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Datum 8 april 2009 

Onderwerp Uitvoeringskader Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit 

waterbodems Rijkswateren 

 

 

 

Geachte collega, 

 

 

Hierbij treft u aan het gezamenlijk met de Inspectie Verkeer en Waterstaat 

opgestelde “Uitvoeringskader Wet bodembescherming/Besluit bodemkwaliteit 

Rijkswateren”, hierna het Uitvoeringskader genoemd. De Voorbereidingsgroep Nat 

heeft ingestemd met het Uitvoeringskader. De Inspectie Verkeer en Waterstaat 

heeft het Uitvoeringskader inmiddels onderscheven. Ik zal het Uitvoeringskader 

als hamerstuk ter vaststelling in het komende DTRWS inbrengen. 

 

Het Uitvoeringskader vormt de corperate werkwijze voor alle nieuwe en lopende 

projecten waar baggeren, storten, grondverzet en sanering aan de orde is en 

waarbij Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. 

 

Recent is discussie ontstaan over het verondiepen van zandwinputten. Minister 

Cramer heeft hierover – mede namens de staatssecretaris van Verkeer en 

Waterstaat - een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Over de gevolgen van 

deze brief voor de werkwijze binnen Rijkswaterstaat heb ik u recent geïnformeerd 

(9 april 2009 kenmerk RWS/WD-2009/1187).  

 

Ik wil u verzoeken het Uitvoeringskader te verspreiden onder de relevante 

medewerkers binnen uw dienst. Voor uw informatie heb ik hierna de belangrijkste 

achtergrondinformatie samengevat. 

 

Aanleiding 

Op 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit voor het toepassen/verspreiden 

van grond en baggerspecie van kracht geworden. De Wet bodembescherming sluit 

niet naadloos aan op het Besluit bodemkwaliteit. Hierdoor ontstaan er 

onduidelijkheden voor de uitvoeringspraktijk van Rijkswaterstaat. Dit was de 

aanleiding voor Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat om 

gezamenlijk een Uitvoeringskader op te stellen. Het Uitvoeringskader biedt een 

verantwoorde en pragmatische oplossing voor de gesignaleerde discrepantie in de 

regelgeving.  
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Het Uitvoeringskader draagt daarnaast bij aan een uniforme en efficiënte 

werkwijze bij grondverzet. 

 

Geldigheidsduur 

Met het van kracht worden van de Waterwet zal de voornoemde discrepantie 

tussen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit niet meer 

bestaan. Reden hiervoor is dat met de inwerkingtreding van de Waterwet de Wet 

bodembescherming niet langer van toepassing zal zijn op waterbodems. Na de 

inwerkingtreding van de Waterwet zal het Uitvoeringskader vervallen. Dit is 

voorzien op 1 januari 2010. 

 

Doelgroep 

Het Uitvoeringskader is bedoeld voor alle initiatiefnemers, zowel Rijkswaterstaat 

als derden, die voornemens zijn ingrepen in de waterbodem uit te voeren, 

alsmede voor vergunningverleners en handhavers van Rijkswaterstaat en de 

Inspectie Verkeer en Waterstaat.  

 

Status 

Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hanteren vanaf heden het 

Uitvoeringskader en de daarin beschreven werkwijze binnen de grenzen van het 

Wvo –Wbb werkingsgebied. De Inspectie hanteert het Uitvoeringskader als 

leidraad bij de uitvoering van haar taken. 

 

Actief bodembeheer Maas en Rijntakken 

Op 1 februari 2009 zijn de beleidsregels Actief bodembeheer Maas en Rijntakken, 

voor zover zij zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Verkeer en 

Waterstaat, formeel ingetrokken. Het Uitvoeringskader vervangt deze 

beleidsregels. 

 

Tot slot 

Voor vragen betreffende het gebruik van het Uitvoeringskader kunt u terecht bij 

het Steunpunt Landelijke Implementatie Besluit bodemkwaliteit (SLIB) email 

adres = slib@rws.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR van de Waterdienst,  

 

 

 

 

 

Ir. L. Bijlsma 

 

 

 

 

 

 

 

 


