontbreekt. Werkelijk effecten veroorzakende
daarmee over de effecten op organismen. Hierdoor
kan geen onderscheid worden gemaakt tussen
waterbodems staan in de Wbb praktijk niet centraal.
Slechts indien het klasse 4 specie betreft die effecten
locaties met hoog of laag (potentieel) risico
veroorzaakt wordt gesproken van saneringsurgentie.
9
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#

De saneringsdoelstelling kan niet op basis
van risico's worden gemotiveerd. In de
praktijk kunnen dus voor de zelfde situaties
andere doelstellingen gelden (vanuit gelijk
veronderstelde risicoreductie) ?I

I
_
-

De milieurelevantievan de klassenindeling is
beperkt door het ontbreken van een relatie
tussen milieurisico's (effecten) en de
verontreinigingsgraad. Dit geldt evenzeer voor
andere regelgevingdie op totaalgehalten is
gebaseerd.

Analyse Knelpunten Regelgeving

Wet bodembescherming (Wbb), ve
7

'

Voorbeelden
1

i procedure(tijd1 bij veel voorkomende

De voorgeschreven nauwkeurigheden voor
ontgraven staan vaak in geen verhouding tot de
nauwkeurigheidvan het bodemonderzoek of
DTM. Met andere woorden: de mate van
nauwkeurigheidvan ontgraven moet in relatie
staan tot de nauwkeurigheidvan het
_--___I__1._
bodemonderzoek / DTM
geen (aparte) richtlijnen voor beschikbaar

Knelaunt
Eisen die aan de nauwkeurigheidvan
'! ontgraven worden gesteld staan niet in
! verhouding tot de 'globaliteit' van
! bodemonderzoek of digitaal
j terreinmodel (DTM)
-..... .-l.l-..l_.___~

8

7

.___.-_-__

: waterbodem
i vaststellen vbn behalen
i saneringsdoelstelling

-

_

~

! handelingen op/in klasse 4

.......... f'--.

_

~

.

.--..

......

__l-_l.-l

I

10 1 Richtlijn nader Onderzoek sluit niet
aan bij circulaire saneringsregeling
Wbb .
.
.
_
11 8 Hoe om te gaan met werk in
verontreinigd (klasse 4) gebied7

............

I2

~

_

i

.

.

<

i vervolgtraject bij constateringvan

...

*

_--.___.L-

l__l__<__l_--

.-I____-.._..<.._

Onvoldoende samenhang tussen Wbb en WVO
'vervangt' de Wbb de WVO.Dit levert
Zie ook algemeen 1
.......... ! . . _ ! o g . ~ l e . v o ~__.
~ ~ ~ ~ ~ ~ . o ~
8
15 Functiegericht saneren nog niet
I vastgelegd in Wbb formeel bezwaar

;
I
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+

-C-l_-l-.l_-_-

I - - - - I - - - - - -<- .

__

-._I.__

_"_*

~

proceduretijd, ondoelmatigheid

haven van Urk
Malburgerhave
Petroleumhaven

a

Kanaal door Walcheren: sanenzsurgentie n & F
eenduidig

o

_I--_.....

Onduidelijkhedenover aanleg- en
onderhoudsdieptes

. .

.

14 Op bepaalde punten in het werk

"I_

slaan van palen in klasse 4 waterbodem

.

.-_.-_._l____l..._.

Conform Wbb is sprake van deelsanering. in
principe moet dus een beschikking ernst en
urgentie worden aangevraagd en verleend. Hierin
moet ook zijn opgenomen wanneer rest van
sanering uiterlijk moet zijn aangepakt. Vaak is het
uitvoeren van deze restsanering (financieel)
<...-o n m m k / (milieuhygiënisch) niet wenselijk
Gebrek aan financiën en onduidelijke
prioriteitstelling

~

klasse 3 en 4 specie bij verkennende
1 onderzoeken
i3 i Verhaalsacties

.........

Discussie met vergunningverlenen en
handhaven over de geëigende
uitvoeringsmethode.

~

/ Niet kunnen inzetten van
I-

.

geen duidelijke richtlijnen voor beschikbaar: welke
meetmethodenmogedkunnen worden gebruikt?
_ .in. welke
. - - fase
~ ~van project vaststellen? _-,-_,
Richtlijn nog onvoldoende getoetst aan de praktijk

Problemen vanuit knelpunt

Waterbodemsanering Geulhaven en
Oosterscheldehavens (oud project)
Sanering Sassenheimervaart (oud project)
Sanering haven Elburg

~

.
.

I
I
_
.
_

Grondverzet in kader van Maaswerken
Rivierverbreding van Beneden-IJssel

._.l___l___._______

..

DUT

lange voorbereidingstijd, extra kosten

kosten

...

-l-_--_________.__._l__l

Niet voldoen aan wetgeving
Imago RWS
-.---

.
I

Malburgerhaven: haven is ontstaan uit oude
rivierarm. Hierdoor zijn aanleg en onderhoudsdie
I._-_._
nooit goedvastgew-.--___-<_..__.
Speelt bij Petroleumhaven

.
.

Extra voorbereidingstijd

I

Hollandsche IJssel
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4BM/ABR (en de Wbb)
Knelpunt
Saneringsdoelstellingsluit niet aan op de
dynamiek van het systeem

Voorbeelden
Belangrijk is de kwaliteitseis aan de achterblijvende
toplaag na ontgraven: de saneringsdoelstelling.
Het niveau is voor de Rijntakken t e laag. Het ligt als
regel onder de grenswaarde.
Door de eisen van HVN op het niveau van
individuele parameten is er een groot risico
dat na oplevering er alsnog grond moet
_.worden afgevoerd.
Het ruimte geven aan de rivier wordt bemoeilijkt door
de Wbb. De Wbb geeft regels voor het ontgraven van
gevallen van bodemverontreinigingen(urgente gevallen
eerst:hot spots) terwijl ruimte voor de rivier in feite
slechts grootschaliggrondvenet betreft.

Problemen vanuit knelpunt
Er moet (a) meer grond worden afgegraven
en (b) minder grond zal als bodem kunnen
worden ingezet.

Rijkelse Bemden, Cieconcentrëerdeberging proefproject
2, dossier Kaliwaal

Risico op onjuiste vergunningen en illegale
situaties

Zie hier direct boven
Moet het bergen van specie in open putten
worden gezien als 'een werk' (Bsb) of is het te
kenmerken als 'bodem blijft bodem'?
De opties van ABM/ABR zijn mogelijk binnen de
". De vergunning- en MER-procedureszullen ook per
grenzen van "een project
project worden doorlopen. Hiermee lijkt het onmogelijk
om optimalisatievan grondstromen door uitwisseling
van grond tussen de projecten te bereiken.
Zoals eerder opgemerkt is men het nog niet eens
Vanuit de Maas is er zorg om nazorg. Met ABM
wanneer van een inrichting gesproken moet worden.
zullen meerdere kleine bergingen ontstaan itt een
klein aantal grote baggerdepots voorheen. Omdat
dergelijke projectgebondendepots (putten)
juridisch gezien "stortplaatsen" zijn, vereisen zij
een eeuwigdurend beheer waarvoor vooraf budget
gereserveerd dient t e worden. Dit omvat niet
alleen monitoring maar ook eventuele verwudering
in de toekomst.

Risico op onjuiste vergunningen en illegale
situaties

Dorzaak en toelichting
Zie onder Wbb

.................................

Toekomstige verplichting om lokale
verontreinigingsbronnenbij ABM/ABR
volledig te saneren.

.

................................................

Onduidelijkheid over storten van
(soorten) specie in open putten binnen
ABM/ABR.

...

.-

.

Onduidelijke-definities
--..van een 'werk'

.....

...

van 'een project'

Onevenredige inspanningen voor nazorg
vanuit het juridische kader (zonder
speciaal milieuhygiënisch belang).

BOdemBeheer bv

D

D

Hoewel ABM en ABR over de noodzaak tot
sanering van puntverontreinigingengeen
uitspraak doen, zijn er steeds,meer signalen (bv.
vanuit provincies en NAVOS programma) dat deze
dienen te worden meegenomen bij
rivierverruiming.
Het is niet heel duidelijk welk type specie
er in de putten mag worden geborgen. Er zijn ook
private initiatiefnemersdie zowel buitendijkseals
binnendijkse specie daar willen bergen. ABM/ABR
sluit deze optie niet expliciet uit. Ook is niet
duidelijk of gesproken moet worden van bodem
werken of inrichtingen (zie terug)
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Meerkostenvoor ruimte voor de rivier
(naast de "ruimtedoe1stelling"is ook de
saneringsdoelstellingvan toepassing).

Kosten i.v.m. onmogelijkheden voor
optimaliseren.

Kosten

Analyse Knelpunten Regelgeving

7
Knelpunt
Onduidelijkheid van interpretatie
Europese wetgeving en toekomstige
consequenties.

... . ..

~.

........

__

Onduidelijkheid over invulling van
kwaliteit van leeflaag bij depots voor
grondberging

'

Onduidelijk hoe de beleidsregels 'bodem blijft
bodem' en 'storten in openputten' moeten
worden geïnterpreteerd in het kader van de
europese regelgeving

.l_.__l____-____._..__-.l.<X--_.__

~

__....
~

Een depot voor grondberging moet worden
voorzien van een leeflaag. Moet voor de keuze van
de kwaliteit van dit materiaal worden uitgegaan
van hergebruik als bodem, hergebruik als bouwstof
of berging in putten. Het is nu niet duidelijk hoe je
vanuit de regelgevingmet een leeflaag moet

Voorbeelden
Is 'bodem blijft bodem' t e zien als nuttige toepassing
v6lgens de kaderrichtlijnafvalstoffen (75/402/EEC),
of is het storten conform de richtlijn 91/689/EEC of
99/31 /EEG?
Zijn de richtlijnen 76/464/EEC. 8068/EEC en
79/869/EEC (oppervlakte- en grondwater
beïnvloeding) van toepassing op 'bodem blijft
bodem' en 'storten in open putten'?
Is de IPPC (preventie en bestrijdingvan
verontreiniging) van toepassing op 'bodem blijft
bodem'
--_-- -en- -'storten
- ~ in o E n putten'?
._-._-___-__-I_.
Maaswerken
~

Problemen vanuit knelpunt
Onzekerheid over juistheid van
interpretatie Europese regelgevingen
risico van een 'veilige' benadering.
Afbreukrisico's, indien de Nederlandse
vergunningen niet in overeenstemming
zijn met het Europees recht zijn de
vergunningen strikt genomen niet legaal.

-

-.-_.

l
_
_
_
_
_
_
_
_
_
l
l
_
l

e

Extra kosten, langere voorbereiding,
uitoveringsrisico's

___

praktijkkennisvan vergunningverlener

BOdemBeheer bv
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5tagnatie van uitvoering van
eenvoudige baggerprojecten door
regels die niet passen bij de

Problematiek-_II..._._.<___-._

Het geven van invulling in de
principes van de Ladder van
Lansink is in de uitvoeringspraktijk
nauwelijks realiseerbaar.
Vergaande en omslachtige
procedures.
__--..-I___._._-I
Onduidelijkheid over interpretatie
artikel 28.3 sub f (bestaat niet,
28.4 sub f?) uit Ivb en
inrichtingseisen voor
baggerspeciedepots in het
algemeen
is dit artikel van toepassing
voor storten in open
putten?
hoe om,gaan met specie die
vrij komt bij nieuw werk

-- .

Baggerspecie wordt aangemer
bodem. Hierdoor gaan ipecifieke regels gelden die geen
recht doen aan specifieke eigenschappen en
ontstaansgeschiedenisvan de (bedriifs)afvalstof bagger.
iDe ladder van Lansink is bedoeld voor de omgang met
(geproduceerde) bedrijfsafvalstoffen.

Wbm

-____
-Volgens de ladder van Lansink heeft verwerken van
baggerspecie de voorkeur boven verbranding en storten.
Verwerking is echter vaak niet mogelijk in verband met kosten
en capaciteit van verwerking, maar ook in verband met de
problemen met de afzet van het product van verwerking
MER noodzakelijk voor oprichten (tijdelijke)
verwerkingsinstallatie (sanering haven Elburg)

De uitvoering van baggerprojecten
wordt bemoeilijkt (hogere kosten,
formele procedures en beperkingen
van toepassingsmogelijkheden)
(osten voor bestemmen

b

Zeer lange proceduretijden

~

Onduidelijke definities

Wat voor soort materiaal en welke
kwaliteit mag worden gestort in
(baggenpecieldepot?
Welke activiteiten vallen binnen
Wm?

BodemBeheer bv

Richtlijnen voor de inrichting van baggerspeciedepots zijn
opgenomen in het BeleidsstandpuntVerwijdering
Baggerspecie (1993) (onderwaterdepots) en voor depots
op land boven aan de oppervlakte staand water in de
Ministeriele Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op
land (2001)
Hoe moeten de voorwaarden die worden gesteld aan het
verspreiden van baggerspecie onder het Ivb worden
geïnterpreteerd. Dit verschilt per provincie.
Het Ivb is alleen van toepassing voor onderhoudsspecie
klasse 0,l en 2. Specie die vrij komt bij nieuw werk valt
biet onder het besluit. Waarom niet? De kwaliteit en
samenstelling is vergelijkbaar.
Verspreidingsbeleid niet van toepassing voor specie die
vrij komt bij reconstructie / nieuw werk

De kwaliteit van de specie die onder het Ivb mag worden
verspreid moet beter of gelijk zijn aan de kwaliteit van
"de bodem van het oppervlaktewaterwaarin de specie
wordt gestort" Wat is hiervan de definitie?
Hier is niets over vastgelegd in Wm

Niet duidelijk of bepaalde activiteiten binnen de Wm
vallen, (onderdeel van inrichting) of moeten worden
aangemerkt als een werk

De MR is van kracht ter implementatievan de EC richtlijn
storten voor baggerspecieop land indien deze boven het
grondwater wordt geborgen. Alle andere depots voor
baggerspecie moeten voldoen aan de richtlijnen van het BVB.

Dnduidelijkheidover het begrip
nrichting voor het bergen van de
ifvalstof baggerspecie.(zie RvR en
3%)

Storten van baggerspecie klasse O, 1 en 2 in open putten in
het Ilsselmeergebied

.
.
a

Idem
Onderhoudswerkzaamheden in sloten langs de
snelwegen worden in principe als 'verdacht' aangemerkt,
zodat bodemonderzoek noodzakelijk is. Het vrijkomende
onderhoudsbagger zou wel op de kant kunnen worden
gezet in het kader van dit onderhoud, maar als het gaat om
reconstructiewerkzaamhedenwaarbij grond vrij komt dan
mag dat weer niet (ondanks dezelfde kwaliteit, maar onder
een andere noemer).
idem

Depot Hollandsch Diep en Cromstrijen

Depot Hollandsch Diep: is vrijkomende materiaal bij
realiseren van randvoorzieningen bij depot onderdeel van e
inrichting of is het een werk?
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Zeer lange proceduretijden

I

a

Verschillende standpunten van
betrokken partijen
Langere voorbereiding, mogelijk
extra kosten
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Overie
Lit.

'roblemen vanuit knelpunt
Financiering,projecten
Bestemmingvan baggerspecie
..<........

Noordzeekanaal
DUT, Malburgerhaven.

I
_
-

Beperktefinancieel haalbare verwerkings- en
.-___
afzetmogelijkheden voor baggerspecieScheiding van vergunningaanvraag en uitvoering

,

A, B, G , L,-.

K

-,

~

~

Onduidelijkheden over
verantwoordelijkheden in geval van
calamiteiten en problemen

e

b

Onnodig moeten melden van
baggeractiviteiten bij Inspectievan
VROM
Onduidelijkheden over interpretatie
wetgeving

Onvoldoende informatievoorziening
t.a.v. beleidsontwikkelingen en nieuwe
wetgeving, zowel intern als extern
Dubbele petten bij RWS

Bij uitvoeren van baggeradiviteiten moet dit
worden gemeld aan InspectieVROM. Deze doet
er vervolgens niets mee. Onnodige procedure
Onvoldoende heldere en accurate
besluitvorming door HKTIIVW
&
Overlap en onduidelijkheden in weten regelgeving
D
Onvoldoende communicatie vanuit
HKT
P

Bij sommige projecten ligt zowel
initiatief, vergunningverlening als handhaving
Ibij RWS

Bij uitvoering van (grote)
projecten wordt de vergunningaanvraag
vaak niet gedaan door uitvoerende partij
(aannemer), maar door de
initiatiefnemer. Bij het optreden aan
calamiteiten is de vergunninghouder
verantwoordelijk, maar vaak inhoudelijk
niet op de hoogte. Hoe hier mee om te
gaan?
Hoe moet RWS omgaan met de
controle van de uitvoering van een
project door een aannemer. RWS is vaak
vergunninghouder, maar laat het werk
uitvoeren door een aannemer. Bij
calamiteiten is RWS wel
verantwoordelijk. Dit is bevestigd door
het OM. RWS moet de aannemer dus
controleren. Hoe doe je dit?
Lxtra kosten voor uitvoeren onnodige activiteiten

D
Alle
interviews

Hollandsche IJssel

Vertraging door bezwaren derden tegen
vergunningen, intern: mogelijk onjuiste afweging

D, M

Malburgerhaven
Diverse projecten RDIJ

Strikt naleven van alle wet- en regelgeving en
procedures. Gevolg: extra voorbereidingstijd,
ondoelmatigheid, extra kosten

E, C. 1, J

P

BOdemBeheer bv

ixtra kosten, onzekerheid,frustraties
ixtra kosten, langere voorbereidingstijd
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Bijlage 3

BodemBeheer bv

Verslagen interviews met regionale directies
RWS
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Projecten:
Antwoorden
De dienstkring Maastricht-Maas heeft een veerpont in haar beheersgebied die vaart over de Maas tussen Nederland en Belgie.
Tijdens hoog water wordt er veel grind meegevoerd dat tijdens laagwater zand/grindbanken vormt. Hierdoor loopt het veer
vast en moet er gebaggerd worden. Dit is een regelmatig voorkomend probleem met een calamiteit karakter. De dienstkring
wordt namelijk gebeld door de veerpontwachter en het is dan zaak zo snel mogelijk het euvel te verhelpen. In het verleden
werd het grind met een grijper herschikt en kon het veer weer varen.
In het kader van de Wbb is dit echter niet meer mogelijk omdat het gaat om klasse 4 materiaal. Er is voor gekozen om het
project volgens de letter van de wet uit te voeren.
Feitelijke omschrijving: als het grind door de natuur wordt verplaatst vind niemand het een probleem, maar helpen wij de natuui
een handje dan is het wel een probleem. Daarnaast wordt er in België anders met de materie omgegaan. De andere helft van de
Maas (de denkbeeldige as is de scheidingslijn) is nl Belgisch grondgebied.
start- en ed
;du
t;rn
Het project is gestart maartlapril 2003 en in oktober2003 uitgevoerd.
doelstellin en te realiseren resultaat
Het doel is het grindhand volgens de regels te verwijderen
betrokken arti'en
Dienstkring Maastricht-Maas, DLB
werkzaamheden
DLB voor vergunning en handhaving
Dienstkring: uitvoering
Aannemer en verwerker
Wat is u algemene beeld over het verloop van het Zeer veel problemen bij voorbereiding en uitvoering door onduidelijkheden in wetgeving, verschillende interpretaties van
project?
wetgeving door verschillende partijen en verkeerde invulling van vergunning. Zie knelpunten voor nadere toelichting.
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
Geen
meegevallen?
9
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
Het project wordt nu stap voor stap geëvalueerd
waren er knelpunten?
Voorbereidine
1
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
Wbb , Wbr, RvdR
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de Keuze van aanpak van het project op basis van verschillende wet- en regelgeving:
toepassing van deze wettelijke kaders
verplaatsen onder water: niet mogelijk volgens vergunningverlening ivm Wbr en RvdR en Wbb: voldoet niet aan stand-stillbeginsel
ontgraven + bestemmen
ja, maar hoe aanpakken. Het gaat om een partij met 94% grind (schoon) en 6% slib (klasse 4).
i Per kneiDunt
flwat is de oorzaak van het knelpunt?
Onvoldoende kennis. Zo bleek achteraf dat verplaatsen onder water wel mogelijk was geweest
"
Wat was de rol van de betrokken partijen?
1
Voorbereiding dienstkring
1
Vergunning DLB
UitvoeringAannemer
Verwerken : erkend verwerker
1
Hoe is het knelpunt opgelost en door wie?
Alleen ontgraven van grind met riekbak (voorgeschreven in vergunning) en slibherontreiniging laten liggen. Wvd-vergunning
is nooit ter sprake geweest en dus ook niet vergund.

Ii

.
.

+

..
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1

I

I

..

Wat waren de gevolgen van het optreden van het Veel overleg met als gevolg vertraging
.
knelpunt
Op welke wijze had het knelpunt kunnen worden Kennis van wet- en regelgeving 'verbeteren
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke
rol spelen?
Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Uitvoering
Stilleggen van het project. De aannemer baggert niet met voorgeschreven riekbak. Handhaving laat project stilleggen en
Hebben zich problemen voorgedaan tijdens de
uitvoering van het project? Zo ja, welke?
bemonstert een gebaggerde partij in het tussendepot. Uit de resultaten komt naar voren dat het klasse 3 betreft. De aannemer
doet ook een onderzoek. Het materiaal blijkt nu klasse O te zijn. Uit een onderzoek van de verwerker (waar specie heen moet)
komt eenzelfde resultaat.

.

Per Knelpunt
Wat is de oorzaak van het probleem?
Wat was de rol van de betrokken partijen?
Hoe is het probleem opgelost en door wie?
Wat waren de gevolgen van het optreden van het
probleem?
Op welke wijze had het probleem kunnen worden
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke
rol spelen?
I
Speelt dit probleem ook bij andere projecten? Zo
ja. bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het probleem opgelost?
Tot slot
Worden activiteiten of projecten goed gedekt
door wet- en regelgeving of is er juist sprake van
overlappingen of zijn er juist open eíndedhiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn om de
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
vergroten? Wat zou hierin de rol van verschillende
partijen moeten zijn?
Zijn er nog zaken die tijdens dit gesprek niet aan
bod zijn gekomen en die u nog wilt bespreken?

.

inzet fout materieel door aannemer. Eigenlijk: vergunning met middelvoorschrift ipv doelvoorschrift
verschillende bemonsteringsstrategieën
Niet opgelost. Het materiaal ligt nog in het tussendepot
Vertraging in de uitvoering, schadeclaims
Vergunning met doelvoorschriften
Zie knelpunt zandvang: het te volgen draaiboek is er niet en daardoor onduidelijkheid

.

Het opstellen van een eenduidig te volgen traject: wanneer moet er wat in welk pad worden uitgevoerd.
Wbr is erg strikt, ook voor tijdelijke activiteiten bv tijdelijk plaatsen van steiger of palen, is vergunning nodig.

.
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Naam geïnterviewden:

Projecten:

Wessem
- Zandvang
Antwoorden

DLB: Herbert Michon en Leo Dassen
Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

Binnen de DLB vallen 3 dienstkringen. Een van de dienstkringen is de dienstkring Maastricht-Maas. Deze dienstkring
Onderhoud de zandvang Wessem. Deze zandvang wordt elke 5 tot 6 jaar gebaggerd. Het betreft nautische bagger: klasse O ter
plaatse van de " buitenbocht" en klasse 3 tot 4 in de " binnenbocht". Alleen de klasse O wordt periodiek gebaggerd. De
hoeveelheid te baggeren slib bedraagt ca 25.000 m3.
s
start- en einddatum
Het project is gestart mei 2002 en in mrt/apr 2003 uitgevoerd. Het zand en grind klasse O vervalt aan domeinen die
verantwoordelijk is voor de vermarkting van deze delfstoffen
' doelstelling en te realiseren resultaat
Het doel is de klasse O te verwijderen en te verkopen
betrokken partijen
Dienstkring Maastricht-Maas, DLB en domeinen
werkzaamheden
DLB voor vergunning en handhaving
Dienstkring: uitvoering
Domeinen : verkopen delfstoffen
Wat is u algemene beeld over het verloop van het Een zoektocht waarvoor welke vergunning(en1 noodzakelijk is(zijn)
project?
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
Het uiteindelijke resultaat
meegevallen?
1
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
Er is onduidelijkheid over wanneer welke wet van toepassing is. Dit heeft te maken met onervarenheid. Daarnaast is er geen
waren er knelpunten?
duidelijk te volgen traject/schema waardoor het persoonsafhankelijk wordt welk traject in welk geval wordt doorlopen.
Voorbereiding
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
Wbr, Wbb, WVO,Wm
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
I
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de 1. Door de behoudendheid door onervarenheid wordt door de RD een 10 gevraagd terwijl een 7 al voldoende is.
toepassing van deze wettelijke kaders
2. Voor welke activiteit is welk (vergunnings)traject (wettelijk kader) van kracht
Per knehunt
Wat is de oorzaak van het knelpunt?
1. Onvoldoende kennis en kunde bij de RD ten aanzien van vergunningverlening
2. idem
Wat was de rol van de betrokken partijen?
1. De RD moet vergunning verlenen en de dienstkring informatie verstrekken zodat de vergunning kan worden opgesteld.
2 idem
Hoe is het knelpunt opgelost en door wie?
1. De dienstkring heeft de betrokkenen diverse keren bij elkaar laten komen om tot ee nvergunningveriening te komen. Op
initiatief van de dienstkring zij nde hierboven genoemde wetten stapsgewijs doorlopen met de vraag/discussie of de
betrokkenen deze wet van toepassing vonden op het geval.
Wm: niet nodig, tijdelijke activiteit dus geen sprake van inrichting
0
Wbr: niet nodig bij onderhoud
0
Wbb: betreft onderhoud van schoon materiaal i
geen sanering
0
WVO:vertroebeling moet binnen perken blijven. Wel besproken, maar niet vastgelegd in vergunning
2 . Een gegeven, mogelijk op te lossen met heldere communicatie in de toekomst
Wat waren de gevolgen van het optreden van het 1. Veel discussie en vertraging in de uitvoering
knelpunt
2
BOdemBeheer bv
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Meer kennis en kunde bij DLB over vergunningentrajecten en bij de handhavers. Een vergunningverlener zegt iets anders dan
de handhaver en tussen vergunningverleners en handhavers onderling is ook nog eens diversiteit in opvattingen te vinden.
1. Ja, bv bij innovatief aanbesteden en het veerpont tussen NL en B.

uitvoering van het project? ZÖ ja, welke?

Per Kneiount
~m

*

Wat is de oorzaak van het probleem?
Wat was de rol van de betrokken partijen?
Hoe is het probleem opgelost en door wie?
Wat waren de gevolgen van het optreden van het
probleem?
Op welke wijze had het probleem kunnen worden
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke rol
spelen?
Speelt dit probleem ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het probleem opgelost?

l a t slot

Het opstellen van een eenduidig te volgen trajcet: wanneer moet er wat in welk pad worden uitgevoerd,
Eenduidige en heldere invulling van wet- en regelgeving zodat je er geen discussie is over de interpretatie. Je weet als
initiatiefnemer waar je aan toe bent.

BOdemBeheer bv
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en Leo Dassen
Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

I

Proiecten:
Innóvatief aanbesteden
Antwoorden
Dit bestaat uit twee delen,te weten
1. Grootschalige Verwerkingsproef Bagger
2. Raambestek voor al het nautische baggerwerk
Om kort te gaan. AI wat in de overige 2 projecten is beschreven geldt hier ook. Onduidelijkheid wetgeving en onvoldoende
kennis over wet- en regelgeving bij verschillende betrokken partijen: Vergunningverlener, handhaver, RD, dienstkring,
adviesbureau. Verder geldt dat financiën maatgevend zijn voor al dan niet uitvoeren van projecten. Het bestemmen van de
specie is over het algemeen geen probleem;

BOdemBeheer bv
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t is vreselijk achterhaald op dit moment (.)

terlossing, Keur- kade,

-

Cnelpunten

-

I niet goed mee om weten te gaan, dan wel dit niet durven vanwege de publieke opinie.
I De grondberging in putten kan worden beschouwd als een Wm-plichtige activiteit, zoals bii ABM/ABR, waarmee de weg van

hetafvalspoör wordt ingeslagen, of als toepassing in een werk, zóals inzuid Holland gebek. In het laatste geval wordtgrondbergen gezien als onderdeel van een werk, waarvan de functionaliteitdan moet worden aangetoond. Bij de gemaakte
keuze bij ABRIABM is nu zeer veel discussie over de nazorgverplichtingen, terwijl dat niet het geval zou zijn indien gekozen zou
1 zijn voor het Bsb spoor.

BOdemBeheer bv
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Het depot (de grondberging) moet worden voorzien van een leeflaag. Moet voor de keuze van de kwaliteit van dit materiaal
worden uitgegaan van hergebruik als bodem, hergebruik als bouwstof of berging in putten. Gekozen is de leeflaag aan te
merken als geschikt voor hergebruik als bodem op een 'stort'. Deze laag van 1,O á 1,50 m dikte wordt dan geen onderdeel van
het gronddepot binnen ABM. Het is nu niet duidelijk hoe je vanuit de regelgeving met deze leeflaag moet omgaan. De kwaliteit
wordt gekoppeld aan de herverontreinigingskwaliteit.Deze wordt een maal per vier jaar opnieuw vastgesteld, dus per yier jaar
zou je met verschillende eisen te maken kunnen hebben. In het stroomgebied van de Rijn is sprake van een veel betere
kwaliteit. Dit leidt dan ook tot hogere eisen ten aanzien van de leeflaag kwaliteit. In zuid Holland, waarbij het depot wordt
aangemerkt als 'werk' ligthet weer heel anders (veel eenvoudiger).
Voor het Lomm-project geldt dat feitelijk sprake is van een werk met veel grondverzet. Toevallig vindt dit werk plaats in een
verontreinigd gebied. Het project wordt nu aangemerkt als deelsanering ais onderdeel van een groter geheel. In principe
betekent dit echter dat voor het 'hele geval' (hoe groot is dat?) een beschikking ernst en urgentie zou moeten worden
aangevraagd en verleend. Het bevoegde gezag vindt dat voor deze situatie niet nodig. Voor dit standpunt is men wel
afhankelijk van de gekozen pragmatische insteek van het BC.
Problemen zijn er over de wijze van toetsen aan bodemkwaliteitsniveaus bij grondverzet in het gebied. Dit is afhankeliik van de
deelgebiedsindeling, maar voor deze gebiedsindeling zijn geen criteria vooihänden. Het BC g a s uit van logische deelgebieden,
terwijl de initiatiefnemer het geheel liefst als één gebied zou willen zien. Ook speelt de vraag wat onder gebiedseigen kwaliteit
moet worden verstaanlin verband met zowel bergen als hergebruik van grond). Dit speelt bij de Maasprojecten in bijzondere
mate met het vele vervoer van kolen over water in het verleden. Hoeveel puin en kolenresten mag er in zitten om het nog als
gebiedseigen aan te merken.
Mag het materiaal dat vrijkomt bij het opruimen van onderlagen van wegen als gebiedseigen materiaal in het gronddepot?
ABM/ABR is opgezet met in achtneming van de regels uit de Wbb, WVOen Wm. Er is geen koppelinggemaakt met de Wro. Dit
nu biedt de mogelijkheid dat gemeenten in een laat stadium van een project nog aanvullende eisen gaan stellen aan de kwaliteit
van de bodem in geval sprake is van een bestemmingsplanwijziging. Deze eisen zouden strijdig kunnen zijn met het nu
gehanteerde herverontreinigingsniveau.Men zou bijvoorbeeld kunnen koersen op een 'BCW-kwaliteit'.
Bij grootschalig grondverzet ontstaan al snel problemen met de Wbr bij de aanleg van depots, ook al indien dit leidt tot zeer
geringe verhogingen van de waterstand bij hoge afvoeren, en zeker indien niet kan worden gecompenseerd. Bij het Lommproject moet op korte termijn al grond worden aangevoerd en bovengronds in depot worden gezet.
Dit kan qua vergunningen
grote problemen opleveren ook al gaat het om eentijdelijke activiteit.Na heel veel discussies en overleg is er nu een vriistellingsregelinn van kracht voor ABM ten aanzien van de Wbm. Het moet dan
wel gaan om gebiedseigen mateaaal, dat wordt i e w e r k t . In het-Lomm-project moet 480.00 m3 schone grond van buiten het
beheersgebiedworden aangevoerd. Niet uitgesloten wordt dat hierop de Wbm van toepassing zal zijn
. (je
. stort immers in een
stortplaats hetgeen aangemerkt kan worden als ondoelmatig gebruik)
Knelpunten zijn er ook ten aanzien van allerlei modelberekeningen. Wat is de waarde ervan, hoe betrouwbaar de resultaten en
hoe deze modelresultaten te beoordelen. Het is vaak onduidelig waaraan moet worden getoetst.
Een ander knelpunt is het gebrek aan deskundigheid en ervaring bij de beleidsafdeling met name als gevolg van allerlei nieuwe
ontwikkelingen. Nu wordt veel een beroep gedaan op de BD en het projectbureau maar deze organisaties hebben ook andere
belangen. Het is noodzakelijk hierin te investeren in de nabije toekomst.
Spreekt voor zich. Onduidelijkheden in wet- en regelgeving. De vrije interpretaties die mogelijk zijn en het ontbreken van
mogelijkheden om die ruimte adequaat te benutten.
Veel overleg en discussie, zeker op terreinen waar het nieuwe zaken betreft.
Veel tijd benodigd om activiteiten van de grond te krijgen.
Extra kosten te maken soms voor onderzoeken.
Uitvoeringsrisico's op termijn.
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n

u p welke wijze had het knelpunt kunnen worden
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke

Mogelijk met grotere mate van deskundigheid en meer kennis van zaken
Meer helderheid in de regelgeving, of expliciet daarin aangegeven waar ruimte aanwezig is en hoe die kan/ mag worden benut

Uitvoering
Hebben zich problemen voorgedaan tiidens de

3 p dit moment nog niet van toepassing
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

probleem?
Op welke wiize had het probleem kunnen worden n.v.t.

1.v.t.

nee

. overlappingen of zijn er juist open einden/hiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn om de
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
vergroten? Wat zou hierin de rol van verschillende
partijen moeten zijn?
= Zijn er noR zaken die tijdens dit gesprek niet aan

*
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Naam geïnterviewden:

-

Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

.

start- en einddatum
1
1

doelstelling en te realiseren resultaat
betrokken partijen

.

Projecten:
Antwoorden
Sanering van Malburgerhaven. Verontreiniging met cocktail van stoffen met name veroorzaakt door Shell /Biliton. Klasse 36
specie die vrijkomt bij sanering is onderdeel van GVB
start in 1989 (saneringsprogramma waterbodems). Project is nu in besteksfase + aanvraag van vergunningen. Begin 2004 volgt
aanbesteding
Sanering. Verwijderen van 230.000 m’ klasse 2,3 en 4 specie
RWS (waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheerder), gemeente Arnhem (eigendom), provincie M b b bevoegd gezag), Shell/Biliton
(veroorzaker vervuilingen)
sanering, plaatsen damwand

werkzaamheden
Wat is u algemene beeld over het verloop van het
project?
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
meegevallen?
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
discussie over wie wat moet betalen?
waren er knelpunten?
zoeken van bestemming voor baggerspecie
Knelpunten
1
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
Wbb, WVO,Wbm, Bouwstoffenbesluit (Bsb)
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
1
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de 1.
Discussie over wie wat moet betalen?
toepassing van deze Wetgeving?
2.
Vaststellen van terugsaneerwaarde bij voorkomen van exotische stoffen
3.
Steeds veranderen van saneringsdoelstellingen -omvang in de tijd
4.
Geen bestemming kunnen vinden niet herbruikbare klasse 2, 3 en 4 specie
5.
Hoe omgaan met het laten zitten van een deel van de klasse 314 specie bv ivm instabiel talud of door
plaatsen nieuwe damwand. Is sprake van deelsanering of van volledige sanering. Bij keuze voor deelsanering moet je
termijn stellen waarbinnen de rest van de sanering wordt uitgevoerd
6.
Wbm: houdbaarheid van gegevens + indeling van locatie in vakken / partijen
Per knelpunt
1
Wat is de oorzaak van het knelpunt?
1.
onduidelijkheden over aanleg- en onderhoudsdieptesvan haven omdat haven is ontstaan uit oude rivierarm en aanleg
en onderhoudsdieptes daardoor nooit goed zijn vastgelegd + verhaalsactie op ShelVBiliton
2.
Er is geen toetsingskader voor exotische stoffen
veranderen van toetsing- en beoordelingskaderdoor nieuw beleid, wetgeving (Bsb, Wbm) en nieuwe normen
3.
4.
acceptatiecriteria Slufter en Ilsseloog: geografisch, eigenaar (Gemeente is eigenaar van haven Ilsseloog mag alleen
RWS-specie ontvangen), chemische kwaliteit
5.
invulling van begrippen volledige sanering en deelsanering
lange looptijd van project en beperkte houdbaarheid gegevens (sanering: 5 jaar), praktische aanpak van een sanering
6.
sluit niet altijd aan op door SCC gewenste vakindeling die puur is gebaseerd op zandgehalte
1.
landsadvocaat ingeschakeld door RWS voor verhaalsactie tegen ShelVBiliton.
Wat was de rol van de betrokken
partijen?
2.
overleg tussen RWS en bevoegd gezag (provincie). Inschakeling RIZA als deskundige
m

.

.

.
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Hoe is het knelpunt opgelost en

1.

door wie?
2.
3.

bemiddeling door provincie Gelderland. Dit heeft geleid tot schikking waarbij ShelllBiliton 10 miljoen euro in
saneringspot heeft gestort. De overige kosten zijn voor Arnhem (regulier onderhoud) en DON (overig)

-

door samenwerking tussen Averijhaven en IJsseloog is toch mogelijk om deel van specie in Ilsseloog te storten. Bij
Averijhaven vindt verwerking van specie plaats (zandscheiding). Residu wordt gestort in Averijhaven
5.
overleg met bevoegd gezag, klasse % specie mag blijven zitten
In overleg met SCC mocht deel van oude gegevens worden gebruikt, aangevuld met nieuwe gegevens
6.
1.
vertraging door juridische procedures + verstoring van samenwerking
2.
vertraging + lange tijd onduidelijkheid over aanpak project
3.
extra kosten voor onderzoek + sanering (door veranderde saneringsdoelstelling)
4.
vertraging
5.
vertraging en extra overleg
6.
v.eel overleg en rekenwerk + extra kosten onderzoek
1.
helderheid over verantwoordelijkheden van verschillende partijen
2.
...
3.
4.
verruiming acceptatiecriteria Rijksdepots
5.
heldere definities en richtlijnen
6.
betere aansluiting van wetgeving op dagelijkse praktijk
5. Dit speelt o.a. bij rivierverbreding van Beneden-IJssel. Dit is aangemerkt als deelsanering. Dit betekent dat binnen een
gestelde termijn ook een volledige sanering moet worden uitgevoerd (termijn is opgenomen in Wbb-beschikking). Hiervoor
worden op dit moment geen financiële middelen gereserveerd. Dit leidt tot grote problemen als controle plaatsvindt op
naleving van vergunningenlbeschikkingen.Dit speelt vermoedelijk elders in Nederland ook.

4.

Wat waren de gevolgen van het
optreden van het knelpunt

Op welke wijze had het knelpunt
kunnen worden voorkomen, en wie moet hierbij
een belangrijke rol spelen?

a

Speelt dit knelpunt ook bij andere
projecten? Zo ja, bij welke projecten en hoe is bij
deze projecten het knelpunt opgelost?

Tot slot

I

Worden activiteiten of projecten
goed gedekt door wet- en regelgeving of is er juist
sprake van overlappingen of zijn er juist open
eindedhiaten?
Kunt u aangeven welke
veranderingen (t.a.v. beleid, wetgeving etc.) nodig
zijn om de uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
vergroten? Wat zou hierin de rol van verschillende
partijen moeten zijn?
Zijn er nog zaken die tijdens dit
gesprek niet aan bod zijn gekomen en die u nog
wilt bespreken?

BOdemBeheer bv

-

In wetgevinglbeleid is niet vastgelegd wat bij een sanering acceptabel is aan restverontreiniging. Dit leidt tot veel
discussie tussen initiatiefnemer en vergunningverlener. Voor het omgaan met restverontreiniging zouden richtlijnen moeten
komen

-

.Samenvoegen van bevoegde gezagen + SCC. Door uit te gaan van 1 vergunningverlenende instantie zal
vergunningverlening makkelijker en sneller verlopen. De kennis zal bij een centrale vergunningverlenende instantie ook
groter zijn waardoor de kwaliteit van de vergunningverlening toeneemt.

-

Hoe moet RWS omgaan met de controle van de uitvoering van een project door een aannemer. RWS is vaak
vergunninghouder, maar laat het werk uitvoeren door een aannemer. Bij calamiteiten is RWS wel verantwoordelijk. Dit is
bevestigd door het OM. RWS moet de aannemer dus controleren. Hoe doe je dit?

B
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Jaam geïnterviewde:

Projecten:

4
Iraagpunten
ilgemeen
I
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

Het betreft een 'verruimingsproject' voor betere waterafvoer en tevens om hogere 'scheepsklasse' te kunnen accepteren op het
kanaal. Eind augustus heeft zich een calamiteit voorgedaan met lozingen van milieuvreemde stoffen door Vredestein. Dit blijft
verder buiten beschouwing. Het hele kanaal met zijkanalen heeft een lengte van ruim 50 km. Het project is op basis van
trajecten opgedeeld in deelprojecten. In een deel van het kanaal is al een nieuwe oeverconstructie aangebracht maar moet nog
worden gebaggerd om voldoende diepgang te bewerkstelligen. Het gaat om het deel dat door de AKWA-WAU wordt
voorbereid onder de naam 'Twentekanaal-baggeren'. Het andere deel wordt door DON uitgevoerd onder de naam
'Twentekanaal oevers en baggeren'.
Tijdens de verruiming zal circa 150.000 ton mijnsteen vrij komen (in het verleden (ca. 15 jaar geleden) aangebracht ter opvulling
van erosiekuilen en ter bescherming van verdere aantasting van de zandige kanaalbodem). Omdat ook na baggeren weer
beschermendevoorzieningen moeten worden aangebracht, is verondersteld dat hiervoor gebruik gemaakt zou kunnen worden
van het vrijkomende mijnsteen ('werk met werk maken').
Bestaande wettelijke regels blokkeren dit in formele zin.
start- en einddatum
Een groot deel van de uitvoering is voorzien voor 2010 en een deel in d periode kort daarna.
Verruiming van het kanaal (zie bovenstaand)
doelstelling en te realiseren resultaat
betrokken partijen
Initiatiefnemer (DON), bevoegd gezag en zijn adviseur (IVW en DON) en de specialistischediensten van AKWA.
I
werkzaamheden
Uitvoeren van probleemoplossend onderzoek, ontwerp- en besteksvoorbereidingen vergunningaanvraag/ -verlening
I
Wat is u algemene beeld over het verloop van het Project stagneert als gevolg van de discussie over toepassing van wet- en regelgeving en interpretaties ervan. Hierdoor tevens
oroiect?
hogere engineeringkosten.
I
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
meegevallen?
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
Met name het overleg met het bevoegde gezag gaat moeizaam, omdat BG zich formeel en zeer 'zuiver' opstelt.
waren er knelpunten?
Daarnaast wil BC uitsluitend een toetsende rol vervullen om 'handen vrij' te hebben bij de beoordeling van de
vergunningaanvragen.
ioorbereiding
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
Bouwstoffenbesluit en ministeriële vrijstellingsregeling versus de WVO
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de Mijnsteen komt vrij bij verdiepen en is nodig voor het toekomstige werk. Uitgangspunt is nuttige toepassing binnen het Bsb.
toepassing van deze Wetgeving?
Discussie over de definitie 'op en nabij' met betrekking tot het weer toepassen in relatie tot de plaats van vrijkomen en dus de
reikwijdte van het Bsb (het geheel te zien als één watersysteem, of deeltrajecten te onderscheiden zoals: per stuwpand, kleinere
secties of per 100 m). In geval van toepassing binnen nader te bepalen ruimtelijke eenheden dan nog te onderzoeken? Het Bsb
biedt ruimte om onderzoek achterwege te laten. Je voegt met dit werk geen nieuwe stoffen aan het milieu toe (je neemt tijdelijk
uit en brengt weer terug). Het BC vindt dit wel noodzakelijk op basis van de WVO.
1

i

1

1
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De uitkomst van onderzoek is dat concentraties aanwezig zijn rond de samenstellingswaarde van het Bsb. Soms hoger en soms
iets lager. Globaal is de helft van de onderzochte partijen als toepasbaar cat 1 beoordeeld, de andere helft als niet toepasbaar
(Bsb). De maatgevende parameters zijn enkele vluchtige aromaten, welke 15 jaar na toepassing nog steeds aanwezig en dus
sterk geadsorbeerd zijn. De als toepasbaar beoordeelde mijnsteen mag slechts in beperkte laagdikte worden toegepast (ca. 25
cm) vanwege emissie van antimoon, seleen en/of vanadium. Dit betekent dat toepassing van het materiaal in het kader van het
Bsb met risico's omgeven is, gezien vanuit handhaving (afkeur toegepaste mijnsteen) en uitvoering (beperkte laagdikte).
Discussiepunt was ook de partijgrootte waarvan in het onderzoek moest worden uitgegaan. Het Bsb geeft geen beperkingen.
Met het bevoegd gezag is overeengekomen partijen van maximaal 30.000 ton.
Veel overleg met het bevoegde gezag over de te volgen strategie. Moet worden ingezet op gedogen (niet meer acceptpbel in
huidige situatie), op aanpassing van het Bsb (kost veel tijd en resultaat onzeker), op toepassing binnen de WVObuiten het Bsb
om (het bevoegd gezag WVOtoetst aan normen van het Bsb, dus geen positief effect) of anders. Het bevoegde gezag kiest
voor veilige benadering.
Oplossingsrichtingen volgend uit de strikte toepassing van de regels dienen geen milieubelang. Er is bijzonder veel overleg
nodig, het project loopt vertragingop en er worden onnodig hoge kosten gemaakt.
Ander knelpunt is het hergebruik van slib uit het kanaal na uitvoerine van het baggerwerk als afsluitende (kwelremmende) laarr.
Het slib mag 0.b.v. vrijstehgsregeling voor baggerspecie(' exotenregeling' ) ophet land worden toegepast (in een werk als
categorie 1 materiaal), maar mag vanuit WVObeperkingen (genoemde vrijstellingsregelinggeldt niet in WVOverbandhiet op de
waterbodem worden teruggebracht als afsluitend laagje. Als de aannemer categorie 1 grond van elders zou aanvoeren en
gebruiken, dan mag dit wel, terwijl dit materiaal mogelijk tot klasse 3 gerekend zou moeten worden als getoetst zou worden
aan de waterbodemnormering. Gedachte oplossing om tijdens het baggeren te werken met 'overflow' is vanuit WVOook niet
toegestaan omdat het gaat om klasse 3 materiaal. Genoemd knelpunt kan eveneens optreden bij klasse 2 materiaal dat als niet
boepasbaar (Bsb) wordt beoordeeld (o.n.v. gehalte minerale olie). De mogelijkheid bestaat dat dit materiaal wordt beoordeeld
-w--.
als cat I o.g.v. vrijstellingsregeling(' exotenregeling), maar o.g.v. WVOniet in oppervlaktewater mag worden toegepast.
Het is de vraag of het Bsb wel het goede toetsingskader is voor punt 4, omdat het gaat om een laagje van enkele centimeters
dikte. Hoe verhoudt zich dat tot het aspect van 'terugneembaarheid'. De WVOlijkt ook niet geschikt hiervoor, maar wat dan
wel?? Actief bodembeheer? Maar hoe in dat geval om te gaan met de WVO?
-

Y

Y

-

- -

I

Per knelpunt
Wat is de oorzaak van het knelpunt?

9

e

Het Bsb is te rigide en te ver in detail uitgewerkt. Geen ruimte om te werken conform de doelstelling, maar alleen volgens strikte
toepassing van de regels
De WVOis niet ontvankelijk voor een specifieke benadering (te star)
Het bevoegde gezag (haar adviseur) handelt strikt op formele basis
Knelpunten kunnen worden opgelost door afvoer naar IBC stortplaats of nuttige toepassing in een werk in Duitsland (de als niet
toepasbaar beoordeelde mijnsteen mag daar wel worden hergebruikt!). Kansrijk is ook herkeuring na ontgraving. Door
onvermijdelijke bijmengingvan bodemmateriaal voldoet het mijnsteen na ontgraving mogelijk net wel aan de grenzen van cat 1
en kan dan als bouwstof worden toegepast (in Twentekanalen?!). Minder kansrijke oplossingen zijn 'nuttige' toepassing in een
ophoging onder IBC condities (bijvoorbeeld in RW 35, een project dat gecombineerd met verruimingTwentekanalen wordt
uitgevoerd) of toepassing als bouwstof in een werk na 'koude immobilisatie' met o.a. cement. In laatste geval wordt uitgegaan
fan een minimaal benodigde toepassingshoogte van 40 cm om tot een in de markt afzetbaar product te komen. De mijnsteen is
dan cat. 2 0.b.v. emissieparameters. Door immobilisatie vermindert de emissie en door de toevoeging van grondstoffen (o.a.
bindmiddelen) wordt tevens een lagere samenstellingswaarde gerealiseerd, waarna zowel qua samenstelling als emissie aan de
eenzen van categorie 1 bouwstof wordt voldaan. Thermische reiniging
- - resulteert in een verhoogde sulfaatuitlogingen ligt
&ede gezien de kosten niet voor de hand.
Wat waren de gevolgen van het optreden van het Zeer veel overleg, vertraging en financiële consetmenties. Het hergebruik in Duitsland lijkt een prima alternatief, maar is voor
knelpunt
7et project Twentekanaien iele miljoenen euro's duurder (mogelijvk tot 10% van de ookpronkelijke kostenraming). Dit komt
nede doordat extra bestortingsmateriaal nu voor de Twentekanalen moet worden aangevoerd.
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Betere afstemming tussen Bsb en WVO.Bij hekiening van Bsb meer uitgaan van een uitwerking op dodniveau en minder op
middelniveau. Minder rigide beoordeling in WVOverband, WVOgebruiken als afwegingskader.
Mogelijkheden creëren om meer te werken 'in de geest van' dan 'volgens de letter'. Draagvlak en onderíinge steun
bewerkstelligen In de toekomst meer aandacht voor opleiding en training.
s
Speelt dit knelpunt ook bij andere projeden? Zo
In elk geval wel het probleem van het toepassen van baggerspecie die wel op het land maar niet in oppervlaktewater Wegepast
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten mag worden door de discrepantie in vrijstellingsregelingBiben WVO.Toepassing van deze baggerspecie als afdeklaag bijhet knelpunt opgelost?
waterbodemsaneringen is bijvoorbeeld niet toegestaan
Uitvoering
Hebben zich problemen voorgedaan tijdens de
Nog niet van toepassing
uitvoering van het project? Zo ja, welke?
Per Knelpunt
' Wat is de oorzaak van het probleem?
n.v.t.
n.v.t.
Wat was de rol van de betrokken partijen?
n.v.t.
Hoe is het probleem opgelost en door wie?
s
Wat waren de gevolgen van het optreden van het n.v.t.
probleem?
' Op welke wijze had het probleem kunnen worden n.v.t.
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke
rol spelen?
1
Speelt dit probleem ook bii andere proiecten? Zo Het probleem met het op de bodem brengen van gebiedseigen materiaal wel. Zie bijvoorbeeld de problemen bij het afdekken
ja, bij welke projecten en hoe is bij deie projecten van speciedepots (putten) en mogelijk in de toekomst bij het isoleren van verontreinigingen met een afdeklaag van materiaal uit
het probleem opgelost?
hetzelfde watersysteem als dit bij baggeren vrij zou komen.
l o t slot
Worden activiteiten of projecten goed. gedekt
door wet- en regelgeving of is er juist sprake van
overlappingen of zijn er juist open eindedhiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
Goede communicatie;
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn om de
Pro-actieve meedenkende opstelling van het bevoegde gezag (en niet alleen toetsend; laat vooroverleg zinvol zijn);
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
Meer flexibiliteit in de uitvoeringsplanning brengen zeker bij complexe projecten;
vergroten? Wat zou hierin de rol van verschillende
partijen moeten zijn?
1
Nee
Zijn er nog zaken die tijdens dit gesprek niet aan
bod zijn gekomen en die u nog wilt bespreken?
Op welke wijze had het knelpunt kunnen worden
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke
rol spelen?
.. .
I

.

.
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m

Wat is de oorzaak van het knelpunt?

.

11. KRW
1. DNZ wil graag direder kunnen sturen op de baggerstromen die naar zee gaan met generieke ontheffingen voor 6 jaar.

Hoe is het knelpunt opgelost en
door wie?

D.m.v. een zogenaamde goedkeuringsbrief zou dan tussentijds op basis van een recente bemonstering toestemming
gegeven kunnen worden voor het verspreiden van bagger uit een bepaald vak. Dit voorstel is ontwikkeld in overleg
met Havenbedrijven en de milieubeweging
2. Bij het implementeren van de generieke ontheffingen voor 6 jaar worden de monstervakken (meer afstemming
bagger- en monstervakken) anders ingedeeld.
3. De inwerkingtredingvan de generieke ontheffing valt waarschijnlijk (hopelijk 1-07-2005) samen met de invoering van
de CTT toets.
4. Niet opgelost er wordt dubbel papier ingeleverd.
5. Niet opgelost, IW zou hierin een rol op zich kunnen nemen
6. Er komt een wijziging van de wetstekst aan i.v.m. aanpassing OSPAR verdrag aan London Convention.

9. 10. 7
..
8
- ..

I

11. .1. Gevaar dat situatie is gewijzigd en dat specie naar zee gaat die beter gestort ZOU kunnen worden.
2. Zie 1, representativiteit onderzoeksgegevensvoor baggervak is enigszins onzeker
3. Doorlopend arbeidsintensieve bezwaarprocedures moeten voeren en daarbij tussen 2 vuren zitten (milieu-

Wat waren de gevolgen van het
optreden van het knelpunt

1
1

I

Op welke wijze had het knelpunt
kunnen worden voorkomen, en wie moet hierbij
een belangrijke rol spelen?
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havenbedriiven)
Verwarring bij aanvragers voor ontheffing, dubbel papierwerk, langere proceduretijd, problemen bij
bezwaarprocedures worden verwacht
5. Geen goed verweer mogelijk (garanties) van vergunningverleners tijdens bezwaarprocedures
6. Onduidelijkheid over mogen weigeren van ontheffingen
7. Zoeken naar gegevens, tijdverlies, informatieverlies
8. Hoge kosten onderzoek en lange doorlooptijd analyse's
9. Toxiciteit speelt in de afweging over het verlenen van ontheffingen geen rol meer
10. Mogelijk kan strandsupletie niet binnen het kader van het BSB vergund worden. Bovendien daarbij onnodige, niet
doelmatige administratieve handelingen nodig.
11. Mogelijk moeten de eisen van de KRW gezien worden als een nieuwe UCT/CTT?
zie terug
In het algemeen is het belangrijk onderling goed te communiceren (vergverlener, initiatiefnemer, uitvoerenden, handhaven).
4.
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I

3.
I.

werkzaamheden

idem, collega dienstkring van vergunningverlendende Dk doet handhaving
Baggeren met hopper

werken, uitzondering op de vergunning was nodig om
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1.

upgeiopen bij de
Lucpdwngvan deze Wetgeving?
rclcL

U

2.
3.

Per knelpunt
9
Wat is de oorzaak van het knelpunt?

Arieipunfen Regelgeving

-<<

Zeer formele opstelling SCG en handhaving WVO.Werk is stilgelegd i.v.m. optreden enige vertroebeling door
overvloei. Uit het oog wordt verloren dat ook knijpers vertroebelen, maar belangrijker nog de ondiepte leidt tot
optredende verspreiding van het sediment door de (ber0eps)scheepvaart. Doelmatigheid is uit het oog verloren. Bij
project verdiepen Nieuwe Waterweg was het zoekraken van monsters voor SCC aanleiding om belasting te claimen. Dezi
claim (Euro 450.000)is uiteindelijk teruggetrokken.
Formele opstelling BC en initiatiefnemer durft bezwaren vaak niet aan te vechten.
Belemmeringen vanuit Wm-vergunning Put van Cromstrijen

Onderling wantrouwen, gebrek aan openheid en begrip voor elkaar. BC neemt verantwoordelijkheid om de ruimte in
de regelgeving te benutten niet genoeg en kijkt niet verder dan zijn/haar regelgeving rijkt.
2.
Idem 1 en initiatiefnemer is imago-gevoelig
De kosten voor permanent toezicht heeft de depotbeheerder doen besluiten de openingstijden te begrenzen
3.
zie terug
Knelpunt is niet opgelost, baggerwerk is nog niet uitgevoerd.
1.
2.
De initiatiefnemer heeft de aanwijzingen opgevolgd met als gevolg dat er Ondoelmatig is gewerkt en meerkosten zijn
gemaakt.
3.
De initiatiefnemer heeft de aanwijzingen opgevolgd met als gevolg dat er ondoelmatig is gewerkt en meerkosten zijn
gemaakt (bezuiniging bij de beheerder geeft meerkosten in de uitvoering).
Zie terug
1 , 2 en 3: Beter naar elkaar luisteren en open opstelling van alle partijen. Doel niet uit het oog verliezen. Niet te snel
middelvoorschriften opleggen. Durf tonen door verantwoordelijkheid te nemen en van de regels af te wijken waar dat nodig er
mogelijk is. Het gaat om het achterliggende doel van de regelgeving. Afwijkingen motiveren.
1,2 en 3: ja dit zijn algemene knelpunten.
I.

1

het knelpunt opgelost?
Tot slot

-

Er is sprake van open einden, overlappingen en hiaten.
De regelgeving houdt te weinig rekening met de uitvoeringspraktijk. Met name voor de Weg en waterbouw sector is het
nodig dat rekening gehouden wordt met "bandbreedte's''
m
Vergunningen zijn vaak papieren tijgers. Niet duidelijk is wat de voorwaarden aan het uitvoeringstraject toevoegen. Veelal
wordt zelfs ondoelmatigheid door de vergunningen in de hand gewerkt.
Niet te rigide optreden in handhavingstraject, maar eerst informatie inwinnen en dan overwogen besluiten nemen.
De overheid moet niet behandeld worden als een partkulier.
In het algemeen wordt het doel waarvoor we activiteiten ontplooien gedurende de projectuitvoeringondergeschikt
gemaakt aan het middel waarmee we de activiteit uitvoeren (middelen heiligen echter het doel niet altiid). Doelmatigheid
is
c
ondergeschikt geworden aan de rechtmatigheid. Hierin moet een betere bdans gezocht worden.
De engheid van de regelgeving en vergunningvoorwaarden werkt fraude in de hand. Als er iets in de administratie niet
klopt wordt dit kloppend gemaakt. in de praktijk komt het bijvoorbeeld voor dat de transportgeleidebiljetten (PMV) van de
verschillende beunbakken pas na afloop van een week als stapel naar de verwerker worden gezonden. op zich is dat niet
bezwaarlijk want de controle en betalingen (rechtmatig) vinden plaats op basis van een stortovereenkomst. De meerwaarde
van de transportgeleidebiljettenis dan nul, zodat men zich kan afvragen waarom deze administratieve handelingdan van
toepassing wordt verklaard (waarom en voor wie is dat nodig). Het gaat om goed rentmeesterschap.
Projecten:
G&n specifieke projecten, wel diverse knelpuntendie regelmatig terug komen in de uitvoeringspraktijk bij DNN

..
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Jan de Jager (vergunningverlenen)
Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

.

Antwoorden
Op specifieke projecten wordt niet uitvoerig ingegaan. Knelpunten worden meer in algemene zin aan de orde gesteld:
1.

2.
3.

Vervanging van de UCT door de Cll t.b.v. besluitvorming over in zee verspreiden van specie.
Saneringsbeleid is niet consistent
Mogelijke taakstelling voor RWS in het kader van de natuurbeschermingswet

Kortgeleden (23/10) is een interview afgenomen door het bureau B&A in het kader van de evaluatie van het
implementatietraject van de CTT toets. Standpunten van DNN zijn in het gespreksvenlag duidelijk verwoord. In deze notitie is
van dat verslag gebruik gemaakt.
start- en einddatum
n.v.t.
1
1. Doel zou moeten zijn de totale vracht aan verontreinigingen naar zee zodanig te beperken dat daardoor een positieve
doelstelling en te realiseren resultaat
bijdrage wordt geleverd aan de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingenvan het ontvangende oppervlaktewater c.q waterbodem. Momenteel wordt echter als enigste randvoorwaarde gesteld dat de hoeveelheid te bergen specie niet
significant magtoenemen. "Om de gevolgen van complexen van verontreinigingen in te schatten zal in aanvulling op
de stofbeoordeling, een beoordelingssysteem van baggerspecie gebaseerd op biologische effectmetingen, worden
toegevoegd (NW4)".
betrokken partijen
I. DCW, RIKZ, RD's (werkgroep zoute bagger)
werkzaamheden
n.v.t.
1
Wat is u algemene beeld over het verloop van het n.v.t.
project?
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
n.v.t.
meegevallen?
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
I. Gedurende het implementatietrajectonvoldoende aandacht voor consequenues van nieuw verspreidingsbeleidvoor de
waren er knelpunten?
uitvoeringspraktijk. In Noord Nederland moet meer specie geborgen worden en de onderzoekskosten nemen toe.
Gevreesd wordt voor aantasting van de bedrijfszekerheid in de Noord Nederlandse havens, terwijl niet duidelijk is in
hoeverrede CTT-toets een positieve bijdrage levert aan het bereiken van de gewenste waterkwaliteitsdoelstelling.Een
duidelijk beleidskader ontbreekt.
Voorbereidina
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
1. WVO(UGT-CTT). "Beheersgebied zout" van DNN valt onder de WVO.
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
2. WVOWbb, BSB
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
3. Natuurbeschermingswet
waren nodig voor het project?)

.

.
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Wat waren de gevolgen van het
optreden van het knelpunt

I

Op welke wijze had het knelpunt
kunnen worden voorkomen, en wie moet hierbij
een belangrijke rol spelen?

Speelt dit knelpunt ook bij andere
projecten? Zo ja, bij welke projecten en hoe is bij
deze projecten het knelpunt opgelost?
Jiivoering
Hebben zich problemen voorgedaan tijdens de
uitvoering van het project? Zo ja, welke?
'er KneiDunt
Wat is de oorzaak van het probleem?
-Wat was de rol van de betrokken partijen?
Hoe is het probleem opgelost en door wie?
1

..
Mogelijke aantasting bedrijfszekerheid in Noordelijke Havens aantasting rechtszekerheid lozingsvergunningen (zie ook b);
b. Ontbreken relatie chemie-biologie en het ontbreken van waterkwaliteitsdoelstellingen voor toxiciteit maakt het goed
uitvoeren van de immissie-toets onmogelijk. Hierdoor is de rechtszekerheid van door DNN verleende lozingsvergunningen
mzeker. De Havenbeheerden kunnen garanties eisen (bezwaarprocedures) dat de lozingseisen die gesteld worden aan
individuele lozingen, waarborgen dat de specie in de haven niet toxisch wordt. Die garantie kan niet gegeven worden door de
vergunningverlener. Door de Raad van State zal een dergelijke slecht onderbouwde vergunning zeer waarschijnlijk worden
vernietigd (redelijkheidsbeginselis niet toetsbaar). Met name ook dient de vraag zich aan of aan een inrichting, waarin toxische
bagger wordt gestort, eisen moeten worden gesteld aan de eventuele toxiciteit van het te lozen retourwater;
c. Biologische effectmetingen geven niet altijd een logisch te verwachten resultaat en de effectbeoordeling (wanneer is effect
onacceptabel) is onvoldoende onderbouwd (relatie met waterkwaliteitsdoelstellingontbreekt);
d. zie b, risico op gezichtsverlies van RWS indien vergunningen door RvS worden vernietigd. Rechtonzekeheid bij te verlenen
lozingsvergunningen en mogelijk sterk vertraagde vergunningsproceduresa.g.v ingebrachte bezwaren en bedenkingen die niet
of nauwelijks te weerleggen zijn;
e. Binnen hetzelfde watenysteem wordt (door verschillende landen) op verschillende manieren omgesprongen met
baggerspecie. Dit leidt tot concurrentievervalsing en is niet te rijmen met de Kader Richtlijn Water;
F. zie a
1.

In zijn algemeenheid leidt het knelpunt tot onnodig veel procedure tijd en zullen voor de praktijk onwerkbare situaties ontstaan,
die bovendien juridisch en beleidsmatig niet goed zijn uit te leggenherdedigen;
2. Niet uitvoerig op ingegaan. In het aigemeen leidt inconsistent beleid in de praktijk tot onduidelijkheden.
3. n.v.t.
1. Gebruik van een draaiboek met daarin het te volgen beleid en de te nemen stappen om succesvol effectmetingen te
kunnen implementeren. Betere afstemming tussen chemische lozingsnorm en bio-assays is noodzakelijk. Uitwerking
van het beleidsmatig omgaan met beide meetsporen moet op rijksniveau worden uitgewerkt. DGW heeft hierin een
belangrijke taak. Gespiegeld kan worden aan het TEB-traject. Daar spelen vergelijkbare problemen.
Vooralsnog zouden biologische effectmetingen slechts een signalerende functie moeten hebben. Indien effecten aan
chemie gekoppeld kunnen worden kan een relatie met bronbestrijding en het de te behalen
waterkwaliteitsdoelstellingengelegd worden. Ook dient nagedacht te worden of biologische effectmeting dan niet in
de plaats zou moeten komen van de chemische normstelling i.p.v dat deze extra wordt toegevoegd. De KRW zou
hiervoor benut moeten worden.
2. n.v.t.
3. n.v.t.
1. Het niet kunnen koppelen van biologische effectmetingen aan chemische metingen is een algemeen probleem binnen
het milieubeleid.
2. Zeer waarschijnlijk
3. Ja indien dit gaat gelden voor DNN dan ook voor andere RD's
1.

Genoemde problemen spelen juist vaak bij de uitvoering, tegen ontwerpvergunningen wordt momenteel beroep
aangetekend.

~~~

!ie terug
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worden geen eisen gesteld. Het heeft dus eigenlijk geen zin om een vergunning aan te vragen en te verlenen
voorbeelden:
a) valt vertroebeling van oppervlaktewater bij hergebruik van stortsteen onder Bsb of onder WVO?
b) wat is de definitie van een werk bij Bsb: hele Noordzeekanaal, tussen 2 sluizen?
c) wie is het bevoegd gezag bij zandsuppletie, en valt dit onder Bsb of WVO(artikel 1.3)?
7 . De keuze van een protocol is sterk afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de specie (stortplaats, verspreiden op
zee, toepassen als bouwstof), maar de bestemming is op voorhand vaak niet duidelijk. Omdat de protocollen voor de
verschillende bestemmingen niet op elkaar aansluiten kan een verkeerde keuze leiden tot extra onderzoek
6.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
2.

3.
4.
5.

Opstellen van een "koepe1"vergunning waarin op basis van goed vooroverleg over de uit te voeren activiteiten
randvoorwaarden zijn opgenomen (bv t.a.v. vertroebeling en lozingen) en geen middelvoorschriften. Verder is in
vergunning opgenomen dat vergunninghouder voor aanvang van activiteiten een werkplan moet indienen dat moet
worden goedgekeurd. Het idee is vastgelegd in de notitie "Hoe gaan wij om met bagger"
Goede communicatie over verantwoordelijkheden is hiervoor van belang (inzetten op directe betrokkenheid
vergunninghouder)
er wordt vaak gewerkt met een koepelvergunningdie ruim van opzet is en met voorschriften vaak ook over zaken die niet
worden aangevraagd. Dit biedt dan ruimte tijdens de uitvoering.
In beleid van DNH is vastgelegd dat bij slaan van palen in klasse 4 waterbodem moet worden aangegeven hoe verspreiden
van verontreinigingen naar ondergrond wordt voorkomen
In beleid van DNH is vastgelegd dat voor baggeren van specie klasse O tím 3 geen vergunning nodig is. Voor verspreiden
en verplaatsen van baggerspecie in oppervlaktewater is wel een vergunning nodig
c. In beleid van DNH is vastgelegd dat bij verondiepen is RWS bevoegd gezag is en bij landaanwinning het Wm-bevoegd
gezag. Bij Wbb-gevallen is RWS altijd bevoegd gezag. Dit beleid wordt in toekomst waarschijnlijk ook het landelijke beleid

Het principe van een "koepe1"vergunning voldoet niet aan het UitvoeringsbesluitWVO.Dit kan dus mogelijk problemen
opleveren vanuit Handhaving.

-

6. extra tijd & geld

rol spelen?

7.
6.

vertraging door discussie over interpretatie
extra tijd & geld

1.
2.

-

3.
4.

-

-

opstellen van Amvb's voor specifieke activiteiten. Nadeel: beperking van ruimte in wetgeving

5. baggeren klasse O Urn 3 vrijstellen van vergunningplicht. De DNH gaat uit van alleen vergunning benodigd voor baggeren
6.

klasse 4 specie
beter op elkaar aansluiten van protocollen

Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Tot slot
Worden activiteiten of projecten goed gedekt door
wet- en regelgeving of is er juist sprake van

o
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e

wetten van toepassing en hoe moete

-
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van innovatief aanbesteden
in het Bsb zijn te veel dingen volledig 'dichtgetimmerd' in het streven naar perfectie. Dit gevaar is ook aanwezig bij
ontwikkeling van een aantal nieuwe arnvbs'. Belangrijk om vanuit uitvoeringsoptirnalisatievoldoende ruimte in te bouwen
zonder dat dit afdoet van de na te streven doelen met deze arnvb's
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Naam geîntetviewdbn:
DNH: Frans Loman
Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

.

start- en einddatum
doelstelling en te realiseren resultaat

7
betrokken partijen
werkzaamheden
Wat is u algemene beeld over het verloop van het
project?
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
meegevallen?
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
waren er knelpunten?
Knelpunten
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
0 Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de
toepassing van deze Wetgeving?

Projecten:
Petroleumhaven
Antwoorden
saneren van Petroleumhaven
verantwoordelijke partijen (financiering + risico's)
0
nautisch baggeren: Gemeentelijk havenbedrijf
kades: gemeente
0
rest van sanering: RWS
start 1993,1995: POSW, 1997-2002: SO &SP, 2003-2006: uitvoering
zoveel mogelijk verontreiniging weghalen (conform oude saneringsdoelstellingen) + optimale bestemming van baggerspecie (=
verwerking indien mogelijk)
DNH, AKWA/WAU, gemeentelijk havenbedrijf, bedrijven in haven, omwonenden
baggeren tot saneringslijn (=inspanningsverplichtingvan aannemer).,Door DNH is dit vertaald naar vrachtverwijdering van 95%

0

0

0

wens van alle partijen om mee te werken aan de uitvoeringvan het project.
soepel / constructief invullen van vergunningen (het bevoegd gezag denkt mee met de initiatiefnemer)
koepelvergunning (zie interview vergunningverleners)
financiering van het project
zie knelpunten

Wbb, Wbm, Bsb (WVOis ondervangen in Wbb m.u.v. verpompen van water uit kuip of overslag

+ nog niet geregeld)

Grote projecten gaan steeds meer richting innovatief aanbesteden. Hierbij wordt gewerkt met doelvoorschriften en wordt
zo weinig mogelijk vastgelegd. Dit staat op gespannen voet met de Wbb, waar ten behoeve van beschikkingen de wens is
om met middelvoorschriftente werken (zo concreet mogelijk)
NW4, Bsb, Wbm, intern: richtlijnen voor verwerking) in een korter tijdsbestek
2. Veranderende wet- en regelgeving (NW3
dan de totale looptijd van grote projecten. Deze wettelijke veranderingen hebben op een bepaald moment hun weerslag in
het lopende project.
3. (beperkte) geldigheidsduur van onderzoeksresultaten (nautisch: 2 jaar en verontreinigd binnen Wbb: 5 jaar). Dit leidt tot de
wens van hernieuwd onderzoek in de looptijd van project
4. partij-indelingWbm sluit niet aan bij partij-indelingvoor sanering
5. Op bepaalde punten in het werk 'vervangt' de Wbb de WVOen dit levert onlogische voorwaarden op
6. Wijze waarop het saneringsdoel wordt bepaald en op kaart wordt vastgelegd in een bepaalde fase van het project in relatie
tot de wijze waarop wordt gecontroleerd en in relatie tot de feitelijk aanwezige situatie bijvoorbeeld 5 jaar later als project
in uitvoering komt.
q.

+
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I. Verschillenen in doelen van beide lijnen (Wbb wil greep op wijze waarop saneringsresultaat moet worden gerealiseerd en

2.

3.
4.
5.
6.

een optimale aanbesteding vraagt om creatieve inbreng van aannemers. Dit kan alleen met een beschrijving op doelniveau
met resultaatsverplichting)
Lange looptijd van het project
Lange looptijd van het project. Voorbereiding van complexe sanering duurt al gauw meer dan 5 jaar
verschillende doelstellingen Wbb en Wbm
Op bepaalde punten onvoldoende samenhang tussen beide wettelijke kaders
Situaties met betrekkingtot de verontreinigingen kunnen in de praktijk na verloop van jaren wijzigen. Een eis van 95%
vracht verwijderen met een doorvertaling naar een contour kan dan een aantal jaren later niet overeen t e komen met de eis
van 95% door wijzigingen in het veld.

-

1.
overleg met bevoegd gezag en zoeken naar creatieve oplossingen
2. 3. overleg met bevoegde gezagen
4. Aanvrau Wbrn OP basis van besteksposten
5. Niet, zorgen dat aan verplichtingen wordt voldaan i.v.m. handhaving
I.
Geen directe gevolgen
2.
vertraging, saneringsplan steeds moeten aanpassen
3.
vertraging, extra overleg
4.

-

5.

ctniveau. Wel structureel in de toekomst door het beter op elkaar aan laten sluiten van wet- en regelgeving

Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Tot slot
Worden activiteiten of projecten goed gedekt door
wet- en regelgeving of is er juist sprake van
overlappingen of zijn er juist open einden/hiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v. beleid,
wetgeving etc.) nodig zijn om de uitvoerbaarheid
van baggerprojecten te vergroten?

o

I

1
Naam geïnterviewden:
BOdemBeheer bv
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Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?

Nautisch onderhoudsbaggerwerk. Baggeren tot 16 m-wp (= onderhoudsdíepte + 0,5 m overdiepte). Totale omvang circa
4.000.000 m3. Gefaseerde uitvoering i.v.m. kosten en intensief gebruik . Geschatte kosten: 45-1O0 miljoen euro. Bestemming
specie afhankelijk van kwaliteit: storten op zee, bergen in gecreëerde overdiepte in NZK, amerikahaven (storten), averíjhaven
(verwerken + storten)
start voorbereiding 1998, start uitvoering 2004
start- en einddatum
onderhoud vaarweg
doelstelling en te realiseren resultaat
DNH, gemeentelijk havenbedrijf (CMB), DGG, H W
betrokken partijen
baggeren + verwerken/storten
werkzaamheden
Wat is u algemene beeld over het verloop van het Steeds maar uitstel van werkzaamheden door ontbreken van financiële middelen ondanks dat het onderhoud grote urgentie
heeft. Voor bepaalde delen van NZK zou in principe al een vaarwegbeperking moeten gelden
project?
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
samenwerking tussen initiatiefnemers en vergunningverleners
meegevallen?
door lange voorbereidingstijd zijn er weinig echte knelpunten geweest
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
financiering
waren er knelpunten?
onduidelijkheden over beleid van Noord-Holland t.a.v. hergebruik van baggerspecie. In Noord-Hollandmoet specie met
meer dan 50% worden verwerkt. Landelijk is de norm 60% (criterium Wbm). Hier was het project in eerste instantie ook
op ingestoken
0
bestemmen van vrijkomende baggerspecie (zie knelpunten)
Knelpunten
MER zoute baggerspecie, Wbm, Wvz (CTT-toets),
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
I. Geldigheid van analyseresultaten
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de
2. InvoeringCTT-toets i.p.v. UGT-toets (=wijzigingwetgeving)
toepassing van deze Wetgeving?
3. richtlijnen van RWS t.a.v. gebruik van baggermethoden
4. Wbm: dichtheid van bemonstering
Per knelpunt
1. Lange looptijd van het project
Wat is de oorzaak van het knelpunt?
2. Bij NZK wordt al gewerkt met CTT-toets (i.v.m. invoering op 1-1-2004). Bioassays zijn onderdeel van CTT-toets. Bioassays
gaven problemen i.v.m. hoge H,S concentraties. Dit zou betekenen dat specie die op basis van UGT-toets op zee mocht
worden verspreid nu elders zou moet worden gestort
3. Door RWS zijn richtlijnen opgesteld over gebruik van baggerwerktuigen in relatie tot mors en vertroebeling. Deze richtlijnen
worden door vergunningverleners als uitgangspunt gehanteerd. Voor NZK zou dit betekenen dat niet met hopperzuigers
mag worden gewerkt terwijl dit i.v.m. logistiek en flexibiliteit wel voorkeur verdient
4. Wbm lijkt niet geschikt voor zeer grootschalige baggerprojecten. De Wbm richt zich voor wat betreft den noodzakelijke
informatievoorrieningalleen op kleine werken.
Wat was de rol van de betrokken partijen?
I . In overleg met SCG en bevoegd gezag zijn ook gegevens ouder dan 2 jaar geldig. Argumentatie: Het NZK is een statisch
Hoe is het knelpunt opgelost en door wie?
gebied. De kwaliteit verandert nauwelijks

..
..
.
.
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~

.
.
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3.
4.

er is aangetoond dat met hopperzuigers wel aan normen voor mors en vertroebeling kan worden voldaan
Met SCG zijn afspraken gemaakt over geringere bemonsteringsdichtheid
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Wat waren de gevolgen van het optreden van het I. 2. in geval van elders storten: veel hogere kosten
knelpunt
3. extra overleg + inspanning
4. oorspronkelijk: zeer hoge onderzoekskosten, nu: extra overleg + voorbereiding
9
Op welke wijze had het knelpunt kunnen worden 1. voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke rol 2. overgangsregeling bij invoeringCTT-toets?
spelen?
3. minder strikt vasthouden aan bepaalde richtlijnen, formuleren van eisen op middelniveau i.p.v. doelniveau
4. in wetgeving ook rekening houden met omvang van baggerprojecten (niet vergelijkbaar met andbodem)
m
Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Tot slot
Worden activiteiten of projecten goed gedekt door
wet- en regelgeving of is er juist sprake van
bverlappingen of zijn er juist open eindedhiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v. beleid,
wetgeving etc.) nodig zijn om de uitvoerbaarheid
van baggerprojecten te vergroten? Wat zou hierin
de rol van verschillende partijen moeten zijn?
Zijn er nog zaken die tijdens dit gesprek niet aan bod
ing van projecten: inschakelen van externen i.v.m.
zijn gekomen en die u nog wilt bespreken?
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Naam geïnterviewdes

DZH: Peter van Zundert Uoan Mertodirjo ziek)
Vraagpunten

Projecten:
Project Hollandsche Ussel
Antwoorden

I
Project is al begin jaren negentig gestart en er zijn bestuursakkoorden gesloten over een aantal belangrijke aspecten als te
realiseren doelen, de verantwoordelijkheden, de looptijd, de financiering, etc. Resulterend in een Uitvoeringscontract in 1999
Het is een samenwerkingsprojecttussen 13 overheidsinstanties
Et.doelstelling en te realiseren resultaat
Overall doelstelling is het schoonmaken en herinrichten van de rivier en haar oevers tussen Gouda en Capelle a/d/ IJssel
=betrokken
partijen
Ministeries van VROM en V&W, de provincie Zuid Holland, de zes aanliggende gemeenten, de HHS'en Rijnland, Schielamnd en
Krimpenerwaard en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.
8
werkzaamheden
Het project is ten behoeve van de uitvoering verdeeld in ruim veertig deelprojecten. Hiervoor is het Oeverplan Hollandsche
IJssel (1 998) opgesteld
=Wat
is u algemene beeld over het verloop van het Ç3Er is veel enthousiasme bij de direct betrokkenen van het project en er is draagvlak vanuit de omgeving. Uitvoeringstempo is
project?
lager dan voorzien;
QDe eerste saneringsslagvoor de waterbodem is al enige tijd geleden gemaakt: het saneren (op diepte brengen) van de
vaargeul. Nu lopen een aantal saneringen in de randgebieden (de oevers en de havens). Enkele zijn uitgevoerd en andere zijn in
voorbereiding;
Aanvankelijk is op bestuurlijk niveau gekozen voor het zogenaamde 'groei-plus scenario'. Voor de waterbodem betekende dit
het minimaal verwijderen van alle klasse 3 en 4 specie, maar geen inzet op het multifunctioneelsaneren.
Operationele problemen blijken in de praktijk uiteindelijk bijna altijd goed oplosbaar bij goed overleg. Belangrijk voordeel van
!&Welke
aspecten zijn goed verlopen / zijn
het project is dat overheidspartijen allemaal samenwerken en één gemeenschappelijk einddoel hebben.
meegevallen?
n j i Z. *
er zaken die minder goed zijn verlopen /
waren er knelpunten?
Voorbereiding
De aanleiding was de noodzaak voor (water)bodemsanering. Nu ligt het accent op het integraal herontwikkelen en herinrichten
*Met
welke Wetgeving heeft u te maken gehad
tijdens (de voorbereiding van) het project? Welke van het gebied vanuit een totaal visie. In feite komen in het project alle wet- en regelgeving aan bod die raken aan de
ruimtelijke inrichting, milieu, bodem en water. In het bijzonder.spelenWm, WVOWbb en uitvoeringsbesluiten
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
*Tegen
welke knelpunten bent u opgelopen bij de Op dit moment wordt voor de oevers op meerdere plaatsen afgeweken van het gedachtegoed van het groei-plus scenario. Er
wordt nu meer uitgegaan van het isoleren (afdekken) van de verontreinigingen. In de beleving van de omgeving is het ambitie
toepassing van deze Wetgeving?
niveau daarmee sterk naar beneden bijgesteld. Dit is echter volgens de betrokkenen niet het geval, maar het is wel de perceptie
vanuit de omgeving. Er komen nu bezwaren tegen saneringsplannen die voor beschikkingworden gepubliceerd.
Er wordt veel aan publiciteit gedaan, maar deze richt zich erg op projecten en de uitvoering. Het is belangrijk om ook,naar
buiten te brengen dat tijden veranderen en daarmee ook het beleid, de inzichten, de kennis, de beschikbare middelen, etc.. Als
je dat niet doet dan gaat de omgeving ook niet mee in het anders denken over mogelijke oplossingen in een nieuwe tijdsgeest.
Het functiegericht saneren heeft nog geen verankering in de Wbb gekregen, dus kan er formeel bezwaar aangetekend worden
tegen bepaalde saneringsoplossingenals het afdekken van verontreinigingen.
Per knelpunt
Er is getracht om zaken in de ruimtelijke ordeningssfeer mee te nemen in de Wbb. Er wordt gekozen voor het isoleren van de
K W a t is de oorzaak van het knelpunt?
verontreinigingssituatiedoor afdekken. Dit afdekken zou gebeuren met een laag grond van 2,O á 2,50 m dikten om land te
creëren. In feite gaat het dus om het herbestemmen van water naar land (een andere inrichting). De bezwaren richten zich met
name op deze herbestemming. Voor de sanering is een dergelijke dikte niet nodig.
BOdemBeheer bv
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De wens om over resultaten te communiceren spreekt meer aan dan om over veranderende omstandigheden te vertellen.
het tijdsverschil tussen beleidswijzigingen en wetswijziging (dit is echter onvermijdelijk)
Het gaat om een formeel bezwaar in het kader van de Wbb
&Wat
was de rol van de betrokken partijen?
Knelpunt wordt opgelost door een nieuwe beschikking aan te vragen binnen een nieuwe procedure met maatregelen die alleen
is het knelpunt opgelost en door wie?
=Hoe
milieuhygiënisch noodzakelijk zijn.
Het vormt een aandachtspunt voor het vervolg
In de praktijk nauwelijks op te lossen. Dit is inherent aan veranderingsprocessen
&Wat
waren de gevolgen van het optreden van het Vertraging en extra kosten a.g.v. noodzakelijke nieuwe procedure. Onrust en onvrede in de omgeving
knelpunt
&Op
welke wijze had het knelpunt kunnen worden
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke
rol spelen?
K S p e e l t dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Uitvoering
Hebben zich problemen voorgedaan tijdens de
uitvoeringvan het project? Zo ja, welke?
rot slot
Worden activiteiten of projecten goed gedekt
Inbeddingfuntioneel sanering in Wbb moet nog plaatsvinden
door wet- en regelgeving of is er juist sprake van
overlappingen of zijn er juist open eindenlhiaten?
k K u n t u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
I
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn Öm de
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
vergroten? Wat zou hierin de rol van verschillende

I

~

I
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k a m geïntewiewde:
;?H: Peter van tundert
haagpunten
4lgemeen
I
Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?
I
start- en einddatum

I

doelstelling en te realiseren resultaat

Projeden :
Baggerdepot Hollands Diep en Kromstrijen

beide projecten hebben al een heel lange historie. Tegen de plannen zijn al in verschillende fasen bezwaren aangetekend. Dit
heeft te maken met de maatschappelijkeweerstanden tegen de aanleg van baggerdepots. Met name speelt dit als depots op
het land worden gerealiseerd.
het gaat om de aanlag van twee baggerdepots
die absoluut noodzakelijk zijn voor de oplossing
- van problemen in
-.
watersystemen in Zuid Holland
Initiatiefnemer met zijn adviseurs en bevoegd gezag en maatschappelijke groeperingen
Beide projecten zitten in de voorbereidingsfase

betrokken partijen
werkzaamheden
I
Wat is u algemene beeld over het verloop van het
project?
I
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
meegevallen?
I
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
waren er knelpunten?
I
Voorbereiding
I
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
I
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de 1. De vraag wat er uiteindelijk in het depot mag (soort materiaal en kwaliteit). Hiervoor is wettelijk niets geregeld. Als je dit als
initiatiefnemer niet tijdig aangeeft, dan zal de vergunningverlener dit (moeten) doen in zijn vergunning. Het is de vraag of
toepassing van deze Wetgeving?
ja dan vergunt krijgt wat je zou willen.
2. Het verschillend omgaan met procesrisico's en de wijze waarop partijen zich er tegen wapenen
3. Integrale kennis en kunde. Het gaat vaak niet zo zeer om kennis over feiten, maar om het vermogen het totale project en
proces te kunnen overzien.
4. Onduidelijkheid over de vraag of activiteiten binnen de Wm vallen (bijvoorbeeld tot de inrichting gerekend kunnen of
moeten worden) of als een werk moeten worden aangemerkt. Voor Hollands Diep is het omdijktdepot als een inrichting
aangemerkt en alle randvoorzieningen als een werk. Uitgangspunt is een gesloten grondbalans en dat betekent dat al het
vrijkomende materiaal van het depot in de omgeving in randvoorzieningen als werk wordt afgezet met alle verplichtingen
van dien.
5. Veel besluiten worden genomen vanuit het compartimentaal denken in risico's voor het milieu/ de bodem en niet vanuit
het denken in termen van totaal oplossingen en kansen voor het milieu binnen een ruimere schaal. Het eerste is een enge
benadering van de problematiek
6. In algemene zin veel last van natuurbeschermingsregels. De Flora en faunawet en habitatrichtlijn werken zeer
belemmerend. De depots worden als voorbeeldprojecten gezien om richtlijm en wet te toetsen. Met name kunnen
problemen worden verwacht bij onderhoudswerken, want daarvoor moet nut en noodzaak worden aangetoond in het
kader van een onthefingsprocedure.Dit geldt niet voor een saneringsgeval, want dan staat noodzaak vast (ernst en
urgentie met tijdstipsvaststelling)
'er knelpunt
I
I

'
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Wat is de oorzaak van het knelpunt?

1.

2.

3.
4.

.

Wat was de rol van de betrokken partijen?

Het knelpunt speelt pas als je als initiatiefnemer onduidelijk bent. Geef aan wat je wilt en tref voorzieningen op een zodanig
niveau dat het te storten materiaal er zonder milieubezwaar ook kan komen te liggen. In de fase voor de mer-procedure
moet dit al duidelijk zijn, zodat het in de startnotitie als voorgenomen initiatief kan worden meegenomen
Onduidelijkheid over het effect of de gevolgen van risico's in het hele proces. Als het bijvoorbeeld gaat om
onduidelijkheden hoe de maatschappijzal reageren op een initiatief en het bevoegd gezag is hier gevoelig voor dan zal
besluitvorming aan de veilige kant zijn. Als vooraf al duidelijkheid is over een breed draagvlak dan zal er ook makkelijker
besloten worden
Complexiteit van projecten en de diversiteit van regels die op initiatieven van toepassing zijn.

-

5. versnippering vanlbinnen organisaties en het hebben van deelverantwoordelijkheden
6. de nog relatief onbekendheid hiermee
1. De cie mer heeft ruimte geboden voor invulling van te storten materiaal, echter het bevoegd gezag gaat los daarvan eigen
regels stellen
L.

3.

Duidelijk krijgen dat in geval meerdere wetten en regels van toepassing zijn 'hogere' wetten'regels leidend zijn in het
proces, dus werken met voorrangsregels.
Hoe is het knelpunt opgelost en door wie?
Voor alle punten geldt dat in goed overleg altijd wel een oplossing is te vinden, maar het vraagt om creativiteit enveel geduld
De gelukkige omstandigheid dat juristen sterk meedenkend waren met de initiatiefnemer vanuit de gedachte van het realiseren
van een hogere doelstelling
Zuid Holland werkt bijna altijd met het al in een beginstadium opstellen van sanenngsvisies en gaat hiermee dan 'de boer' op.
Met een goede feedback vanuit de vooroverleggen worden de visies dan bijgesteld en omgezet tot saneringsstrategieën. Zo
groeien alle partijen in gezamenlijkheid mee naar een gedragen eindresultaat.
Wat waren de gevolgen van het optreden van het Extra tijd in procedures, spanningen tussen partijen, fundamentele discussies over zaken als nut en noodzaak van bepaalde
knelpunt
regels
I
Op welke wijze had het knelpunt kunnen worden
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke rol
spelen?
I
Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Jitvoering
iebben zich problemen voorgedaan tijdens de
iitvoering van het project? Zo ja, welke?
rot slot
Norden activiteiten of projecten goed gedekt door
vet- en regelgeving of is er juist sprake van
)verlappingen of zijn er juist open eindenlhiaten?
:unt u aangeven welke veranderingen (t.a.v. beleid,
vetgeving etc.) nodig zijn om de uitvoerbaarheid van
,aggerprojecten te vergroten? Wat zou hierin de rol 1
fan verschillende partijen moeten zijn?
Iijn er nog zaken die tiidens dit gesprek niet aan bod I n de praktijk blijkt dat er altijd wel een weg gevonden wordt door met elkaar samen te werken. Kijken naar de ruimte die de
$n gekomen en die u nog wilt bespreken?
vet en de regelgeving biedt is erg belangrijk
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Wat is de oorzaak van het knelpunt?

I

1

Niet op elkaar aansluiten van wetgeving en niet op elkaar aansluiten van normen en bemonsteringsstrategieënin
verschillende wetgeving (Wbb, Bsb)

2

a) niet op elkaar aansluiten van wetgeving
b) definitie van lozing (m.b.v. een werk) in WVO(en niet meer mogen gedogen van kortdurende lozingen)
c) geen duidelijke definitie in Bsb van het begrip "werk" en "op of nabij".
d) wetgeving niet geschreven voor grote baggerwerken

3
a) definitie reinigbaar in Wbm is te simpel
b) Wbm kijkt alleen naar uitgangsmateriaal (baggerspecie), niet naar product
c) bemonstering en analysetermijn Bsb sluit niet aan bij procesvoering sedimentatiebekken in geval van grootschalige
(productie) projecten
4 Middelvoorschriften zijn niet voor alle situaties bruikbaar. BG kon hiervan niet overtuigd worden.
Wat was de rol van de betrokken

I

partijen?
Hoe is het knelpunt opgelost en door

I

wie?

1
2

Verondiepen met primaire grondstoffen
a)

3

,

Wat waren de gevolgen van het
optreden van het knelpunt

4
1
2

3
Q
I

Op welke wijze had het knelpunt
kunnen worden voorkomen, en wie moet hierbij
een belangrijke rol spelen?

1
2

3
1
Speelt dit knelpunt ook bij andere
projecten? Zo ja, bij welke projecten en hoe is bij
deze projecten het knelpunt opgelost?
-1-L

Er is een beleidsbeslissinggenomen (provincie) waarbij voor bouwen op verontreinigde grond in het Ketelmeer geen
nieuw bodemonderzoek nodig is. Voor het graven in de bodem is wel nieuw onderzoek nodig. Het ontgraven
materiaal wordt dan immers bodem.

b) c) geen echte oplossing. Er is extra onderzoek uitgevoerd aan toe te passen bouwstof (=specie uit vaargeul)
d) nog geen oplossingen
Met vizierbak gewerkt, conform wens van BG, echter morsen kon niet worden voorkomen
extra kosten, frustratie
a) vertraging
b) vertraging en extra kosten
c) extra onderzoekskosten + vertraging
d) extra onderzoekskosten
extra kosten voor opslag materiaal of 'alsnog storten materiaal
verplicht tot handelen in strijd met de vergunning
durven benutten van ruimte binnen wetgeving door vergunningverlening/handhaving
a) b) c) duidelijke definitie
d) toestaan van toepassing geostatistiek of speciale bemonsteringstrategieën voor grote oppervlakten
Definitie reinigbaar moet mede een financiële bovengrens kennen voor de verwerkingskosten
Doelvoorschriften hanteren

b
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moeten zijn?

I
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Naam geïnterviewden:

-

Projecten:

-

-

RDU: Marjan Baart, Johan Jonkhoff
Vraagpunten
Algemeen
Kunt u in het kort iets vertellen over het in het kader van onderhoud wordt een jachthaven in Monnikendam gebaggerd. De jachthavenbeheerder wil de 17.000 m3
baggerspecie
ü m klasse 2 in de Flevoput storten onder Ivb (artikel 28.30. RDIJ is beheerder voor deze put en is voor de WVOde
project:?
__ .
vergunningverlenende instantie.
I
start- en einddatum
vooroverleg in oktober 2000, vergunningaanvraag in augustus 2001, vergunning verleend in december 2001. Uitvoering in
2002. De lange periode tussen vöoroverkg en veigunningaanvraag werd-veroorzaakt door een mislukte samenwerking tussen
verschillende jachthavenbeheerders (zie knelpunten)
onderhoud jachthaven
doelstelling en te realiseren resultaat

.

betrokken partijen
I

I

werkzaamheden
Wat is u algemene beeld over het
verloop van het project?

RDIJ (diverse afdelingen), jachthavenbeheerder, RIZA (adviseur), gemeente Lelystad (Flevoput ligt in gemeente Lelystad),
Gemeente Waterland (locatie van jachthaven), VROM-inspectie (voor melding werkzaam heden), provincie Flevoland
Zie boven
Het betreft een veelvoorkomend type project. RDIJ heeft hiervoor een standaard Wvo-aanvraagformulier en een standaard
vergunning ontwikkeld. De vergunning wordt wel per project op maat ingevuld. Hierdoor zijn er over het algemeen geen
problemen bij de vergunningverlening

Welke aspecten zijn goed verlopen /
zijn meegevallen?
Zijn er zaken die minder goed zijn
verlopen / waren er knelpunten?
Knelpunten
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
tijdens (de voorbereiding van) het project? (Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodig voor het project?)
1
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de
toepassing van deze Wetgeving?
I

Per knelpunt
1
Wat is de oorzaak van het knelpunt?
~~

=

Wat was de rol van de betrokken partijen?

BOdemBeheer bv
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Discussieover bemonstering van partij baggerspecie
Discussieover bemonsteren-putbodem (

WVO,Ivb, Bouwstoffenbesluit

I. Keuze van bemonsteringsprotocol voor te baggeren specie (Bsb, ivb). RDIJ wil hergebruik van baggerspecie stimuleren. Dit

betekent dat alvorens specie in een open put mag worden gestort, eerst moet worden aangetoond dat hergebruik niet
mogelijk is. Hiervoor met de baggerspecieworden bemonsterd conform het Bouwstoffenbesluit. Als vervolgens blijkt dat
hergebruik niet mogelijk is moet in principe opnieuw worden bemonsterd conform de NVN 5720 omdat het onderzoek
conform de Bsb niet voldoende is voor de NVN 5720
2. Hoe stel je de kwaliteit van de putbodem vast? (Ivb). Het Ivb stelt eisen aan de kwaliteit van de te storten baggerspecie
t.o.v. de kwaliteit van de putbodem waarop wordt gestort. Het is onduidelijk hoe deze kwaliteit moet worden vastgesteld.
3. Politieke uitspraken. In het verleden zijn door de politiek uitspraken gedaan over de verantwoordelijkheden van RWS t.a.v.
onderhoud van jachthavens. De interpretatie van deze uitspraken leiden tot veel onduidelijkheden
I. Niet op elkaar aansluiten van bemonsteringsprotocollen.
2. Onduidelijke formulering in Ivb

3. Onduidelijke uitspraken
1.
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Hoe is het knelpunt opgelost en door wie?

1.
2.

Er is nog geen goede oplossing voor dit knelpunt
In overleg met provincie is gebruik gemaakt van oude gegevens van de putbodemkwaliteit

Wat waren de gevolgen van het optreden van het 1. hoge ondetzoekskosten
2. knelpunt
3. vertraging van voorbereiding en vergunningaanvraag
Op welke wijze had het knelpunt kunnen worden 1. Op elkaar laten aansluiten van protocollen
voorkomen, en wie moet hierbij een belangrijke rol 2. heldere formulering in wetgeving
3. spelen?
Bij zelfde type projecten komen deze knelpunten steeds terug. Het gaat om tientallen projecten
Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten? Zo
ja, bij welke projecten en hoe is bij deze projecten
het knelpunt opgelost?
Tot slot
Worden activiteiten of projecten goed gedekt
door wet- en regelgeving of is er juist sprake van
-overlappingen of zijn er juist open eindedhiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
Melding van baggeractiviteiten bij Inspectie van VROM kan vervallen. Dit is puur een formaliteit.
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn om de
Vaststellen van ondergrens (qua hoeveelheden vrijkomende baggerspecie)voor aanvraag van (Wvo)vergunning. Op
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te vergroten?
dit moment moet ook voor kleine partijen baggerspeciede hele vergunningprocedure worden doorlopen. Dit kost
Wat zou hierin de rol van verschillende partijen
onevenredig veel geld en tijd
moeten zijn?
Opstellen van eenduidige richtlijnen voor slaan van palen in klasse 3/4 waterbodem.
Specie (klasse O t/m/ 2 ) die vrij komt bij nieuw werk valt niet onder het Ivb terwijl de fysische en chemische kwaliteit
vergelijkbaar is met onderhoudsspecie. Aanpassing Ivb is gewenst.
Voor het toepassen van bouwstoffen in oppervlaktewater moet in principe een Wvo-vergunningworden aangevraagd.
Dit is dubbelop want het Bsb is al gericht op het verantwoord toepassen van (secundaire) bouwstoffen. Het beleid van RDIJ
is dan ook dat voor toepassen van bouwstoffen in oppervlaktewater geen Wvo-vergunning nodig is
Egaliseren van waterbodem (bv bult voor een jachthaven). In principe moet hiervoor hele Wvo-procedure worden
doorlopen. De proceduretijd is te lang om dat het vaak gaat om acute knelpunten. Daarom wordt nu de artikel 5 procedure
uit de WVOgevolgd. Dit is niet wenselijk. Vasthouden aan de Wvo-prcedure werkt illegaal handelen in de hand. Een betere
oplossing is om te kunnen volstaan met een melding voor egaliseren. Eventueel kunnen locaties worden aangewezen waar
egalisatie zonder Wvo-vergunning mogelijk is.
I
Zijn er nog zaken die tijdens dit gesprek niet aan
Er is geen sprake van een heldere en accurate besluitvorming door het IVW. Hierdoor treedt vertraging op van
bod zijn gekomen en die u nog wilt bespreken?
projecten. Daarnaast kan het leiden tot onjuiste besluitvorming en rechtsongelijkheid (andere invulling van vergunning door
verschillende vergunningverlenende instanties)
De infonnatievooniening t.av. beleidsontwikkelingenis onvoldoende. Hierdoor is men bij bvergunningverlening niet
altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Oplossing: nieuwsbrief, cursussen.
Hoe stel je vast dat een saneringsdoelstellingis gehaald? NVN 5720 is zeer kostbaar, lodingen zijn soms
onbetrouwbaar en geostatistiek is nog zeer onbekend. Er is hierover veel discussie tussen vergunningverlenen, handhavers
en initiatiefnemers
8
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Naam geïnterviewde:
DUT: Jan de Beer, Marjan van de Zeeuw,
Monique Bouman

Projecten:
Geen specifieke projecten, wel diverse knelpunten die regelmatig terug komen in de uitvoeringspraktijk bij DUT
Antwoorden

project:?

.

start- en einddatum
doelstelling en te realiseren resultaat

.
..

Bochtafsnijding Lekkanaal met de aanleg van natuurvriendelijke oevers is een project met enkele problemen ten aanzien van
bodemonderzoek, waar Martin Bouman meer over kan vetrellen (aanvullend mogelijk te interviewen).
Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamhedenin het Amsterdam Rijn kanaal spelen diverse praktijk problemen;
Daarnaast zijn er ook problemen bij droge bodems, zoals bij onderhouds- en reconstructiewerkzaamhedenlangs rijkswegen.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1.

2.

3.

4.

BOdemBeheer bv

Uit veel indicatieve en verkennende onderzoek blijkt dat bij onderzochte situaties sprake is van klasse 3 en 4 specie. In deze
situaties zou formeel gezien een vervolgtraject ingezet moeten worden. Dit gebeurt niet als gevolg van gebrek aan financiën er
onduidelijke priotiteitsstelling.
In veel situaties, zoals bijvoorbeeld rond remmingswerken is het om meerdere redenen nodig om te baggeren of om
verontreinigde baggerspeciete verwijderen. Deze activiteit wordt nu telkens als deelsanering aangemerkt met een onduidelijke
saneringsdoelstelling. Aangezien de bronnen nog (volledig) aanwezig zijn is het de vraag welk milieubelang wordt gediend om
hier 'deelsaneringen' n te maken.
Voor grond/ baggerspecie vrijkomend uit projecten moet per geval een apart spoor worden ingezet om te zoeken naar een
bestemming. Er is altijd wel een oplossing, maar de daarbij horende onderhandelingen kosten erg veel tijd. Het geplande
baggerdepot in de gemeente Houten gaat om diverse redenen niet door (onbekendheid met continuïteit in aanbod, hetgeen
nodig is voor de verwerking, het transport over de weg bij aanvoer vanuit het beheersgebied van het HHSR, de residustromen
bij verwerking en de benodigde vergunningen, de te volgen procedures met name omdat het niet strijdig is met het vigerende
streekplan). Nu zijn er fysieke belemmeringen inzake de uitvoering van projecten, maar financiële middelen waren toch ook al
zeer beperkt.
In het verleden was 'ploegen' een zeer probaat middel in het kader van onderhoud. Hierbij werden verhogingen in de kanaal
of rivierbedding (ontstaan op natuurlijke wijze, of als gevolg van scheepvaart bewegingen en stromingen bij extreem hoog
water) weggeploegd naar verdiepte gedeelten in het watersysteem. Eind jaren negentig is op deze wijze nog 19.00m3 specie
in het gebied van de voorhavens bij Tiel en Ravenswaay verwijderd. Het milieueffect tàn het op deze wijze verplaatsen van dit
materiaal wordt als zeer gering aangemerkt. Het is immers op nagenoeg dezelfde wijze hier terecht gekomen.
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i. Zeer veel problemen zijn er ten aanzien van wat wordt genoemd de 'ondergrens' problematiek. Het gaat niet om een specifiek
knelpunt, maar om het probleem dat regels te ver zijn doorgeschoten en uitgaan van zodanig kleine grootheden

5.

7.

3.

3.

10.
ll.

12.

13.

>erknebunt

(ondergrenzen) dat onevenredig veel werk moet worden verzet in onderzoek, vergunningverleningen en handhaving in
vergelijking met het te beschermen milieubelang. Voorbeelden zijn:
Het in de grond brengen van meerpalen of tijdelijke steigers in verontreinigde (klasse4) baggerspecie (dit wordt als nieuw
werk gezien in het kader van de Wbb, waarbij dus ook de betreffende procedures moeten worden doorlopen met in het
ergste geval de uitvoering van een deelsanering);
Het tijdelijk weg zetten van verontreinigde grond voor de uitvoering van werken (binnen het regime van Bsb en WVO);
* De ondergrens voor hoeveelheden genoemd in diverse regels en het onvoldoende op elkaar aansluiten ervan;
De individuele bronbemalingen op twee VINEX locaties en de lozingen van schoon water op het Amsterdam Rijn kanaal
(er is geen ondergrens qua lozingshoeveelhedenof tijdsduur, waardoor voor elke bemaling een lozingsvergunningmoet
worden afgegeven voor het lozen van water dat doorgaans schoner is dan het oppervlaktewater.;
Bij de bochtafsnijding in het Lekkanaal wordt zand gebaggerd. Het is vanuit de vergunningen niet mogelijk om als gevolg
van de zeer geringe verontreinigingsgraad te werken met overflow van water uit de bakken. De aannemer werd verplicht
het baggerproceswater mee te nemen naar de stortplaats.
Bij de werkzaamheden rond de bochtafsnijding van het Lekkanaal komt stortsteen vrij van onder water, dat ook weer onder
water moet worden toegepast. Omdat het als doelmatig werd gezien dit materiaal eerst schoon te spuiten, zou de activiteit
onder de noemer van 'bewerken' onder werkingssfeer van het Bsb komen te vallen (partijkeuringen, etc.) ook in geval van
afvoer en gebruik elders. Dit is als nutteloos aangemerkt, zodat is besloten het materiaal gewoon terug te zetten zonder
schoonspoelen.
Langs de snelwegen zijn grindkoffers aanwezig voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze grindkoffers raken regelmatig
verstopt, zodat ze moeten worden schoongemaakt. Dit wordt ook aangemerkt als bewerken zodat bij het terugplaatsen eerst
onderzoek zou moeten worden uitgevoerd in het kader van het Bsb.
Onderhoudswerkzaamheden in sloten langs de snelwegen worden in principe als 'verdacht' aangemerkt, zodat
bodemonderzoek noodzakelijk is. Het vrijkomende onderhoudsbagger zou wel op de kant kunnen worden gezet in het kader
van dit onderhoud, maar als het gaat om reconstructiewerkzaamhedenwaarbij grond vrij komt dan mag dat weer niet
(ondanks dezelfde kwaliteit, maar onder een andere noemer). Er is nu een werkbare afspraak voor dit probleem door de laatst
genoemde activiteiten aan te merken als 'onderhoud vooruit lopend op reconstructie'.
De WVOondergrens voor niet relevante milieuwerken wordt als groot probleem gezien, zoals het baggeren van klasse 1 en 2
specie ten behoeve van de uitvoering van werken en het elders weer op de bodem brengen in het zelfde systeem ('storten').
Dit vergt heel veel procedure tijd en legt behoorlijk beslag op de beperkte capaciteit van de dienst
Vanuit Wbb en Bsb moeten verschillende,onderzoeksinspanningenworden geleverd in verschillende stadia van een project.
Alles moet dubbelgebeuren ook in goedkeuringsprocedures. Niet.doelmatigaangezien onderzoeken ook niet aansluiten.
De verruiming van de nomen in het Bsb voor natte baggerspecie biedt geen oplossing voor bestaande problemen (wel voor
droge bodems) omdat dat tegen het normkader van de WVOwordt aangelopen
De Ontgrondingenwet. De provincie Utrecht verplicht RWS om een ontgrondingsvergunning aan te vragen bij het graven van
sloten langs snelwegen (achterliggend doel: hoogwaardiggebruik van grondstoffen). De hele reconstructie van de A I 2 wordt
door het BC gezien als één werk, waardoor het hoeveelheidcriterium wordt overschreden. Gemeenten gaan echter uit van een
veelheid aan werken. Elk viaduct wil men bijvoorbeeld zien als één apart werk, waarbij dan het 8sb van toepassing wordt
verklaard.
Van gecertificeerde onderzoeksbureaus zou je mogen verwachten dat al het werk 'volgens het boekje gaat', en dat maar een
marginale toets op het resultaat nodig is. Niets is echter minder waar. Er worden veel 'fouten' gemaakt in de voorm van
afwijkingen ten opzichte van standaards, die niet als zodanig in de rapporten worden vermeld.
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rn

Wat is de oorzâak van het knelpunt?

=

Wat was de rol van de betrokken partijen?
Hoe is het knelpunt opgelost en door wie?

1.

Wat waren de gevolgen van het optreden van
het knelpunt
Op welke wijze had het knelpunt kunnen
worden voorkomen, en wie moet hierbij een
beíanmiike rol snelen?
Speelt dit knelpunt ook bij andere projecten?
Zo ja, bij welke projecten en hoe is bij deze

uitvoeringvan het project? Zo ja, welke?

Per Knelpunt
Tot slot

rn

Worden activiteiten of projecten goed gedekt
door wet- en regelgeving of is er juist sprake
van overlappingen of zijn er juist open
einden/hiaten?
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn om de
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
vergroten?
Zijn er nog zaken die tijdens dit gesprek niet
aan bod zijÏn gekomen en die u nÖg wilt
bespreken?

BOdemBeheer bv

Zie eerder
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Naam geïnterviewden:
D Z L Yuri de Nooijer, Adriana Wijga, André Polfliet
(vergunningverlening)
Vraanaunten

Projecten:
Algemeen
Antwoorden

Alserneen

.

1

1
1

.
1

Kunt u in het kort iets vertellen over het project:?
start- en einddatum
doelstelling en te realiseren resultaat
betrokken partijen
werkzaamheden
Wat is u algemene beeld over het verloop van hei
oroiect?

Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
meegevallen?
1
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
waren er knelounten?
Knelpunten
Met welke Wetgeving heeft u te maken gehad
tijdens (de voorbereiding van) het project? Welke
vergunningen, meldingen of procedures (MER)
waren nodie voor het Droied?)
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de
toepassing van deze Wetgeving?
1

.

.

Wbb, WVO,Wvz, Wbm, Bouwstoffenbesluit (Bsb)

1.
2.

3.
4.

5.

.

Per knelpunt
Wat is de oorzaak van het knelpunt?

Problemen bij vergunningverlening bij innovatief aanbesteden van grote projecten
Te weinig expertise in huis om Wbb procedures te doorlopen
bemonsteringsdichtheid Bouwstoffenbesluitbij grote werken, bijvoorbeeld zandsuppleties
Wvo/Wvz: in lozingenbesluitvaste objecten is opgenomen dat afspuiten van vaste objecten niet mag
plaatsvinden bij meer dan 4 Beaufort. Zoveel wind is er altijd bij zee. Dit betekent dus in principe dat je altijd een
vergunning moet verlenen.
vinden van bestemming voor zoute specie klasse 2 die niet voldoet aan UCT.

2.
3.

Op moment van vergunningaanvraag is nog onvoldoende bekend over de precieze uitvoering van het project. Hierdoor is
het niet mogelijk om een goede vergunning op te stellen.
Capaciteit + te weinig saneringsgevallen
Bsb niet gericht op grote werken

4.

-

5.

Regelgeving voor zoute en zoete wateren sluit niet op elkaar aan. (dit geldt ook voor de binnenkort in te voeren C7T)

1.

Opstellen van een notitie met een voorkeursvolgorde voor de te volgen procedure bij waterbodemprojecten:
a) De normale vergunningprocedure wordt gevolgd. De vergunning wordt niet aangevraagd door de initiatiefnemer,
maar door de aannemer. Voordelen: voldoen aan wettelijke procedures Nadelen: aannemers hebben weinig ervaring
met vergunningaanvraag, proceduretijd
b) De vergunning wordt aangevraagd door de initiatiefnemer. In het bestek en vergunning worden gedetailleerde eisen
opgenomen waaraan een aannemer moet voldoen. Voordeel: verkorten voorbereidingstijd project. Nadeel: weinig

1.

Wat was de rol van de betrokken

8

partijen?
Hoe is het knelpunt opgelost en

I

door wie?

i

I

<

.
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.
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c)
2.

3.
4.

5.
Wat waren de gevolgen van het
optreden van het knelpunt

1.
2.

3.
4.
5.

Speelt dit knelpunt ook bij andere
projecten? Zo ja, bij welke projecten en hoe is bij
deze projecten het knelpunt opgelost?

Tot slot
1
Worden activiteiten of projecten goed gedekt
door wet- en regelgeving of is er juist sprake van
overlappingen d zin er juist open eindedhiaten?
1
Kunt u aangeven welke veranderingen (t.a.v.
beleid, wetgeving etc.) nodig zijn Öm de
uitvoerbaarheid van baggerprojecten te
vergroten? Wat zou hierin de rol van verschillende
partijen moeten zijn?

noodoplossing: opnieuw bemonsteren van partijen of in vergunning opnemen dat het gaat om verhoogde
achtergrondgehalten.
extra overleg, langere voorbereidingstijd

-

zeer hoge kosten voor bemonstering en analyse
vertraging + extra kosten
vertraging + extra kosten

1. 2.
3. Certificering voor hele inrichting
4. periodieke evaluatie van wet- en regelgeving
5. beter op elkaar aan laten sluiten van wet- en regelgeving

nvt

-

-

-
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-

-

kunnen worden voorkomen, en wie moet hierbij
een belangrijke rol spelen?

a

vrijheid voor aannemer, werkt kostenverhogend
De vergunning wordt aangevraagd door de initiatiefnemer. In vergunning wordt opgenomen dat de aannemer een
werkplan moet opstellen dat moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
Zoveel mogelijk regelen onder de WVOen met vrijstellingsregeling
In overleg met IVW is volstaan met minder intensieve bemonstering.

Er bestaat op dit moment geen certificering voor bemonsteringvan waterbodems
De verhouding tussen onderzoek en uitvoering is bij kleine projecten volledig zoek. Voor kleine projecten moet
dezelfde procedure worden doorlopen als voor grote projecten. Bijvoorbeeld toetsing aan Vogel- en Habitatrichtlijn bij
verspreiden van baggerspecie. Een oplossing hiervoor is de toetsing van een aantal activiteiten aan deze richtlijn voor een
heel beheersgebied.Vervolgens kan worden volstaan met een verwijzing naar deze toetsing
Bij signaleren van knelpunten in regelgeving moeten door Hoofdkantoor op korte termijn landelijke beleidsregels
worden opgesteld. Dit zorgt voor helderheid en duidelijkheid bij alle betrokken partijen. (in het verleden was dit de
praktijk!)
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Naam geïnterviewden:
Marc ientjes en Rik Sonneveldt
Vraagpunten

Projecten:

Het kanaal is in 1992 in eigendom overgegaan van RWS naar de provincie. Het waterschap is waterkwaliteits- beheerder. Bij
RWS is de verplichtinggebleven om de aanwezige verontreiniging adequaat aan te pakken op basis van geldend beleid. Het
kanaal heeft een lengte van ca. 14 km. De totale hoeveelheid klasse 3 en 4 slib is gekubeerd op 1 ,.5 miljoen m3. Op dit
moment wordt nader onderzoek uitgevoerd naar risico's voor mens en milieu en saneringsurgentie. RWS-dir. Zeeland is
opdrachtgever. Het onderzoek is opgezet vanuit de lijn van risicobenadering. Onderzoek is uitgevoerd conform de (concept)
Richtlijn voor Nader Onderzoek. Conclusies uit het onderzoek op basis van de Richtlijn is, dat er sprake is van een actueel risico
op basis van:
Een lokaal verspreidingsrisico van verontreinigingen richting het grondwater a.g.v. koper;
Een algeheel verspreidingsrisico richting het oppervlaktewater ook ten gevolge van koper;
Een humaan en ecotoxicologisch risico vanuit het gebruik voor combinatie van stoffen.
start- en einddatum
Ca. 2 jaar geleden gestart met de opzet van het nader bodemonderzoek. Project is nog in deze fase.
doelstelling en te realiseren resultaat
Het uitvoeren van een breed onderzoek conform de Richtlijn om daarmee ervaring op te doen met de Richtlijn;
Een voldoende onderbouwd onderzoek gericht OD vaststelling ernst en urgentie.
Onderzoek is niet gericht geweest op orhangsbepaling.
DZL, AKWA, provincie Zeeland (eigenaar en bevoegd gezag Wbb), gemeente Middelburg, Waterschap Zeeuwse Wateren
betrokken partijen
a
werkzaamheden
Zie boven, het uitvoeren van een naderonderzoek conform de Richtlijn.
Wat is u algemene beeld over het verloop van het Onderzoek conform de Richtlijn is erg omvangrijk (lijkt ook omslachtig) en is ten gevolge daarvan erg duur.
Het kader voor toetsing van actuele risico's, gericht op verspreiding van stoffen richting het grondwater, sluit niet aan op die
project?
van landbodems!
Volgens de Richtlijn is sprake van een actueel verspreidingsrisico richting grondwater, terwijl volgens de geldende systematiek
voor landbodems geen aanleiding zou bestaan om vervolgonderzoek uit te voeren.
Opzet onderzoeksplan en uitvoering feitelijk onderzoek (veld- en lab. werk).
Welke aspecten zijn goed verlopen / zijn
mee evallen?
Discussie over de risico benadering en het toetsingskader
Zijn er zaken die minder goed zijn verlopen /
waren er knelpunten?
Voorbereiding
Uitsluitend nog maar de Richtlijn nader onderzoek. Deze Richtlijn geldt intern als dé richtlijn (intern vastgesteld), maar heeft
Met weke Wetgeving heeft u te maken gehad
geen wettelijke status.
tijdens (de voorbereiding van) het project?
Tegen welke knelpunten bent u opgelopen bij de i e t verschil in benadering van vaststelling of sprake is van een actueel verspreidingsrisico conform de Richtlijn en die in de
Circulaire SaneringsregelingWbb. In de Saneringsregeling wordt er vanuit gegaan, dat sprake moet zijn van een ernstige
toepassing van deze Richtlijn?
verontreiniging(%waarde) en een toename van het boven de i-waarde verontreinigde,bodemvolume van >
00
Im3 per jaar.
De Richtlijn gaat uit van MTR (grondwater) als toetsingscriterium en van een verplaatsingssnelheid van meer dan 3 m in 30 jaar.
Met name het hanteren van MTR als toestingscriterium levert discussies op. In dit geval hebben we het over een niveau
overeenkomend met de streefwaarde. Volgek de Circulaire zou' geen vervolgaandacht mser nodig zijn
de provincie Zeeland vertrouwt als bevoegd Rezag blindelings op de Richtlijn en ziet ook wel verschillen met de Circulaire. De
Richtlijn geldt vooralsnog als uitgangspus
Per knelpunt
9
Niet realistische benadering van risico beoordeling verspreiding grondwater door deze op te hangen een de MTR waarde voor
Wat is de oorzaak van het knelpunt?
grondwater
--.-
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