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1. Introductie 

1.1 Aanleiding 

Vanuit de Landelijke Taak Waterbodem Uitvoerbaarheidstoetsen (LT-

WU) zijn in de periode 2006-2007 de consequenties van veranderingen 

in wet- en regelgeving voor de huidige uitvoeringspraktijk met 

betrekking tot waterbodems in de Rijkswateren onderzocht [ref. 1]. De 

hierin geconstateerde knelpunten tussen de bestaande wet- en 

regelgeving (Wet bodembescherming) en nieuwe regelgeving (Besluit 

bodemkwaliteit) leiden tot onduidelijkheid en het ontbreken van 

uniformiteit voor de toepassing van de regelgeving bij de realisatie van 

projecten. Tot aan de inwerkingtreding van de Waterwet (verwachting 

eind 2009) zal het voor initiatiefnemers, maar ook voor 

vergunningverleners en handhavers, lastig zijn om te bepalen welke 

wet- en regelgeving nu en in de toekomst relevant is voor het 

betreffende project.  

 

Bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat bestond al het voornemen om 

een inspectiekader te maken in verband met de nieuwe regelgeving 

voor grond, baggerspecie en waterbodems. Tegelijkertijd is binnen 

RWS in 2007 het initiatief opgepakt om de geconstateerde 

onduidelijkheden in de samenhang tussen de Wbb en Bbk voor de 

uitvoeringspraktijk te verduidelijken. Daarop is besloten om beide acties 

samen te voegen tot één geheel: het uitvoeringskader Bbk-Wbb voor 

waterbodems. 

 

Bij het opstellen van dit uitvoeringskader is gebruik gemaakt van de 

RWS-IVW memo over een pragmatische werkwijze d.d. 24 september 

2008 [ref. 14] en diverse relevante documenten die eerder in opdracht 

van DGW, IVW of RWS zijn opgesteld [ref. 2, 3 en 4]. 

 

Ook het Ministerie van VROM heeft geconstateerd dat er knelpunten 

zijn in de uitvoeringspraktijk ten aanzien van de aansluiting tussen de 

Wbb en het Bbk en heeft de Landsadvocaat om advies gevraagd. VROM 

geeft aan dat in de tussentijd door de uitvoeringspraktijk pragmatisch 

met de Wbb-verplichtingen met betrekking tot licht-verontreinigde 

baggerspecie moet worden omgegaan.   

 

Dit ‘Uitvoeringskader Bbk-Wbb voor waterbodems’ is tot aan 

inwerkingtreding van de Waterwet van toepassing op alle nieuwe en 

lopende projecten waar grond- en baggerverzet of sanering van 

(verontreinigde) waterbodems een rol speelt. Met de komst van de 

Waterwet komt de waterbodemparagraaf van de Wbb te vervallen. 

 

Met de komst van dit Uitvoeringskader is de Handreiking regelgeving 

waterbodems rijkswateren (IVW, april 2005) komen te vervallen. 
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1.2 Doel, doelgroepen en reikwijdte  

Doel 
Het uitvoeringskader Bbk-Wbb beschrijft op welke wijze Rijkswaterstaat 

en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (Toezichteenheid 

Waterbeheer) invulling hebben gegeven aan de samenhang tussen het 

Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming (incl. Circulaire 

2008 en Handleiding Sanering Waterbodems) om te komen tot een 

eenduidige werkwijze voor grond- en baggerverzet en saneringen 

binnen het (natte) RWS beheergebied. 

 

Daarnaast kan het deel van het uitvoeringskader dat betrekking heeft 

op het ontgraven van grond en baggerspecie in oppervlaktewater 

eventueel als basis dienen voor het nader uitwerken van het 

Waterbesluit onder de Waterwet. 

 

Doelgroep(en) 

Het uitvoeringskader is bedoeld voor initiatiefnemers (zowel 

Rijkswaterstaat als derden) die voornemens zijn ingrepen in de 

waterbodem uit te voeren, alsmede vergunningverleners (RWS of IVW) 

en handhavers die deze werkzaamheden binnen het Wvo-beheergebied 

van Rijkswaterstaat dienen te beoordelen of te handhaven. 

 

Reikwijdte  

Het wettelijk kader waarop dit uitvoeringskader betrekking heeft, 

betreft het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming 

(Wbb). Het uitvoeringskader beschrijft op welke wijze Rijkswaterstaat 

en IVW wil omgaan met de geconstateerde onduidelijkheden in de 

samenhang tussen het Bbk en de Wbb.  

 

Relatie met de steungroep ‘SLIB’ 

Het uitvoeringskader lost een aantal onduidelijkheden in de samenhang tussen 

het Bbk en de Wbb op. Er zullen echter nog vragen over specifieke situaties 

overblijven, evenals nieuwe vragen die nog ontstaan. Binnen RWS is hiervoor 

de “Steungroep Landelijke Implementatie Bbk” (SLIB) opgericht. Deze 

steungroep heeft het uitvoeringskader getoetst en heeft als kerntaak de 

overblijvende en nieuwe vragen vanuit de RWS praktijk die te maken hebben 

met de implementatie van het Bbk te beantwoorden. Voor de meest recente 

informatie over de lopende onderwerpen wordt verwezen naar de website van 

SLIB (www.helpdeskwater.nl/SLIB) 

 

In dit uitvoeringskader wordt ingezoomd op de regels van het 

generieke kader van het Bbk en wordt de samenhang opgezocht met 

de saneringsregeling van de Wbb. Het uitvoeringkader gaat niet in op 

toepassen/verspreiden naar (Droge) bodem. Besluitvorming over het al 

dan niet opstellen (en vaststellen) van gebiedsspecifiek beleid voor 

delen van het RWS beheergebied vindt centraal plaats binnen DT-RWS 

en valt buiten de reikwijdte van dit uitvoeringskader. Voor informatie 

over het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid wordt verwezen naar 

het ‘Stappenplan gebiedsspecifiek beleid’ [ref. 2]. 
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De eisen vanuit de Wvo en de Wm in relatie tot grond- en 

baggerverzet zijn in dit uitvoeringskader niet verder uitgewerkt. Uit de 

stroomschema’s behorende bij dit uitvoeringskader kan vaak wel 

worden afgeleid wanneer actie vanuit de Wvo en/of de Wm dient te 

worden ondernomen. 

 

Status 

 

De regels binnen het uitvoeringskader dienen te worden beschouwd als 

werkafspraken. Deze zijn binnen RWS zijn afgestemd en zijn getoetst 

door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. RWS en IVW hanteren de 

hier gepresenteerde werkwijze bij ingrepen in de waterbodem binnen het 

Wvo-beheergebied. Afwijkingen op deze werkwijze dienen gemotiveerd 

plaats te vinden en bij eigen werken door IVW te worden goedgekeurd. 

 

Besluitvorming RWS 

Het eindconcept van het uitvoeringskader is in de steungroep ‘SLIB’ 

besproken. De definitieve versie van het uitvoeringskader is daarop ter 

goedkeuring voorgelegd aan de AG-E en AG-H en VG-nat.  

 

De pragmatische werkwijze die in dit uitvoeringskader wordt beschreven, 

is tevens voorgelegd aan het Ministerie van VROM.  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt de relatie tussen de Wet Bodembescherming 

(Wbb) en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) aan de orde. De nadruk 

wordt hierbij gelegd op de regels die bij ontgraven/saneren (Wbb) en 

toepassen van grond of baggerspecie (Bbk) gelden.  

 

In hoofdstuk 3 en 4 wordt ingezoomd op de aanvullende regels voor 

grond- en baggerverzet en saneringen in het natte RWS-beheergebied. 

Hierbij wordt ingegaan op de rol van de initiatiefnemer, 

vergunningverlener en handhaver.  

 

Er wordt in het begin van het uitvoeringskader algemeen op de Bbk en 

de Wbb ingegaan, waarna er in hoofdstuk 3 en 4 een verdiepingslag 

plaatsvindt. 
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2.  Hoofdlijnen uitvoeringskader  

2.1 Algemeen 

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt milieuhygiënische en technische 

voorwaarden aan de nuttige toepassing van bouwstoffen, grond en 

baggerspecie ter bescherming van de (water)bodem en het 

oppervlaktewater.  

 

De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor het verrichten van 

handelingen op of in de (water)bodem met als doel het beschermen 

van de (water)bodem, inclusief het grond- en oppervlaktewater.   

De Wbb maakt een onderscheid tussen nieuwe gevallen - veroorzaakt 

op of na 1 januari 1987 - en oude of historische gevallen van 

verontreiniging die vóór 1 januari 1987 zijn veroorzaakt. Voor de 

aanpak van beide vormen van verontreiniging geeft de Wbb 

verschillende instrumenten.  

 

Een verontreiniging ontstaan na 1987 dient volledig te worden 

verwijderd, ongeacht of er daadwerkelijk sprake is van risico’s.1 

 

Het essentiële verschil tussen de Wbb en het Bbk is dat de Wbb eisen 

stelt aan de kwaliteit van de waterbodem en de eventuele risico’s die 

deze waterbodem veroorzaakt, ongeacht of sprake van een vorm van 

grond- en baggerverzet of niet. Het Bbk is alleen van toepassing daar 

waar grond of baggerspecie wordt toegepast en heeft geen betrekking 

op het verrichten van handelingen in de (water)bodem dan wel het 

saneren van de (water)bodem. 

 

 

                                                   
1 Voor nieuwe gevallen van verontreiniging (na 1987) is de Wvo van toepassing via de 

zorgplicht (art. 13 Wbb) 

Termen ‘grond’ en ‘bagger’ 

In dit document worden zowel de termen grond als baggerspecie gebruikt.  

 

Het Bbk geeft de volgende definitie van baggerspecie: “materiaal dat is 

vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water 

bestemde ruimte <….>”. Strikt genomen is al het materiaal afkomstig uit 

de bodem onder oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte 

(waterbodem) juridisch gezien baggerspecie, ook als het zich niet 

permanent onder oppervlaktewater bevindt, zoals in uiterwaarden.  

 

De term grond (droog) is als volgt gedefinieerd: “vast materiaal dat bestaat 

uit <….>, niet zijnde baggerspecie”. Dit is materiaal dat niet vrij is gekomen 

uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte. 

 

NB. De toepassingsregels van het Bbk gelden ook voor baggerspecie  niet 

afkomstig uit de Rijkswateren, maar uit regionale wateren.  
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De samenhang tussen het Besluit bodemkwaliteit en de sanerings-

paragraaf van de Wet bodembescherming (waaronder de Circulaire 

Sanering Waterbodems) is schematisch weergegeven in onderstaande 

figuur 2.1. 

 

Figuur 2.1: Samenhang Wbb (saneringstraject) en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

binnen natte RWS beheergebied*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting legenda bij figuur 2.1: 

A = beschikking op Nader Onderzoek benodigd  

B = beschikking2 op Saneringsplan benodigd  

C = beschikking op Evaluatieverslag benodigd 

D = beschikking op Nazorgplan benodigd 

E = beschikking op Saneringsplan benodigd (zie art 39 lid 2 waarin vermeld staat dat de 

sanering bestaat uit het beheersen van de verontreiniging).  

                                                   
2 De Wbb spreekt over instemmen. Deze instemming is een beschikking in de zin van de 

Algemene wet bestuursrecht. 
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F = melding t.b.v. toepassen verontreinigd materiaal benodigd.  

* Interventiewaarde waterbodem 

2.2 Consequenties voor het saneringspoor Wbb 

2.2.1. Afstemming Bbk en Wbb 

 

In de Nota van Toelichting bij het Bbk is aangegeven dat het 

normenkader voor het toepassen van grond en baggerspecie 

consistenter is gemaakt. Hierdoor ontstaat een betere afstemming 

tussen de regelgeving voor toepassen van grond en baggerspecie en de 

regels voor (water)bodemsanering. 

 

Deze betere afstemming komt op de volgende manier tot uiting: 

1) Binnen het generieke kader is de bovengrens voor toepassingen van 

baggerspecie in oppervlaktewater gelegd op de Interventiewaarde: 

baggerspecie die meer verontreinigd is mag in principe niet worden 

toegepast3 

2) Het gebiedsgerichte kader biedt de mogelijkheid om in een Nota 

bodembeheer hogere óf lagere (zgn. Lokale) Maximale Waarden te 

stellen, voor zover deze waarden niet leiden tot onaanvaardbare 

risico’s voor mens, natuur of milieu. Deze risico’s worden 

vastgesteld met behulp van het saneringscriterium (SC). Daarbij is 

afstemming met het bevoegd gezag Wbb noodzakelijk.  

3) Het in het kader van een sanering aanbrengen van een afdeklaag 

betreft een toepassing als bedoeld in het Bbk. 

4) Het Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen bodemsanering 

(Bong) is afgestemd op het Bbk: geen meldingsplicht Wbb indien 

voor een ingreep in een niet-ernstig geval een melding ex artikel 42 

Bbk heeft plaatsgevonden.  

5) Tijdelijke uitname van grond bij het (ver)leggen van kabels en 

leidingen kan zonder Bbk-melding plaatsvinden. Mits er aan de 

daarvoor geldende voorwaarden in het besluit wordt voldaan. 

 

Toch zijn enkele belangrijke omissies in de aansluiting van het Bbk en 

de Wbb overgebleven, die in dit uitvoeringskader zijn uitgewerkt: 

 

A) Kan bij een grootschalige diffuse verontreiniging in de waterbodem 

wel worden gesproken van “één geval” volgens de definitie van artikel 

1 Wbb? Zie hieronder Ad a. 

 

B) Waar of wanneer moet een nader onderzoek worden uitgevoerd? 

Zie hoofdregel 1 (par. 2.2.2). 

 

C) Wat is de saneringsdoelstelling? Zie hoofdregel 2 (par. 2.2.2). 

                                                   
3 Voor grond geldt als absolute bovengrens de maximale waarde voor de 

bodemfunctieklasse industrie. Tevens geld de I waarde voor waterbodems. Bij toepassen 

van grond (droog) op waterbodem geldt de strengste norm (per parameter). 



 
 
 

 

 

 
 12 RWS-IVW Uitvoeringskader Wbb en Bbk.  

 

 

 

 

Ad.a. “Een geval” 

De gevalsdefinitie zoals beschreven in artikel 1 van de Wbb is 

gebaseerd op de verontreiniging van de landbodem door een puntbron. 

Het gaat uit van een aanwijsbare bron van verontreiniging en vooral 

duidelijk onderscheidende contouren van het geval. Voor de 

Rijkswateren waar sprake is van grootschalige diffuse verontreiniging 

van de waterbodem, zonder duidelijk aanwijsbare bron, is art. 1 van de 

Wbb minder goed geschikt. In de afgelopen jaren is gebleken dat 

afbakening van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging  in een 

diffuus verontreinigde waterbodem een vrijwel onmogelijke opgave is 

(zie ook onderstaand kader).   

 

Het Bbk geeft een invulling aan de wens van het kabinet (overheid) om 

nuchter om te gaan met (milieu) risico's. Het letterlijk interpreteren van de 

gevalsdefinitie in artikel 1 van de Wbb zou  betekenen dat bijna alle 

Rijkswateren in heel Nederland als ‘een ernstig geval van bodem-

verontreiniging’ zouden worden bestempeld, aangezien er in elk Rijkswater wel 

een pluk van 25 m3 meter waterbodem boven de interventiewaarde is te 

vinden. Dit is niet in lijn met de denktrend uit het kabinetsstandpunt “het 

nuchter omgaan met risico's", aldus DGW. 

 

Daarom is in dit uitvoeringskader als werkwijze voor grond- en 

baggerverzet in diffuse verontreiniging gekozen om de geplande 

handeling of ingreep in de waterbodem als uitgangspunt te nemen voor 

het te onderzoeken gebied. Een en ander gericht op het verkrijgen van 

voldoende milieuhygiënische informatie voor het doen van een Bbk-

melding. Dit wordt in hoofdstuk 3 concreet ingevuld.  

2.2.2. Hoofdregels van het uitvoeringskader 

 

In dit uitvoeringskader zijn een aantal hoofdregels geformuleerd die 

van toepassing zijn voor al het grond- en baggerverzet (waar sprake is 

van ontgraven en/of toepassen) in het Wvo-beheergebied van 

Rijkswaterstaat. Deze hoofdregels gelden in ieder geval tot aan de 

inwerkingtreding van de Waterwet in 2009. 

 

Hoofdregel 1: waar en wanneer het saneringsspoor (NO, SO, SP) 

 

Het uitvoeringskader sluit aan bij de uitgangspunten van het Bbk door 

te stellen dat bij diffuus verontreinigde waterbodems in de deel-

gebieden waar sprake is van een gemiddelde kwaliteit* onder de 

interventiewaarde, geen nader onderzoek geen saneringsonderzoek 

hoeft plaats te vinden en geen saneringsplan hoeft te worden 

opgesteld.  

 

* Hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan staat in bijlage 6. 
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Hoofdregel 2: afleiden saneringsdoelstelling 

 

Het Bbk geeft, binnen het generieke kader, regels voor het nuttig 

toepassen van grond en baggerspecie. Uitgangspunt is om bij diffuse 

verontreiniging de generieke saneringsdoelstelling van de Wbb aan te 

laten sluiten op de maximale waarde voor nuttig toepassen (= 

interventiewaarden). Voor puntbronnen wordt voor de 

saneringsdoelstelling aangesloten bij het saneringscriterium.  

In hoofdstuk 4.3 wordt nader ingegaan op de saneringsdoelstelling 

 

 

Binnen het generieke kader van het Bbk is de maximale waarde voor 

toepassen dus vastgesteld op de Interventiewaarde. Eventuele milieu-

hygiënische risico’s verbonden aan het toepassen of achterblijven van 

een waterbodem met een kwaliteit < IW worden vanuit beleidsmatig 

oogpunt acceptabel geacht. Hieruit vloeit voort dat bij ingrepen in de 

waterbodem met een gemiddelde kwaliteit beneden de interventie-

waarden geen risicobeoordeling in het kader van de Wbb hoeft te 

worden uitgevoerd.  

 

N.B. Indien dit in een specifieke situatie toch leidt tot onvoldoende 

bescherming van het gebied kan hiervoor gebiedspecifiek beleid 

worden ontwikkeld. 

 

Hoofdregel 3: uitvoeren bodemonderzoek 

 

Uitgangspunt is dat in de Rijkswateren voor zowel het ontgraven als het 

toepassen van grond of baggerspecie in het Wvo-beheergebied altijd 

bodemonderzoek nodig is (conform de daarvoor geldende protocollen en 

Kwalibo), alvorens de vervolgstappen te kunnen bepalen.  

2.3 Ontgraven en nuttig toepassen 

2.3.1. Relatie met saneren 

 
Saneren is in de Wbb als volgt gedefinieerd: “het beperken en zoveel 

mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen 

daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem”. 

 

Saneren kan bestaan uit het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de 

verontreiniging, maar ook het afdekken van de verontreiniging is een 

saneringsvariant. Voor het afdekken van verontreiniging kan gebruik 

gemaakt worden van schone grond, maar ook hergebruik van licht-

verontreinigde grond en baggerspecie voor een afdeklaag is mogelijk.  

 

Indien baggerspecie wordt hergebruikt in de vorm van een afdeklaag is er 

sprake van saneren (de directe gevolgen van de verontreiniging worden 
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immers ongedaan gemaakt) alsook nuttig toepassen (reeds beschikbare 

baggerspecie worden elders nuttig hergebruikt). Zowel ontgraven als 

toepassen kunnen in dit geval dus vormen van saneren zijn. Deze 

dubbeling heeft tot gevolg dat er ook een dubbele melding moet worden 

gedaan: zowel op grond van de Wbb als het Bbk.  

 

In het Bbk worden regels gesteld voor het toepassen van grond en 

baggerspecie. Of deze grond of baggerspecie afkomstig is uit een niet 

ernstig verontreinigd deel (< IW) van een geval van ernstig 

(water)bodemverontreiniging is voor het Bbk niet van belang. Het Bbk 

gaat uit van de kwaliteit van de grond of baggerspecie die in aanmerking 

komt voor toepassing en niet of deze grond of baggerspecie deel heeft 

uitgemaakt van een geval van (ernstige) waterbodemverontreiniging. 

 

In tabel 2.3.1 en 2.3.2 is weergegeven wanneer welke eisen uit de Wbb of 

het Bbk van toepassing zijn. 

2.3.2. Ontgraven (Wbb) 

 

Ontgraven van schoon materiaal (< achtergrondwaarden) 

Op basis van uitgevoerd bodemonderzoek kan blijken dat binnen de 

ontgravingscontouren in het projectgebied schone grond of baggerspecie 

is aangetroffen. Voor schoon materiaal (< achtergrondwaarden) is geen 

Wbb-melding vereist. Dit dient aannemelijk gemaakt te worden met een 

historisch onderzoek in combinatie met het uitgevoerde bodemonderzoek. 

Dit laatste dient altijd door een Kwalibo-erkende bodemintermediair te 

worden uitgevoerd. 

 
Ontgraven van licht tot ernstig verontreinigd materiaal  

In tabel 2.1 is aangegeven hoe RWS in de praktijk op verantwoorde wijze 

invulling geeft aan het ontgraven van licht tot ernstig verontreinigd 

materiaal (> achtergrondwaarden).  

 

Initiatiefnemers word aangeraden vooroverleg te plegen met het bevoegd 

gezag over de mogelijkheden van toepassen en ontgraven en de 

bijbehorende procedures. 
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Tabel 2.1: Ontgraven van verontreinigde baggerspecie (Wbb) 

Verontreinigingssituatie Relatie met saneringsparagraaf 

Wbb en Bbk 

 

 

Vertaling naar de 

uitvoeringspraktijk 

 

Ontgraven van 

waterbodem < IW 

met een diffuse 

oorzaak 

Boven de achtergrondwaarde is het 

ontgraven van baggerspecie in 

principe meldingsplichtig in het 

kader van de Wbb.  

 

Het Besluit overige niet meldings-

plichtige gevallen bodemsanering 

(Bong) geeft aan in welke gevallen 

deze meldingsplicht komt te 

vervallen. Het Bong is als volgt 

afgestemd op het Bbk: “Er is geen 

meldingsplicht Wbb voor een 

ingreep in een niet-ernstig geval, 

indien melding ex art. 42 Bbk 

heeft plaatsgevonden”. 

 

Er is geen Wbb-melding vereist 

voor het ontgraven van grond 

of baggerspecie die niet-ernstig 

verontreinigd is (< IW) en 

waarvoor een melding conform 

art. 42 Bbk is gedaan.  

 

 

<
 in

te
rv
e
n
tie

w
a
a
rd
e
n
 

Ontgraven van 

waterbodem < IW 

(vermoedelijk) 

veroorzaakt door 

een puntbron 

2 situaties kunnen zich voordoen: 

 

1) Indien de puntverontreiniging in 

totaal minder dan 25m3 > IW 

bevat is er geen sprake van een 

ernstig geval en kan worden 

volstaan met een Bbk-melding via 

het Bong. 

 

2) Indien deze verontreiniging 

onderdeel uitmaakt van een geval 

van verontreiniging dat in totaal 

meer dan 25m3 >IW bevat, dient 

dit geval aangepakt te worden 

conform de saneringsparagraaf van 

de Wbb. Meer dan 25m3 > IW 

maakt het hele geval (inclusief de 

delen <IW) een ernstig geval van 

bodemverontreiniging. Hiervoor is 

een melding Wbb (art. 28) en 

beschikking op ernst (art. 29 Wbb) 

en eventueel spoed (art. 37, lid 1 

Wbb) vereist.  

1) Er is geen Wbb-melding 

vereist voor het ontgraven van 

grond of baggerspecie in een 

niet-ernstig verontreinigd geval 

en een melding conform art. 42 

Bbk is gedaan  

 

2) er is sprake van een ernstig 

geval van bodem-

verontreiniging, ook voor 

ontgravingen in de niet-ernstig 

verontreinigde delen dient de 

saneringsparagraaf van de Wbb 

doorlopen te worden. 
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Verontreinigingssituatie Relatie met saneringsparagraaf 

Wbb en Bbk 

 

 

Vertaling naar de 

uitvoeringspraktijk 

 

Ontgraven van 

waterbodem > IW 

zonder 

onaanvaardbare 

risico’s (ongeacht 

puntbron of diffuse 

oorzaak) 

  

Hiervoor is een melding Wbb (art. 

28) en beschikking op ernst (art. 

29 Wbb) en geen spoed (art. 37, 

lid 1 Wbb) vereist. Tevens is een 

saneringsplan conform art 39, lid 2 

Wbb vereist. 

 

Op basis van de resultaten uit 

het NO kan geconcludeerd 

worden dat er geen sprake is 

van een spoedeisende sanering. 

Een melding art. 28 Wbb en 

een beschikking ernst (art 29) 

art. 37 lid 1, Wbb (geen spoed) 

is dan vereist.  

 

 

>
 in

te
rv
e
n
tie

w
a
a
rd
e
n Ontgraven van 

waterbodem > IW 

met 

onaanvaardbare 

risico’s (ongeacht 

puntbron of diffuse 

oorzaak) 

Hiervoor is een melding art 28 

Wbb en Wbb beschikking ernst 

(art 29 Wbb), spoed (art 37 lid 2 

Wbb) en saneringsplan art 39 lid 2 

Wbb vereist. 

De spoedeisendheid van de 

sanering is in het NO 

aangetoond. Vervolgstappen 

zijn om een SO en SP op te 

stellen en in te dienen conform 

Circulaire sanering 

waterbodems [ref. 5]. 

 

Het Bong 

Het Besluit overige niet meldings-plichtige gevallen bodemsanering (Bong) 

geeft aan in welke gevallen de Wbb meldingsplicht komt te vervallen. In 

artikel 2 van het Bong wordt gesteld dat een Wbb-melding (voor 

ontgraving) achterwege kan blijven, indien het bevoegde gezag naar 

aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 42 van het Besluit 

bodemkwaliteit heeft vastgesteld dat geen sprake is van een ernstig geval 

van verontreiniging. 
 

2.3.3. Nuttig toepassen (Bbk) 

 

Om onder het Bbk grond te mogen toepassen/verspreiden moet de 

handeling nuttig en functioneel zijn. 

 

In artikel 35 van het Bbk worden negen handelingen omschreven, die 

aangemerkt zijn als nuttige toepassing. In de Nota van Toelichting worden 

deze handelingen nader toegelicht. Zie ook par. 3.3.1 voor meer 

informatie over nuttig toepassen. 

 

Dubbele functionaliteit 

Een concrete toepassing die voldoet aan de vereisten van artikel 35 van 

het Bbk is echter pas aan te merken als een nuttige toepassing, indien 
voldaan is aan de twee criteria voor functionaliteit. De eis van dubbele 

functionaliteit (art. 5 Bbk) houdt het volgende in: 

 

a) Er mag niet meer materiaal worden toegepast dan nodig is voor de 

toepassing. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 



 
 
 

 

 

 
 17 RWS-IVW Uitvoeringskader Wbb en Bbk.  

aanleggen van een geluidswal die hoger is dan nodig om het geluid te 

weren; 

b) Er mag alleen toepassing plaatsvinden die: 

�  volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar 

deze plaatsvindt, en  

� onder de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt.  

Aan die maatstaven wordt onder meer inhoud gegeven door technische 

inzichten, normen, producteisen mede met het oog op verwachte 

ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Zo wordt een 

geluidswal in een gebied zonder geluidsgevoelige objecten gezien als een 

middel om zich te ontdoen van afvalstoffen. 

 

Artikel 5 bepaalt daarmee het toepassingsbereik van het Bbk en geeft twee 

criteria voor functionaliteit, waarmee afdoende wordt gewaarborgd dat 

bouwstoffen, grond of baggerspecie alleen worden benut voor 

(maatschappelijk noodzakelijke) toepassingen waarbij de toe te passen 

hoeveelheden begrensd zijn tot hoeveelheden die daadwerkelijk nodig zijn 

voor deze toepassingen.  

 

In de praktijk betekent dit artikel dat altijd een goede civieltechnische, 

bouwtechnische, geluidstechnische, of zelfs esthetische onderbouwing bij 

de initiatiefnemer beschikbaar moet zijn, welke afhankelijk is van het doel 

van de toepassing van de grond of baggerspecie. Naar derden moet altijd 

goed kunnen worden gemotiveerd waarom de toepassing voldoet aan de 

eisen van functionaliteit (dit is aan de initiatiefnemer). 

 

Op het meldingsformulier wordt echter niet letterlijk om deze 

onderbouwing gevraagd. In principe moet het bevoegd gezag aan de hand 

van de beschrijving van de toepassing op het meldingformulier in 

hoofdlijnen kunnen bepalen of wordt voldaan aan de regels met 

betrekking tot het nuttig en functioneel toepassen. De initiatiefnemer moet 

het bevoegd gezag Bbk desgevraagd altijd een onderbouwing kunnen 

leveren van de nut en functionaliteit van de toepassing.  

 

Praktijkvoorbeelden van een nuttige toepassing 

Bij de werkgroep SLIB zijn verschillende praktijksituaties behandeld waarin 

al dan niet sprake is van een nuttige toepassing. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de vragen & antwoorden van SLIB 

(http://www.helpdeskwater.nl/slib/vragen_en_antwoorden/) of paragraaf 

3.3 van dit uitvoeringskader.   

 

Wat als niet aan de criteria voor functionaliteit wordt voldaan? 

In dat geval is er geen sprake van een nuttige toepassing, maar van het 

storten van afvalstoffen. Hiervoor geldt het stortregime van de Wet 

milieubeheer (Wm). Bij twijfel over het al dan niet voldoen aan de Wm 

criteria, dient door de initiatiefnemer altijd afstemming te worden gezocht 

met het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer.  

 

Indien de uit te voeren handeling niet aan te merken is als een nuttige 

toepassing zoals omschreven in artikel 35, dan geldt dat dit alleen is 

toegestaan binnen een Wm-inrichting. Indien binnen deze Wm-inrichting 
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sprake van storten of lozingen in oppervlaktewater is hiervoor een Wvo-

vergunning vereist. 

 

Artikel 10.2 Wet milieubeheer verbiedt het storten (of anderszins op of in 

de bodem brengen) van afvalstoffen buiten inrichtingen. Dus ook al is 

voldaan aan de eisen van de Wvo, dan nog is het storten buiten een 

inrichting niet toegestaan op grond van de Wm. 

 

Het besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen. 

In artikel 2 van het Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen zijn een aantal 

handelingen omschreven die uitgezonderd zijn van het stortverbod. Er geldt een vrijstelling 

indien sprake is van het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als bedoeld in het 

Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast geeft artikel 2 nog een aantal andere handelingen die 

uitgezonderd zijn van het stortverbod, te weten het op of in de bodem te brengen van 

plantenresten en tarragrond. 

 

In tabel 2.3.2 is uitgewerkt welke mogelijkheden en regels er zijn bij het 

toepassen onder het Bbk-regime. 
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Tabel 2.3.2: Nuttig toepassen van verontreinigde grond/baggerspecie (Bbk) 

Verontreinigingssituatie Relatie met Bbk en/of  

saneringsparagraaf Wbb 

Vertaling naar de uitvoeringspraktijk 

Nuttig toepassen 

van baggerspecie 

< IW  (met een 

diffuse oorzaak) 

Alleen Bbk melding vereist. 

 

 

Het Bbk kijkt alleen naar de kwaliteit 

van de toe te passen baggerspecie. 

Hierbij is niet van belang of deze 

afkomstig is uit een geval van ernstig of 

niet-ernstige (diffuse) verontreiniging. 

De baggerspecie mag worden toegepast 

conform het Bbk.  

 

Het nuttig toepassen van baggerspecie 

< IW vindt plaats conform de 

toetsingsregels van het generieke kader 

van het Bbk of van het 

gebiedsspecifieke beleid (indien dit voor 

het betreffende gebied is vastgesteld).  

 

<
 in

te
rv
e
n
tie

w
a
a
rd
e
n 

Toepassen van 

baggerspecie < 

IW, afkomstig 

van een 

(historische) 

puntbron 

 

Paragraaf 5.3.2 van de Nota 

van toelichting Bbk: “alleen 

niet ernstig verontreinigde 

grond die vrijkomt bij een 

sanering in het desbetreffende 

gebied en een kwaliteit heeft 

die gelijk aan of beter is dan 

de kwaliteit van de 

ontvangende bodem kan 

worden toegepast’. 

Deze tekst suggereert een 

beperking voor de toepassing 

van licht-verontreinigde 

grond/bagger uit een 

puntbron, maar deze beperking 

volgt niet uit het Besluit zelf en 

is daardoor ook niet bedoeld. 

Het verbod op het toepassen van 

baggerspecie afkomstig van 

puntbronnen geldt conform het Bbk 

alleen voor die baggerspecie > IW. 

Baggerspecie afkomstig van het geval 

van ernstige verontreiniging vanuit een 

puntbron, maar die op zichzelf niet 

ernstig verontreinigd is, mag conform 

het generiek kader Bbk worden 

toegepast, zolang de kwaliteit gelijk of 

beter is dan die van de ontvangende 

bodem.  

 

>
 in

te
rv
e
n
tie

w
a
a
rd
e
n 

Toepassen van 

baggerspecie > 

IW zonder 

onaanvaardbare 

risico’s (met een 

diffuse oorzaak)  

Het toepassen van grond of 

baggerspecie > IW is alleen 

mogelijk indien gebiedspecifiek 

beleid is vastgesteld, waarbij 

Lokale Maximale Waarden 

(LMW) zijn vastgesteld.  

Voor baggerspecie afkomstig van 

ernstige verontreinigde grond of 

baggerspecie waarbij geen 

onaanvaardbare risico’s bestaan, kan 

het bevoegd gezag besluiten 

gebiedsspecifieke beleid onder het Bbk 

op te stellen..Hiervoor is het RWS 

stappenplan [ref. 2] ontwikkeld. Indien 

LMW zijn vastgesteld, geldt ook de 

voorwaarde van standstill: de grond of 

baggerspecie > IW mag alleen worden 

toegepast binnen het beheersgebied 

waaruit het afkomstig is (zie art. 52 

Bbk). 
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Verontreinigingssituatie Relatie met Bbk en/of  

saneringsparagraaf Wbb 

Vertaling naar de uitvoeringspraktijk 

Toepassen van 

baggerspecie > 

IW, zonder 

onaanvaardbare 

risico’s. 

Afkomstig van 

een (historische) 

puntbron 

Artikel 44, tweede lid, onder a 

van het Bbk (zie ook pag 62, 1e 

alinea Nvt) verbiedt het 

toepassen van ernstige 

verontreinigende grond en 

baggerspecie afkomstig van 

puntbronnen 

Geen toepassing mogelijk. Afvoeren 

naar een erkende verwerker (storten) of 

bewerken om het materiaal geschikt te 

maken voor een nuttige toepassing. 

Toepassen van 

baggerspecie > 

IW met 

onaanvaardbare 

risico’s (ongeacht 

puntbron of 

diffuse oorzaak) 

Art. 44, tweede lid, onder c 

van het Bbk verbiedt het 

toepassen hiervan.  

Geen toepassing mogelijk. Afvoeren 

naar een erkende verwerker (storten) of 

bewerken om het materiaal geschikt te 

maken voor een nuttige toepassing. 
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2.4 Invulling geven aan de zorgplicht 

2.4.1. Wettelijk kader 

 

Bij het toepassen van bouwstoffen en grond of baggerspecie op of in 

de bodem of in oppervlaktewater geldt primair de zorgplichtbepaling 

van artikel 7 van het Bbk. In dit artikel is bepaald dat: 

 

“Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet 

of redelijkerwijs had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater ontstaan of kunnen 

ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door 

naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt 

die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet 

mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden 

gevergd.” 

 

De zorgplicht is onder meer van toepassing voor stoffen die niet in de 

lijst in bijlage 1 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden genoemd 

of niet krachtens het Bbk zijn genormeerd, zoals pH, nitraat, zwevend 

stof of fosfaat. De zorgplicht heeft niet als doel om aanvullende eisen 

te stellen aan stoffen waarvoor reeds normen in het Bbk zijn 

opgenomen.  

 

Vangnet 

De zorgplicht op grond van het Bbk heeft in de eerste plaats dezelfde 

klassieke vangnet-functie als de zorgplichten in de Wbb, de Wm en de 

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms), maar ziet anders dan deze 

bepalingen speciaal toe op oppervlaktewater (inclusief de 

waterbodem). Deze vangnetfunctie brengt met zich mee dat er, 

ondanks dat met de desbetreffende toepassing in oppervlaktewater 

(maar ook op of in de (land)bodem) wordt voldaan aan de specifieke 

vereisten uit het Bbk, een aanvullende plicht bestaat om bij die 

toepassing de nodige zorg met betrekking tot de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in acht te nemen. 

 

Deregulering 

Naast de klassieke vangnetfunctie heeft de zorgplichtbepaling ook een 

deregulerende functie. Dit wil zeggen dat de bepaling mede tot doel 

heeft te voorkomen dat naast de algemene regels van het Bbk ook nog 

steeds de Wvo-vergunningplicht aan de orde is. Dit geldt ook voor 

toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de 

(land)bodem waarbij sprake is van (mogelijke) nadelige gevolgen voor 

het oppervlaktewater. In artikel 28, vijfde lid, en artikel 37, eerste lid, 

van het Bbk is namelijk een (absoluut) verbod opgenomen om 

bouwstoffen respectievelijk grond of baggerspecie in strijd met artikel 7 

toe te passen. 
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Bij toepassen in waterbodems volgens de regels van het Bbk hoeft en 

kan dus niet alsnog ook een Wvo-vergunning worden verleend.  

 

 

Voorbeeld 

De deregulerende functie is aan de orde  bij het vrijkomen van overtollig 

verzilt water als gevolg het toepassen van zeezand op de land of waterbodem. 

Aangezien deze lozing onlosmakelijk verbonden is met de toepassing van 

zeezand, is een afzonderlijke Wvo-vergunning, mede vanwege het streven 

naar reductie van de administratieve lasten niet gewenst en niet meer 

mogelijk.  

 

Voor toepassingen op of in de landbodem met negatieve gevolgen voor 

de kwaliteit van het oppervlaktewater, waarbij de zorgplicht niet wordt 

nagekomen, kan ook geen vergunning op grond van de Wvo worden 

verleend. 

 

2.4.2 Wat betekent dit voor de praktijk? 

 

Is voldaan aan de zorgplicht?  

Dan is het belang voor oppervlaktewater gedekt. 

 

Is niet voldaan aan de zorgplicht?  

Dan geldt een absoluut verbod voor de toepassing of lozing en kan op 

grond daarvan handhavend worden opgetreden. Daarnaast kan sprake 

zijn van een economisch delict dat strafbaar is gesteld op grond van de 

Wet op de economische delicten (Wed). 

 

Als initiatiefnemer: 

Als initiatiefnemer is het verstandig om vroegtijdig in overleg te treden 

met het bevoegd gezag om te bezien of vanwege de zorgplicht 

aanvullende eisen aan de toepassing moeten worden gesteld (art. 7 

Bbk). Vooroverleg verkleint de kans op handhavend optreden.  

De verantwoordelijk voor het nakomen van de zorgplicht ligt altijd bij 

de initiatiefnemer. 

 

Als bevoegd gezag: 

IVW/RWS dienen bij voorkeur op voorhand duidelijkheid te verschaffen 

omtrent de verplichtingen die uit de zorgplicht kunnen voortvloeien. 

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het instrument 

beleidsregels, dan wel bij het ontbreken daarvan door het geven van 

schriftelijk onderbouwde aanwijzingen hoe aan de zorgplicht kan 

worden voldaan. Het expliciet maken van de verplichtingen verschaft 

duidelijkheid aan de initiatiefnemer en maakt (indien aan de orde) een 

handhavingstraject eenvoudiger.  

 

Let hierbij wel op dat de verantwoordelijkheid die de initiatiefnemer 

heeft in het voldoen aan de zorgplicht niet door deze regels bij het 

bevoegd gezag komt te liggen. 
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Dit laat onverlet dat ook indien er geen beleidsregels of aanwijzingen 

zijn, de initiatiefnemer in alle redelijkheid moet weten of er sprake kan 

zijn van nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Per geval moet dit worden beoordeeld. 

 

Wel of geen aanvullende regels m.b.t. zorgplicht opstellen?  

Het bevoegd gezag dient bij het opstellen van beleidsregels of 

aanwijzingen met betrekking tot de zorgplicht de nodige 

zorgvuldigheid dit instrumenten enkel gebruik te maken in situaties 

waarbij de kwaliteit van het oppervlaktewater daadwerkelijk in het 

geding is. Het is zeker niet de bedoeling de Wvo-vergunning, in 

verkapte vorm, via de zorgplicht weer binnen te halen.  

 

De Steungroep Landelijke Implementatie Besluit bodemkwaliteit (SLIB) 

heeft besloten om in 2008 eventuele zorgplicht-gevallen per geval te 

bekijken en te beoordelen4. Tevens wordt jurisprudentie rondom de 

invulling van de zorgplicht nauwlettend gevolgd. Na een jaar wordt 

gekeken of er aspecten van de zorgplicht zijn waarbij het loont om 

hiervoor (beleids)regels op te stellen. 

 

                                                   
4 Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de nut/noodzaak om beleidsregels op te 

stellen.  
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3.  Werkwijze voor grond- en 

baggerverzet 

3.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk is een eenduidige werkwijze uitgewerkt voor projecten 

waar grond- en baggerverzet een rol speelt bij infrastructurele werken, 

rivier-verruiming en/of natuurontwikkeling binnen het natte RWS-

beheergebied.  

 

Totdat de Waterwet in werking is getreden, zullen nieuwe én lopende 

projecten te maken krijgen met verschillende (overgangs)regels vanuit 

de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de 

contouren van de Waterwet.  

3.2 Regels voor ontgraven in diffuus verontreinigde 

waterbodem 

In deze paragraaf ligt de focus op het ontgraven, als onderdeel van het 

grond- en baggerverzet. Het vertrekpunt vormt het (verkennend) 

bodemonderzoek (bijv. NEN 5720) naar de kwaliteit van de bodem op 

de locatie(s) waar het grond- en baggerverzet is voorzien.  Dus zowel 

op de locatie waar wordt ontgraven, als op de locatie waar het 

materiaal (mogelijk) wordt toegepast (met uitzondering van tijdelijke 

kortdurende opslag)5.  

3.2.1. Relevante uitgangspunten  

 

Alleen diffuus verontreinigde waterbodem 

De hier beschreven werkwijze voor grond- en baggerverzet (ontgraven 

en toepassen) is enkel van toepassing op diffuus verontreinigde 

waterbodem (= alle verontreinigingen waarvan geen duidelijke 

bron/veroorzaker is vast te stellen). Voor een geval van een ernstige 

verontreiniging die is veroorzaakt door een puntbron geldt de volledige 

Wbb-saneringsprocedure met alle daarbij verplichte onderzoeken. 

 

Niet van toepassing op saneringsgevallen waarop reeds is beschikt  

De hierna beschreven werkwijze is niet van toepassing op grond- en 

baggerverzet in een geval van ernstige (water)bodemverontreiniging, 

waarvan de ernst en spoed in een beschikking zijn vastgesteld.  

 

Het bevoegd gezag kan om een herbeoordeling worden verzocht. Zeker 

als er op grond van de oude normstelling sprake zou zijn van een geval 

van ernstige verontreiniging, terwijl het gehele geval op basis van de 

huidige normstelling niet langer als ernstig aangemerkt hoeft te worden.  

 

                                                   
5 Als nog niet bekend is waar wordt gegraven, kan het beste een groter oppervlak van het 

projectgebied worden bemonsterd. 
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Samenloop 

Er is sprake van samenloop wanneer in uitvoeringsprojecten meerdere 

doelstellingen tegelijk (kunnen) worden gerealiseerd. Het gaat hier in 

bijna alle gevallen om gepland/voorgenomen grond- en baggerverzet 

(ontgraven en toepassen) ten behoeve van (maatschappelijk 

noodzakelijke) ruimtelijke ontwikkelingen zoals infrastructurele projecten 

(bijvoorbeeld een nieuwe vaargeul), rivierverruimingsprojecten en 

projecten ten behoeve van natuurontwikkeling al dan niet in combinatie 

met onderhoudsbagger-werkzaamheden of (deel)saneringen van ernstige 

punt- of diffuse verontreinigingen. 

3.2.2. Geen overschrijding van interventiewaarden (situatie A) 

 

Het doel van het uitvoeren van een bodemonderzoek (conform NEN 

5720 of een van de andere toegestane onderzoeksprotocollen in het 

Besluit bodemkwaliteit) is in eerste instantie het verkrijgen van een 

milieuhygiënische kwaliteitsverklaring volgens het Bbk. 

 

 
 

Uit de resultaten van het (verkennend) waterbodemonderzoek in 

diffuus verontreinigd gebied moet blijken dat de kwaliteit per 

deelgebied in het projectgebied voor alle stoffen6 en onderzochte 

sedimentlagen beneden het niveau van de interventiewaarden (IW) ligt.  

Zie voor de werkwijze hier omtrent bijlage 6.  

 

Werkwijze voor het ontgraven 

Voor het ontgraven van grond of baggerspecie (< IW) uit het project-

gebied is geen Wbb-melding vereist, indien bij het bevoegde gezag: 

 

� Voor het toepassen (is ook verspreiden) van de ontgraven grond al 

een melding conform het Bbk wordt gedaan7; 

� In het gebied minder dan 1000 m3 wordt ontgraven, waarbij 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het geen ernstige 

verontreiniging betreft (art. 28, derde lid, onder 1 Wbb); 

                                                   
6  Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld. 
In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren 
van stoffen bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en grondkeuringen vastgesteld. Dit is op 1 juli 
2008 in werking getreden. 
7 Zie hiervoor artikel 73 van het Bbk dat verwijst naar het Besluit overige niet-

meldingsplichtige gevallen bodemsanering (Bong). 
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� De grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing wordt 

teruggebracht, waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 

het geen ernstige verontreiniging betreft (art 28, derde lid, onder 2 

Wbb) 

� De te ontgraven baggerspecie direct elders wordt gestort (en 

daarvoor is een vergunning danwel ontheffing aangevraagd op 

grond van de Wvo, Wvz of Wm (Bong). Voorwaarde is dat het 

bevoegd gezag de kwaliteit van de te ontgraven bodem (< IW) 

voldoende heeft kunnen beoordelen en heeft vastgesteld dat er geen 

sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 

 

In sommige situaties is een melding voor tijdelijke opslag via het Bbk 

niet toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer gekozen is voor 

tijdelijke opslag en de bestemming is nog niet bekend. In dergelijke 

situaties dient de initiatiefnemer dit te melden conform artikel 28 van 

de Wbb. Hierbij is het BONG dus niet bruikbaar voor het ontgraven8 en 

dient mogelijk een vergunning op grond van de Wm en bijbehorende 

WVO te worden aangevraagd voor de tijdelijke opslag. 

In de praktijk zal blijken dat voor het ontgraven van grond of 

baggerspecie < IW bijna altijd geen Wbb-melding nodig is (aangezien 

zich altijd één van de hiervoor opgesomde situaties zich voordoet) en dus 

kan worden volstaan met een Bbk-melding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 Zie art. 28, lid 3 van de Wbb; indien de omvang van het geval van verontreiniging kleiner is 

dan 50 m3, dan hoeft er geen melding in het kader van de Wbb plaats te vinden.  
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3.2.3. Overschrijding van de interventiewaarden (situatie B) 

 

Het doel van het uitvoeren van een bodemonderzoek (conform NEN 

5720 of een van de andere toegestane onderzoeksprotocollen in het 

Besluit bodemkwaliteit) is in eerste instantie het verkrijgen van een 

milieuhygiënische kwaliteitsverklaring volgens het Bbk. 

 

Uit de resultaten van het (verkennend) waterbodemonderzoek is 

gebleken dat de (gemiddelde) kwaliteit van de onderzochte 

sedimentlagen in (een deel van) het projectgebied voor een of 

meerdere stoffen de interventiewaarden overschrijden. Tevens is op 

grond van het (historisch) vooronderzoek en het veldonderzoek geen 

aanleiding voor de aanwezigheid van een mogelijke puntbron naar 

voren gekomen9. Zie bijlage 6 

 

Voor het ontgraven van baggerspecie uit het deelgebied dat onder de 

interventie waarde is verontreinigd, kan op basis van het Bong worden 

volstaan met een melding Bbk (art. 42) om vast te stellen dat de te 

ontgraven baggerspecie geen ernstig verontreiniging betreft. 

 

Werkwijze voor het ontgraven 

Bij de uitvoering van het project krijgt de initiatiefnemer te maken met 

verschillende mogelijkheden10: 

1) In het gedeelte van het projectgebied waar de IW wordt 

overschreden, wordt apart afgegraven en afgevoerd naar een 

stortplaats of wordt hergebruikt na bewerking. 

2) In het gedeelte waar de IW wordt overschreden, wordt uiteindelijk 

geen grond- en baggerverzet gepleegd. 

3) Een deel van de baggerspecie in het gebied met waarden boven de 

IW wordt ontgraven en een deel blijft liggen omdat het buiten het te 

ontgraven gebied valt. 

 

Deze opties zijn hieronder verder uitgewerkt. 

 

Ad 1) In het gedeelte binnen het projectgebied waar de 

interventiewaarde wordt overschreden, wordt de baggerspecie > IW 

apart ontgraven en afgevoerd naar een stortplaats of wordt hergebruikt 

na bewerking.  

 

De ontgraving van de baggerspecie > IW dient te geschieden volgens de 

saneringsparagraaf van de Wbb. Dit betekent onder meer dat:  

 

a. een nader onderzoek moet plaatsvinden; 

b. aan de Interventiewaarde moet worden getoetst; 

                                                   
9 Voor het afbakenen van een ernstige verontreiniging van een puntbron (bijvoorbeeld een 
voormalige stortplaats) binnen een diffuse verontreiniging wordt verwezen naar erkende 
onderzoeksprotocollen die volgens het Besluit bodemkwaliteit mogen worden toegepast. 

10 In het geval van gebiedspecifiek beleid kan grond boven de Interventiewaarde worden 

toegepast, zolang het saneringscriterium niet is overschreden (en dus onaanvaardbare risico’s 

zou opleveren).  



 
 
 

 

 

 
 28 RWS-IVW Uitvoeringskader Wbb en Bbk.  

c. een Wbb-melding (art. 28 Wbb) moet worden gedaan; 

d. een saneringsplan moet worden ingediend. 

 

In de praktijk wordt veelal één gecombineerde beschikking afgegeven, 

waarin de ernst, wel/geen spoedeisendheid en de instemming op het 

saneringsplan is opgenomen. 

 

Ad.a. Nader onderzoek 

Het nader onderzoek (NO) bestaat uit het in beeld brengen van de 

aard, concentratie en omvang van de verontreiniging (zowel in 

horizontale als verticale richting) en het vaststellen van 

(on)aanvaardbare risico’s. 

 

 In lijn met het kabinetstandpunt ‘nuchter omgaan met risico’s’ wordt 

bij (grootschalig) diffuus verontreinigde waterbodems alleen een 

risicobeoordeling uitgevoerd voor de risicopaden ‘risico’s voor de 

mens’, ‘verspreiding via oppervlaktewater’ en ‘ecologische risico’s 

(directe effecten)’. Daarnaast stelt de Richtlijn Nader Onderzoek voor 

diffuse verontreinigingen het volgende: “…Als er geen risico’s voor het 

betreffende risicopad worden verwacht, dan kan een verdere 

risicobeoordeling binnen het NO achterwege blijven…” [ref. 7].  

 

Ad.b. Toetsen aan de interventiewaarde bij diffuse verontreiniging 

In de praktijk betreft het meestal een pro forma risico, omdat de ernstig 

verontreinigde grond volledig wordt ontgraven en afgevoerd. In dat 

geval kan ervoor gekozen worden om de baggerspecie in het te 

ontgraven deelgebied of kwaliteitszone waar de (gemiddelde) kwaliteit 

de interventiewaarden overschrijdt, zo volledig mogelijk te verwijderen.  

 

Ad.d. Indienen saneringsplan.  

De sanering dient dan zodanig te worden uitgevoerd dat na uitvoering 

in de achterblijvende waterbodem geen ernstige verontreiniging meer 

aanwezig is. Als saneringsdoelstelling kan de grens van de 

interventiewaarden worden aangehouden11. Het vaststellen van een 

locatiespecifieke saneringsdoelstelling is dan niet meer noodzakelijk. 

 

Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4. 

 

Op basis van het uitgevoerde nader onderzoek en de vastgestelde 

saneringsdoelstelling wordt het saneringsplan opgesteld. Het bevoegd 

gezag dient hiermee in te stemmen. 

 

 

 

 

 

                                                   
11 Uitgangspunt van dit uitvoeringskader is om de saneringsdoelstelling voor regulier grond- 

en baggerverzet in diffuse verontreiniging (buiten de saneringsgevallen waarvoor reeds een 

beschikking ernst is afgegeven) aan te laten sluiten bij de maximale waarde voor nuttig 

toepassen (= interventiewaarden). 
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Ad 2) In het gedeelte waar de IW wordt overschreden, wordt geen 

grond- en baggerverzet gepleegd. 

 

Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat de interventiewaarden voor een 

of meerdere stoffen wordt overschreden (in tenminste 25 m3 grond of 

baggerspecie) - ook al valt dit in een gebied dat later buiten de 

ontgravingscontouren of het projectgebied komt te liggen - dient dit te 

worden aangemeld bij het bevoegd gezag. Dit is een verzoek tot 

registratie12. Het bevoegd gezag toetst de onderzoeksresultaten en kan 

deze locatie opnemen in de lijst van bekende gevallen van het 

Saneringsprogramma Rijkswateren (art. 63b van de Wbb).  

 

De IW-overschrijding wordt dus wel geregistreerd maar er wordt geen melding 

o.b.v. artikel. 28 Wbb gedaan. Het doorgeven van de meetgegevens is dus 

slechts informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en geen Wbb-melding. 

 

Alle overige baggerspecie met een gemiddelde kwaliteit onder de 

interventiewaarde kan - conform de werkwijze van situatie A (zie 

paragraaf 3.2.2) - worden ontgraven. 

 

Ad 3) Een deel van de baggerspecie in het gebied met waarden boven 

de IW wordt ontgraven en een deel blijft liggen omdat het buiten het te 

ontgraven gebied valt. 

 

In deze situatie geldt het volgende: 

� Voor het ontgraven van baggerspecie < IW in het projectgebied kan 

de initiatiefnemer volstaan met een Bbk-melding (art. 42 Bbk). Zie 

hiervoor de werkwijze onder situatie A (par. 3.2.2). 

� Voor het ontgraven van baggerspecie > IW dient de werkwijze onder 

Ad 1 (in deze subparagraaf) te worden gevolgd. Met dat verschil dat 

het hier om een deelsanering gaat.  

� Voor het gedeelte > IW dat blijft liggen, omdat het buiten het 

projectgebied valt, geldt de werkwijze onder ad 2 (in deze sub-

paragraaf). 

 

Uitgangspunt binnen V&W is dat zoveel mogelijk baggerspecie met een 

gemiddelde kwaliteit boven de interventiewaarden, wordt verwijderd. 

Vaak kan met relatief weinig extra inspanning vervuilde grond worden 

verwijderd, die in potentie schadelijk kan zijn voor de omgeving. Dit 

dient in een vooroverleg tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag 

tenminste te worden besproken. 

  

Voorkomen van verplaatsing van ernstige verontreiniging 

Voorkomen moet worden dat vanuit het aangrenzende gedeelte waar 

ook baggerspecie > IW is aangetroffen, deze verontreiniging zich later 

alsnog gaat verplaatsen naar het opnieuw ingerichte gebied (het 

gesaneerde deel). Aanbevolen wordt om in dergelijke gevallen 

                                                   
12 In uitzonderlijke gevallen waarin het bevoegd gezag meent aanwijzingen te hebben dat de 

vervuiling ter plaatse acute onaanvaardbare risico’s kan geven, kan op grond van artikel 27 

Wbb een onderzoeks- of saneringsbevel (Wbb-artikelen 43 en verder) worden gegeven.  
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bodemonderzoek uit te breiden om een beter beeld te krijgen van de 

omvang van de ernstige verontreiniging (in horizontale en verticale 

richting) en hiertoe de benodigde (beheers)maatregelen te treffen. Dit 

dient in overeenstemming met het bevoegd gezag te gebeuren.  

 

Daarna kan het traject voor een (eventuele) deelsanering worden 

ingeslagen (art. 40 Wbb). Uit het eerste lid van art. 40 van de Wbb, 

vloeit voort dat moet kunnen worden vastgesteld dat het gaat om een 

deelsanering, dus dat slechts een deel van de verontreiniging wordt 

verwijderd. De onderzoekscontouren moeten dan ook ruimer zijn dan 

uitsluitend het gebied waar men voornemens is de handelingen te gaan 

verrichten.  
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3.3 Het gebruik van het Bbk  

3.3.1. Voorbeelden van (nuttig) toepassen 

 

Voor de volledigheid zijn in onderstaand kader de omschrijvingen van 

nuttige toepassingen uit het Besluit bodemkwaliteit weergegeven.  

 

Nuttige toepassingen (conform art. 35, Bbk)  

 

a. toepassing van grond of baggerspecie in bouw- en weg constructies, waaronder mede 

worden begrepen wegen, spoorwegen en geluidswallen; 

 

b. toepassing van grond of baggerspecie op of in de bodem, met uitzondering van de 

bodem onder oppervlaktewater, in ophogingen van industrieterreinen, woningbouw-

locaties en landbouw- en natuurgronden, met het oog op het verbeteren van de 

bodemgesteldheid; 

 

c. toepassing van grond of baggerspecie voor het afdekken van een locatie die wordt 

gesaneerd als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 3 van de Wet bodembescherming, als 

afdeklaag voor een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid respectievelijk derde 

lid, van de Wet milieubeheer, of als afdeklaag voor een voormalige stortplaats met het 

oog op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de functionele eigen-schappen die 

de bodem voor mens, plant of dier heeft als gevolg van contact met het onderliggende 

materiaal; 

 

d. toepassing van grond of baggerspecie in ophogingen in waterbouwkundige 

constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op 

de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (art. 4), de 

bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de 

scheepvaart; 

 

e. toepassing van grond of baggerspecie in aanvullingen, waaronder mede wordt 

verstaan de herinrichting en stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of 

met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot 

en met d; 

 

f. verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang 

grenzende percelen, met het oog op het herstellen of verbeteren van de aan de 

watergang grenzende percelen; 

 

g. verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater, met het oog op de duurzame 

vervulling van de ecologische en morfologische functies van het sediment, behoudens op 

of in uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen, met uitzondering van de 

daarbinnen gelegen aangrenzende percelen van watergangen met het oog op het 

herstellen of verbeteren van die percelen (Nota van toelichting: met dit onderdeel wordt 

de bestaande mogelijkheid tot het verspreiden van (onderhouds)baggerspecie in 

oppervlaktewater voorgezet); 
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h. tijdelijke opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in 

onderdeel a tot en met e gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met 

uitzondering van de bodem onder oppervlaktewater, of gedurende maximaal tien jaar in 

oppervlaktewater; 

 

i. tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor één van de toepassingen, bedoeld in 

onderdeel a tot en met f, gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de 

watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is. 

 

Binnen een project kunnen uiteraard ook combinaties van bovenstaande 

toepassingen voorkomen. Voor vragen inzake nuttige toepassingen kunt 

u terecht bij het SLIB (http://www.helpdeskwater.nl/slib). 

3.3.2. Het juiste juridisch spoor kiezen  

 

Om tot een juiste keuze te komen van het juridische spoor voor een 

handeling in het watersysteem, zijn de verschillende toepassingen uit het 

Bbk verder uitgewerkt in stroomschema’s voor zowel initiatiefnemers, 

vergunningverleners en handhavers.  

 

In figuur 3.2 is de keuze voor een van de genoemde toepassingen van 

grond en baggerspecie schematisch weergegeven. Dit schema verwijst 

verder naar de schema’s A t/m E die in bijlage II en III zijn opgenomen:  

� De keuzeschema’s voor initiatiefnemers zijn opgenomen in bijlage II; 

� De keuzeschema’s voor vergunningverleners en/of handhavers zijn 

opgenomen in bijlage III.   

 

Figuur 3.2:  Stroomschema voor het selecteren van een type toepassing van 

grond en baggerspecie (in oppervlaktewater) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is sprake van het nuttig
toepassen van grond/bagger?

(art. 1+5+34+35)
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NEE

gaat het om het toepassen
van grond/bagger?

(art. 35 a t/m e)

gaat het om het
verspreiden van bagger?

(art. 35 f+g)

JA

NEE

zie schema D
voor vervolg 

toepassen niet toegestaan
volgens Besluit bodemkwaliteit

gaat het om de tijdelijke
uitname van grond/bagger?

wordt de grond/bagger zonder
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bewerking, op of nabij en onder
dezelfde condities hergebruikt?

NEE

JA
er gelden geen verplichtingen

vanuit het Besluit bodemkwaliteit
(art. 36 lid 3) 

JA

NEE
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zie schema C 
en bijlage IV
voor vervolg
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tijdelijke opslag van grond/bagger?
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zie schema A of B
voor vervolg
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NEE
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De genoemde toepassingen in bovenstaande schema (A t/m E) zijn alleen 

mogelijk voor niet-ernstig verontreinigde baggerspecie (< IW)13. Voor de 

keuze om baggerspecie < IW te verspreiden op aangrenzend perceel of 

in oppervlaktewater wordt ook verwezen naar de toelichting “Reikwijdte 

verspreiden van baggerspecie” van Senternovem (bijlage 4).  

 

Voor het toepassen van bouwstoffen in oppervlaktewater kan het 

keuzeschema F in bijlage 3 worden gehanteerd. Deze toepassing komt in 

het uitvoeringskader verder niet aan de orde. Voor handhavers wordt 

ook verwezen naar de Handhavings- en Uitvoerings- Module Bbk 

(HUM). Het HUM is tijdens het opstellen van dit rapport nog in 

ontwikkeling, de laatste versie is beschikbaar via de site van 

SenterNovem.   

 

Intermezzo  

Met ingang van 1 juli 2008 is de Wet samenhangend besluiten van kracht 

geworden. Hiermee is aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een paragraaf 

toegevoegd waarin onder meer staat dat bestuursorganen die een aanvraag om 

een beschikking ontvangen, de initiatiefnemer zo goed mogelijk moeten inlichten 

over eventuele andere beschikkingen die men moet aanvragen om de activiteit te 

kunnen verrichten. Strikt genomen is dit niet van toepassing op een melding14.  

 

3.3.3. Checklist vergunningverleners/handhavers  

 

Bij grond- en baggerverzet zijn de volgende punten van belang voor de 

vergunningverleners en de handhavers: 

 

� Is er een tijdige (minimaal 5 werkdagen van te voren) melding 

Bbk gedaan en is het formulier volledig ingevuld?   

� Is de melding (digitaal) ondertekend door initiatiefnemer of  

uitvoerder? 

� Is er een correcte kwaliteitsverklaring bijgevoegd? Denk hierbij 

ook aan de ontvangende bodem; 

� Beschikt degene die werkzaamheden uitvoert die onder Kwalibo 

vallen (bemonsteren) over een erkenning om deze 

werkzaamheden te mogen uitvoeren? 

� Wordt er gewerkt conform het daartoe aangewezen 

normdocument (BRL, onderzoeksprotocol)? 

� Zijn de handelingen volgens Kwalibo uitgevoerd? 

� Wordt het materiaal toegepast zoals het is gekeurd of ondergaat 

het nog een bewerking? 

� Is sprake van baggerspecie of grond > IW?  

� Wordt de grond of baggerspecie onder generiek beleid 

toegepast? 

� Is sprake van een nuttige en functionele (grootschalige) 

toepassing?  

                                                   
13 De opties A, B en D voor het toepassen van ernstig verontreinigde grond is alleen 

toegestaan, indien hiervoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. 

14 Zie ook Infomil Nieuws 51 oktober 2008  bladzijde 6) 
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� Zijn eventuele puntverontreinigingen uitgesloten of in kaart 

gebracht?  
� Is de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie beter 

of vergelijkbaar met onderliggende bodem op klasse niveau15? 
Zo niet, dan is mogelijk een Wm met bijbehorende WVO 
vergunning nodig. 

� Is uitloogonderzoek noodzakelijk (alleen bij grootschalige 

toepassingen en niet bij toepassingen onder water)? 

� Is er sprake van verspreiding van grond of baggerspecie in 

oppervlaktewater? Zo ja, zijn er verspreidingsvakken 

aangewezen? 

� Is het juiste bevoegde gezag ingevuld? 

� Zijn er eventueel aanvullende eisen noodzakelijk op basis van de 

zorgplicht? 

 

3.3.4. De optie “tijdelijke opslag” nader toegelicht 
 

Binnen een project kan worden besloten om het vrijkomende materiaal 

tijdelijk op te slaan en niet direct elders nuttig toe te passen (art. 35 

onderdeel h of i Bbk). De tijdelijke opslag van grond of baggerspecie mag 

alleen indien deze grond of baggerspecie uiteindelijk in een nuttige 

toepassing terecht komt. Voor tijdelijke opslag bestaat wel een 

meldingsplicht volgens het Bbk.  

 

Aan de hand van figuur 3.3 kan worden vastgesteld welke 

mogelijkheden er zijn en welke eisen worden gesteld aan de tijdelijke 

opslag van grond en baggerspecie. Dit stroomschema is zowel door 

initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers te gebruiken. Hierbij 

wordt vermeld dat bij tijdelijke opslag vaak ook een Wbr-vergunning 

noodzakelijk is en er vanuit de ruimtelijke ordening eisen worden gesteld 

ten aanzien van de locatie waar de tijdelijke opslag plaatsvindt. 

 

Zoals aangegeven in figuur 3.3 moet de kwaliteit van de grond bij een 

tijdelijke opslag langer dan 6 maanden, gelijk of beter zijn dan de 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van de opslag. In de praktijk kan het 

door deze eis vaak moeilijk zijn een geschikte locatie te vinden voor de 

tijdelijke opslag. In de uiterwaarden bevindt de opslag zich bij voorkeur 

op een hoger gelegen locatie, de risico’s op erosie door inundatie zijn 

daar kleiner. Op deze hoger gelegen delen is echter juist vaak sprake van 

een betere kwaliteit van de bodem, zodat opslag van de grond daar 

mogelijk niet toegestaan is. Uit het oogpunt van rivierbeheer is een 

opslaglocatie dichtbij de rivier meestal ongewenst. Vooroverleg met het 

bevoegd gezag over de mogelijke locaties is dan ook essentieel.  

 

Bij tijdelijke opslag van materiaal dat sterker verontreinigd is dan de 

onderliggende bodem is geen sprake van een nuttige toepassing onder 

het Bbk en is een Wm-/Wvo-vergunning vereist. Per geval dient de 

beheerder af te wegen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

 

                                                   
15 Deze eis is niet van toepassing bij grootschalige toepassingen 
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Figuur 3.3: Procedure grond/baggerspecie bij tijdelijke opslag   

 
Toelichting figuur 3.3: 
- Weilanddepot: opslag van baggerspecie op percelen gelegen naast de watergang 

waaruit de baggerspecie afkomstig is. 
- watersysteem/uiterwaarden: op of in de bodem onder oppervlaktewater. 
- Waterbodem: de bodem onder het oppervlaktewater. 
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Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname 

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname zijn twee verschillende 

activiteiten, maar worden vaak door elkaar gehaald en verkeerd 

gebruikt.  

 

Tijdelijke opslag kan een aantal jaren duren in afwachting van een 

uiteindelijk nuttige bestemming elders.  

In sommige situaties is een melding voor tijdelijke opslag via het Bbk 

niet toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer gekozen is voor 

tijdelijke opslag en de bestemming is nog niet bekend. In dergelijke 

situaties dient de initiatiefnemer dit te melden conform artikel 28 van 

de Wbb, in plaats van een bong melding (voor het ontgraven)16 en 

dient mogelijk een vergunning op grond van de Wm en bijbehorende 

WVO te worden aangevraagd voor de tijdelijke opslag. 

 

Van tijdelijke uitname van grond of baggerspecie is sprake indien de 

grond wordt weggehaald (bv. bij het verleggen van leidingen) en 

vervolgens zonder te zijn bewerkt op (of nabij) dezelfde plaats weer 

wordt terug gebracht (zie kader). Deze vorm van opslag kenmerkt zich 

door het feit dat de opslag van de grond of baggerspecie op de locatie 

van ontgraven niet langer duurt dan de looptijd van de onderhouds- of 

aanlegwerkzaamheden waarop het tijdelijk verplaatsen of wegnemen is 

gericht. Deze vorm van kortdurende tijdelijke opslag hoeft niet te 

worden gemeld, onderzocht of getoetst (onderzoeksverplichtingen die 

voortvloeien uit andere wet- en regelgeving gelden uiteraard 

onverkort). Overtollig materiaal dat na afronding van de 

werkzaamheden op de locatie in opslag blijft, in afwachting van een 

nieuwe bestemming, valt niet onder deze uitzonderingsbepaling.  
 

Voorbeeld van tijdelijke uitname 
De grond, baggerspecie of bouwstof dient op of nabij dezelfde toepassing te 
worden teruggebracht. Onder dezelfde toepassing wordt verstaan hetzelfde 
werk. Als er stortsteen uit een dijkbekleding wordt genomen hoeft dit niet op 
exact dezelfde plaats te worden teruggebracht maar ook weer niet 1 kilometer 
verderop of in een andere oever. Een ander voorbeeld betreft kribverlaging 
waarbij grond en stortsteen  tijdelijk worden opgeslagen en hierna wordt 
hergebruikt. Het op en nabij criterium wordt dan beschouwd als binnen 
dezelfde krib of de krib aan de linker of rechter zijde. Er mag overigens geen 
bewerking van de bouwstof of grond/baggerspecie worden gedaan en de 
materialen dienen onder dezelfde condities te worden teruggebracht in de 
toepassing. 

 

Aandachtspunten Vergunningverlener/Handhaver 
Bij tijdelijke opslag zijn de volgende aandachtspunten van belang voor 
de vergunningverlener en/of handhaver:  
 

� Gaat het om tijdelijke uitname of om tijdelijke opslag? (zie 
bovenstaand kader; bij tijdelijke uitname is geen melding 
noodzakelijk). 

                                                   
16 Zie art. 28, lid 3 van de Wbb; indien de omvang van het geval van verontreiniging kleiner is 

dan 50 m3, dan hoeft er geen melding in het kader van de Wbb plaats te vinden.  
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� Is de kwaliteit van de toe te passen grond beter of vergelijkbaar 
aan de kwaliteit van de onderliggende bodem? Zo niet, dan is 
een Wm met bijbehorende WVO vergunning nodig. 

� Hoelang blijft de opslag bestaan? (max. 10 jaar voor 
waterbodems) 

� Is de bestemming bekend bij opslag langer dan 6 maanden? 
(duur + bestemming moet binnen 6 maanden worden 
aangegeven, zie par. 4.3.4 van de Nota van Toelichting). 
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4.  Omgaan met saneringen in 

diffuse verontreiniging tot de 

komst van de Waterwet 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht op welke wijze RWS en IVW dient 

om te gaan met de nieuwe en lopende saneringsgevallen in diffuse 

verontreiniging tot aan inwerkingtreding van de Waterwet. De 

Waterwet vervangt dan het waterbodemsaneringsgedeelte van de Wbb. 

 

Er wordt in dit hoofdstuk geregeld verwezen naar documenten die 

meer in detail ingaan op de onderdelen van het Wbb-saneringstraject 

voor waterbodems. Geadviseerd wordt deze documenten altijd te 

raadplegen indien het betreffende onderdeel van toepassing is op het 

geplande grond- en baggerverzet.   

 

4.2 Wel of geen Wbb-beschikking? 

In afwachting op de inwerkingtreding van de Waterwet is het in deze 

overbruggingsperiode voor alle betrokken partijen (initiatiefnemers, 

vergunningverleners en handhavers) belangrijk om te weten welke 

regels van toepassing zijn op diffuse verontreiniging.  

 

Geen beschikking op ernst en spoedeisendheid 

Voor alle projecten waar nog géén risicobeoordeling in het kader van 

een nader onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt de risicobeoordeling 

voortaan beperkt tot die deelgebieden waar de gemiddelde gehalten in 

baggerspecie voor één of meerdere stoffen de interventiewaarden 

(2008) overschrijden.  

 

Saneringsdoelstelling 

Ten aanzien van de saneringsdoelstelling geldt dan het volgende:  

 

1. Als saneringsdoelstelling kan worden aangesloten op de maximale 

waarde voor nuttig toepassen (= interventiewaarde).  

2. Het staat de initiatiefnemer vrij om te onderzoeken of er mogelijk     

sprake is van aanvaardbare risico’s in het deelgebied waar een 

overschrijding van de interventiewaarden is aangetroffen. Dit kan 

leiden tot een eventuele vermindering van het te saneren volume.  

 

Wel een beschikking op ernst en spoedeisendheid 

Voor alle lopende projecten geldt dat indien een beschikking op ernst 

en spoedeisendheid is genomen vóórdat de Waterwet in werking is 

getreden, het Wbb-regime van toepassing is tot en met de beschikking 

op het evaluatieverslag. Het overgangsrecht is alleen van toepassing op 

de uitvoering van de sanering en eindigt bij het vaststellen van het 
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evaluatieverslag. Eventuele nazorg maakt geen onderdeel uit van het 

overgangsrecht, maar gaat over naar de Waterwet. Voor een verdere 

toelichting wordt verwezen naar onderstaand kader. 

 

Overgangsrecht Waterwet17  

Inzake het overgangsrecht is het volgende in de (concept) Memorie van 

Toelichting op de Waterwet opgenomen: 

“Met de inwerkingtreding van de Waterwet komt de regeling van de Wet 

bodembescherming voor waterbodems te vervallen. In principe vervallen op 

dat tijdstip ook alle beschikkingen, bevelen en verplichtingen die op grond 

van de Wet bodembescherming gelden voor verontreinigingen in de 

waterbodem. Via het overgangsrecht in dit wetsvoorstel wordt echter aan 

bepaalde besluiten eerbiedigende werking toegekend. Dit geldt primair voor 

gevallen van verontreiniging die vóór inwerkingtreding van de Waterwet zijn 

beschikt als ernstig en spoedeisend. <…………> Nadat zo’n geval van 

ernstige, spoedeisende verontreiniging is gesaneerd, wordt de Waterwet 

alsnog volledig van toepassing. Het tijdstip waarop de Wet 

bodembescherming zijn gelding voor deze gevallen verliest, is het moment dat 

het bevoegde gezag ingevolge de Wet bodembescherming (de Minister van 

Verkeer en Waterstaat of gedeputeerde staten) instemt met het 

evaluatieverslag van de sanering”. 

 

Het overgangsrecht is alleen van toepassing op de uitvoering van de sanering 

en eindigt bij het vaststellen van het evaluatieverslag. Hierna valt de 

gesaneerde locatie onder de Waterwet. Er hoeft dan geen nazorg meer te 

worden gepleegd (vanuit de Wbb). In de Waterwet wordt vooral gekeken naar 

gebiedskwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat nazorg van een 

saneringsmaatregel vanuit gebiedskwaliteit geen issue is en komt te vervallen. 

 

4.3 Aanvullende regels binnen het saneringstraject   

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele aanvullende regels met 

betrekking tot: 

1. Het afleiden van de saneringsdoelstelling 

2. Evaluatieverslag (na sanering) 

3. Omgaan met beheer en nazorg (indien restverontreiniging nog 

risico’s veroorzaakt) 

 

Voor een volledige beschrijving van het saneringsspoor in het kader van 

de Wbb wordt verwezen naar de Circulaire Sanering Waterbodems en 

de Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems van 2008 [ref. 5, 7]. Deze 

twee documenten dienen als leidend te worden beschouwd bij het 

doorlopen van een saneringstraject.   

 

                                                   
17 Het overgangsrecht ligt momenteel bij de Raad van State en is dus nog niet definitief 

vastgesteld. 
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4.3.1. Afleiden van de saneringsdoelstelling bij diffuse 

verontreiniging  

 

In paragraaf 2.2 (hoofdregel 2) is al gesteld dat de maximale waarden 

voor toepassing van grond en baggerspecie (de interventiewaarden of 

lokale maximale waarden) als generieke saneringsdoelstelling wordt 

gehanteerd bij het saneren van diffuse verontreiniging. Op deze wijze 

kan ervoor worden gezorgd dat dezelfde waarden worden gehanteerd 

voor enerzijds het toepassen van grond en baggerspecie en anderzijds 

de doelstelling van waterbodemsanering en derhalve een goede 

afstemming wordt gerealiseerd.  

Als ergens gebiedsspecifiek beleid geldt en dus lokale maximale 

waarden (LMW) zijn vastgesteld, dan gelden de LMW als generieke 

saneringsdoelstelling bij een sanering. 

 

Beheerders mogen als initiatiefnemers in hun rol als waterkwaliteits-

beheerder een betere kwaliteit als de interventiewaarde als oplevering 

van een werk wensen. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd aan de 

omgevingskwaliteit te voldoen. Het voldoen aan de omgevingskwaliteit 

is echter niet afdwingbaar op grond van de Wbb, maar zal contractueel 

moeten worden vastgelegd met de uitvoerder van de sanering.  

 

4.3.2. Afleiden van de saneringsdoelstelling bij een 

puntverontreiniging (van voor 1987) 

Ingeval er sprake is van een verontreiniging afkomstig van een 

puntbron dan wordt de saneringsdoelstelling bepaald met de behulp 

van de Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems van 2008. De 

saneringsdoelstelling is in dat geval het zgn. saneringscriterium. 

Zie hiervoor “Handleiding Saneringswaterbodems”. 

 

In bijlage IV wordt ingegaan op welke wijze de risico’s voor en na de 

sanering met elkaar vergeleken kunnen worden. 
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4.3.1. Evaluatieverslag (na sanering)  

 

Na uitvoering van de sanering dient in een evaluatieverslag te worden 

gerapporteerd of de saneringsdoelstelling wel of niet is gehaald 

conform afspraken met het bevoegde gezag. Ook wordt ingegaan op 

welke eventuele verontreinigingen en risico’s resteren en welke nazorg 

eventueel benodigd is. Op het evaluatieverslag wordt een beschikking 

afgegeven (artikel 39c, Wbb). In principe hoeven hierbij alleen de 

relevante risicosporen (waarbij onaanvaardbare risico’s zijn 

aangetoond) te worden meegenomen. Voor een opzet van het 

evaluatieonderzoek wordt verwezen naar de notitie “Wat meten we 

ten behoeve van het evaluatie onderzoek i.k.v. de Wbb” “van 25 mei 

2007 [ref. 3]. 

 

Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van het innovatief 

aanbesteden en de verantwoordelijkheid voor de sanering (aannemer 

versus RWS) is het van belang om in de evaluatie duidelijk onderscheid 

te maken tussen: 

 

1. De controle door opdrachtgever/initiatiefnemer op uitvoering van 

de (gekozen en contractueel vastgelegde) saneringsmaatregel(en). 

Bijvoorbeeld controle of een - vooraf vastgestelde - dikte van de 

afdeklaag ook is gerealiseerd. Kortom: het gaat hierbij om de 

controle op de  operationele saneringsdoelstelling. 

 

2. De evaluatie die de initiatiefnemer aanlevert aan het bevoegde 

gezag m.b.t. de vraag of door deze saneringsmaatregel de risico’s 

tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht aan de hand van de 

Circulaire sanering Waterbodems [ref. 5]. Kortom: het gaat hierbij 

om de controle op de milieuhygiënische saneringsdoelstelling.  

 

Het bovenstaande betekent dat na de sanering eerst gecontroleerd 

wordt of de maatregel contractueel afdoende is uitgevoerd en dat op 

basis hiervan “onder voorbehoud” de sanering (contractuitvoering) als 

afgerond beschouwd kan worden. Onder voorbehoud, omdat het 

evaluatieonderzoek nog uitgevoerd moet worden.  

 

Aandachtspunten Vergunningverlener/Handhaver 

Onderstaande punten horen bij de checklist voor het afgeven van een 

beschikking op het evaluatieverslag (voor de eigen dienst wordt 

afgegeven door de Unit handhaving van de Inspectie Verkeer en 

Waterstaat). Het evaluatieverslag dient te worden opgesteld door een 

Kwalibo-erkende instelling.  

 

Uit het evaluatieverslag moet ten aanzien van beheer en nazorg in ieder 

geval het volgende blijken: 

 

• of de sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan;  

• of de (milieuhygiënische) saneringsdoelstelling is bereikt; 
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• of er nog onaanvaardbare milieurisico’s zijn overgebleven die tot 
gevolg kunnen hebben dat nazorg nodig is of dat nieuwe 
saneringsinspanningen nodig zijn; 

• of voldaan is aan de mogelijke nazorgvoorschriften zoals die zijn 
vastgelegd in de beschikking op het saneringsplan;  

• of het nodig is om voor de achtergebleven verontreinigingen een 
nazorgplan op te stellen en gebruiksbeperkingen vast te stellen; 

• of er monitoring en rapportage nodig is van sedimentatieprocessen 
op al dan niet gesaneerde terreindelen en heringerichte terreindelen 
die door sedimentatie op termijn aan de saneringsdoelstelling 
voldoen; 

• of eventuele afdeklagen voldoen aan de toepassingseisen van het 
Bbk. 
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Bijlage I Keuzeschema’s voor initiatiefnemers 
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Bijlage II Keuzeschema’s voor vergunningverleners en 

handhavers 
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Bijlage III Toelichting reikwijdte verspreiden van 

baggerspecie 

 

Handvat implementatie Besluit bodemkwaliteit 
 
Onderwerp: reikwijdte verspreiden van baggerspecie 
 
Inleiding 
Binnen de bodemsector worden veel vragen gesteld over de reikwijdte van 
het verspreiden van baggerspecie, zoals dit in het Besluit bodemkwaliteit is 
toegestaan conform artikel 35, lid f (verspreiden op aangrenzend perceel) 
en lid g (verspreiden in oppervlaktewater). De toelichting op het besluit 
geeft wel inzicht waarom het verspreiden als nuttige handeling kan 
worden aangemerkt, maar de reikwijdte blijkt in besluit, toelichting en 
handreiking Besluit bodemkwaliteit fragmentarisch aanwezig. Deze memo 
heeft als doel een handvat te bieden aan waterbeheerders met specifieke 
aandacht voor de wijze waarop de onderdelen praktisch uitvoerbaar 
kunnen worden vertaald om een effectieve implementatie te 
bewerkstelligen. Veel aspecten in deze memo zijn dan ook terug te lezen in 
verschillende documenten en regelgeving. 

Het rijk heeft via het Besluit bodemkwaliteit de wettelijke basis gegeven 

en de kaders geschetst voor het verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzend perceel en in oppervlaktewater. In lijn met de wens tot 

decentralisatie en het leggen van verantwoordelijkheden op de juiste 

plaats, is de regelgeving minder sturend en meer kaderstellend 

geworden. De nadere invulling in de praktijk ligt dan ook bij de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), die in overleg 

met gemeenten en aangelanden het beste kunnen vaststellen hoe deze 

activiteit past binnen het beheer van het gebied.  
 
Verspreiden op aangrenzend perceel 
Artikel 35, lid f van het besluit maakt “verspreiden van baggerspecie uit 
een watergang over de aan de watergang grenzende percelen, met het 
oog op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende 
percelen” mogelijk volgens de spelregels die zijn opgenomen in het besluit. 
In de toelichting van het besluit is opgenomen dat de mogelijkheid rondom 
het verspreiden van (onderhouds)bagger wordt voortgezet. Daarbij is 
opgenomen dat de relevantie van het opbrengen van baggerspecie is 
gelegen in het instandhouden van de voor het bodemgebruik benodigde 
hoogteligging en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Hiermee 
wordt een eeuwenoude vorm van actief bodembeheer instandgehouden, 
waarbij baggerspecie via een cyclische handeling binnen het gebied wordt 
gehouden en op de kant wordt gezet. 

 
Welke baggerspecie? 
Naast de relevantie voor verspreiden moet het gaan om baggerspecie dat 
vrijkomt uit de bestaande aangrenzende watergang. Baggerspecie (in deze 
notitie ook wel ‘specie’genoemd) is in het Besluit bodemkwaliteit 
gedefinieerd als materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of de voor dat 
water bestemde ruimte, inclusief een aantal samenstellingseisen. In de 
meeste gevallen beperkt genoemde ruimte zich tot het Wvo-gebied. Het 
verspreiden van grond valt niet binnen de reikwijdte. Grond is in juridische 
zin immers geen baggerspecie. Voor het onderscheid moet de begrenzing 
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tussen landbodem en oppervlaktewater uitkomst bieden. Het besluit geeft 
geen nadere invulling aan de begrenzing (en discussie hieromtrent) die al 
bestond. Grond dat in het kader van bijvoorbeeld een verbredingsproject 
via een ‘grenscorrectie’ nu juridisch als baggerspecie wordt bestempeld en 
in het kader van dat zelfde verbredingsproject op het aangrenzend perceel 
wordt toegepast, valt buiten de reikwijdte. Het besluit stelt in de 
definitiesfeer ook geen voorwaarden aan de consistentie van de 
baggerspecie. Aangezien bewust is gesteld dat de eerdere mogelijkheden 
rondom verspreiden worden voortgezet, kan geconcludeerd worden dat 
typen baggerspecie die aantoonbaar eerder ook onder het oude 
verspreidingsbeleid (Wm: ‘besluit vrijstellingen stortverbod buiten 
inrichtingen’) op het aangrenzend perceel zijn toegepast, ook onder dit 
besluit mogen worden verspreid. Laatst genoemd te vervallen besluit gaat 
specifiek in op ‘onderhoudsspecie’. In waterschapsland wordt in diverse 
besluiten onderhoudsbagger gedefinieerd als de bagger binnen het 
leggerprofiel, ook als er sprake is van verontreinigde baggerspecie. Maar 
ook de baggerspecie buiten het leggerprofiel tot aan het praktijkprofiel 
(zoals de oorspronkelijke bodem van de watergang) wordt als 
onderhoudsbagger beschouwd. Het Besluit bodemkwaliteit geeft in artikel 
35, lid f echter geen beperking tot alleen ‘onderhoudsspecie’. Het Rijk 
wilde rondom het verspreiden niet te strikte grenzen stellen om 
mogelijkheden open te houden voor invulling op gebiedsniveau. 
Verbreding- en verdiepingsspecie kan hier dus ook onder vallen. Deze 
‘verbreding’ van de reikwijdte past ook goed bij de reikwijdte zoals die 
voor verspreiden in oppervlaktewater in de toelichting van het besluit wel 
explicieter is gegeven. Hier betreft het alleen een ander medium waar 
verspreid wordt.  
 
Alsvorens baggerspecie mag worden verspreid is inzicht in de kwaliteit 
noodzakelijk en toetsing aan de geldende normstelling. In de regeling 
bodemkwaliteit zijn de milieuhygienische verklaringen opgenomen die als 
bewijsmiddel kunnen worden gebruikt. Naast uitzonderingen op de 
onderzoeksplicht voor ondermeer particulieren, kent de regeling 
Bodemkwaliteit een uitzondering op de onderzoeksplicht voor 
baggerspecie die wordt verspreid of tijdelijk wordt opgeslagen op het 
aangrenzend perceel, als wordt voldaan aan artikel 4.3.4., lid 4. Deze 
uitzondering is overgenomen uit de vervallen Regeling klassenindeling 
onderhoudsspecie. Indien geen van de genoemde situaties in lid 4a tot en 
met f relevant zijn, is geen onderzoek noodzakelijk. In veel gevallen 
hebben waterschappen de betreffende wateren in het waterbeheerplan al 
als 'onverdacht' aangemerkt. 
 
In het besluit en de regeling bodemkwaliteit zijn normen voor verspreiden 
opgenomen. Allereerst dient toetsing plaats te vinden aan de 
interventiewaarden landbodems (conform artikel 36, lid 2 van het Besluit, 
zie circulaire bodemsanering) en vervolgens toetsing aan de 
verspreidingsgrens (Regeling, bijlage B). Het besluit ziet toe op het 
hergebruik van grond en bagger die uit diffuse bronnen is verontreinigd, 
niet op hergebruik van grond en bagger afkomstig van puntbronnen, zoals 
saneringslocaties. In de toelichting op de regeling is daarom opgenomen 
dat de verspeidingsnormen niet gelden voor het verspreiden van 
baggerspecie afkomstig vanuit de directe omgeving van riooloverstorten. 
De achterliggende gedachte hierbij wordt niet alleen gevormd door 
eventuele organische en anorganische stoffen, die we bij een regulier 
waterbodemonderzoek meenemen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in 
veel gevallen die verontreiniging nog wel binnen de grenzen voor 
verspreiden valt. Dat deze specie als puntbron is aangemerkt komt met 
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name vanuit de zorg rondom de pathogene micro-organismen (virussen, 
bacteriën, parasieten), die risico’s geven voor weidevee en de kwaliteit 
voor het dierlijk product. Het Besluit bodemkwaliteit kan zo worden 
geïnterpreteerd dat de waterbeheerders in het kader van de zorgplicht met 
betrekking tot baggerspecie vanuit de omgeving van  riooloverstorten, van 
geval tot geval samen met de gemeente moeten bekijken of de aanwijzing 
als puntbron terecht is (bijvoorbeeld op basis van eerder uitgevoerd 
baggerwerk en lozingsfrequentie) en of er risico’s bestaan voor de locatie 
waarop verspreid wordt. Zo zullen de belaste zones rondom de puntbron 
veelal wel in aanmerking komen voor verspreiden, mits dit voldoet aan de 
verspreidingsgrenzen. Vanuit een stuk zorgplicht dient hier verantwoord 
mee te worden omgegaan. Een pragmatische veilige invulling van de 
zorgplicht voor genoemde niet genormeerde aspecten, kan zijn dat 
baggerspecie afkomstig van de omgeving van riooloverstorten, mits 
voldaan wordt aan de verspreidingsgrens, nooit verspreid wordt op locaties 
waar vee graast of, breder, zelfs teelt van gewassen plaatsvindt. Een 
invulling als deze kan bijvoorbeeld worden ingebed in het baggerplan of 
(nog beter) een plaats krijgen in gebiedsspecifiek beleid.  
 
Waar verspreiden ? 
In de uitvoering wordt de reikwijdte met name bepaald door de locatie 
waar verspreiding plaatsvindt. 

Volgens artikel 35, lid f en de toelichting daarop, mag verspreiden 

plaatsvinden in alle situaties binnen ‘het aangrenzend perceel’ waarmee 

de benodigde hoogteligging of bodemvruchtbaarheid wordt ‘hersteld 

of verbeterd’. In paragraaf 4.8.1 van de toelichting bij het Besluit 

bodemkwaliteit is meer duidelijkheid gegeven over de reikwijdte van 

‘het aangrenzend perceel’. Als eerste is de 20-metergrens vervallen en 

geldt een ruimere begrenzing, op voorwaarde dat de kwaliteit per saldo 

niet verslechterd en zelfs kan verbeteren. Voor de begrenzing sluit het 

besluit bodemkwaliteit als eerste aan bij de begrenzing, zoals 

opgenomen in de Waterstaatswet uit 1900. Een wet die de basis biedt 

voor het kunnen regelen van de bevoegheden en 

eigendomsverhoudingen rondom verspreiden, via de Keur. Deze 

beschrijft in artikel 11: “Erven en gronden, gescheiden van den 

watergang door een weg, voetpad of ander werk of door een 

grondstrook te gering van breedte om de specie te ontvangen, worden 

als aan den watergang gelegen aangemerkt”. Daarnaast is in de 

toelichting van het besluit gesteld dat de huidige praktijk zoveel 

mogelijk wordt gecontinueerd. Met de huidige praktijk wordt de 

reikwijdte bedoelt, zoals deze eerder is geschetst in de circulaire 

onderhoudsspecie uit 2005, waarin letterlijk is opgenomen: “In de 

praktijk wordt de bepaling ‘direct aan het oppervlaktewater grenzende 

percelen’ soms heel strikt gehanteerd, waardoor baggerspecie 

bijvoorbeeld wordt afgevoerd naar een opslag- of stortlocatie wanneer 

over een beperkte lengte langs de watergang geen ruimte is om de 

baggerspecie op de kant te zetten, omdat daar bebouwing met 

aanpalende erven aanwezig is. Een dergelijke strikte interpretatie van 

het begrip ‘direct aan de watergang grenzend perceel’ is onnodig en 

ongewenst. Het begrip ‘direct aan het oppervlaktewater grenzend 

perceel’ biedt een zekere ruimte om dit soort situaties praktisch te 

benaderen. Vaak is er voor de betreffende baggerspecie op een ander 

perceel dat grenst aan dezelfde watergang wél ruimte. Het begrip 

‘direct aan het oppervlaktewater grenzend perceel’ laat afzet van 
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baggerspecie op zo’n perceel toe. Bepalend is dat het perceel aan 

dezelfde watergang is gelegen. “ 

In het besluit is zichtbaar niet aangesloten bij de reikwijdte van een 

‘kadastraal perceel’, met als reden dat dit onnodige beperkingen 

oproept. Via bovenstaande beschrijvingen is invulling gegeven aan een 

pragmatische insteek die meer past bij de praktijk van baggeren. 

 

Los van bovenstaande grenzen dient de ‘toepasser’ conform het 

eigendomsrecht zoals opgenomen in het wetboek van strafrecht, altijd 

toestemming te hebben van de eigenaar om specie te mogen 

verspreiden. Uitzondering geldt voor de aangrenzende delen waarvoor 

in de Keur is geregeld dat de ontvangstplicht geldt (zie verderop in 

deze notitie). Dit betekent in de praktijk dat de waterbeheerder en de 

eigenaar in veel gevallen samen afspraken maken over de locatie waar 

verspreid gaat worden en dat de reikwijdte binnen het begrip 

‘aangrenzend perceel’ nader in overleg wordt bepaald. 

 

Artikel 35, lid f heeft ook een begrenzing in zich dat zich richt op het 

doel van verspreiden, namelijk het ‘herstellen of verbeteren’ van 

aangrenzende percelen in relatie tot de benodigde hoogteligging of 

bodemvruchtbaarheid. Alle activiteiten die hierbinnen passen, mogen 

dus als verspreiden worden aangemerkt. Naast het op hoogte brengen 

van bijvoorbeeld landbouwpercelen kan dit dus ook het herstellen of 

verbeteren van bestaande kades zijn, die vanuit hun functie een 

bepaalde hoogteligging moeten hebben. Zodra het gaat om de aanleg 

van nieuwe kades, heeft men het meestal niet meer over herstel en 

verbetering en is dit toetsingskader niet meer relevant. Voor aanleg 

dient een ander toetsingskader (algemene toepassing, dan wel 

grootschalige toepassing) te worden gehanteerd. 

 

Hoe werken verspreiden en tijdelijke opslag samen ? 

Om de logistiek rondom baggeren en verspreiden binnen 

milieuhygiënische grenzen meer ruimte te geven voorziet artikel 35, lid 

i in de tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor één van de 

toepassingen bedoelt in artikel 35, lid a t/m f, op percelen naast de 

watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is. De opslag mag 

maximaal 3 jaar plaatsvinden. Rondom de reikwijdte van het 

aangrenzend perceel gelden uiteraard dezelfde aspecten als eerder 

genoemd. In dit artikellid wordt in tegenstelling tot de tijdelijke opslag 

conform artikel 35, lid h, rondom de eindbestemming verwezen naar de 

handeling in artikel 35, lid f. Dit betekent dat baggerspecie om 

logistieke redenen eerst een aantal jaren in opslag mag worden 

genomen op een beperkt deel van ‘de aangrenzende percelen’, om 

vervolgens onder de voorwaarden en dito toetsingskaders van artikel 

35 f (verspreiden aangrenzend perceel) te worden toegepast op de 

‘aangrenzende percelen’ van de watergang waaruit de bagger 

afkomstig was. Dit kan voor de uitvoering praktisch zijn om ontwaterde 

baggerspecie beter te kunnen toepassen op andere delen van het 

perceel, zoals bijvoorbeeld kades. Een nieuwe keuring en toetsing van 

de baggerspecie alvorens het toe te passen is in dit geval trouwens niet 

echt relevant. Toepassing buiten de ‘aangrenzende percelen’ dient op 
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landbodem plaats te vinden via de overige algemene regels, dan wel 

spelregels voor grootschalige toepassingen. 

 

In welke laagdikte of in welke hoeveelheden mag verspreid worden ? 

Het Besluit bodemkwaliteit geeft geen maat voor de laagdikte of 

hoeveelheden, ook niet op basis van de nieuwe normstelling. In de 

Handreiking Besluit bodemkwaliteit is vermeld dat hoeveelheid en 

hiermee samenhangend de laagdikte in overleg met de eigenaar van 

het perceel wordt bepaald. In de praktijk zullen een aantal factoren van 

invloed zijn die grenzen stellen aan laagdikte en hoeveelheden. 

Zo zal de laagdikte met name beperkt worden door de consistentie van 

het materiaal en de hoeveelheden. Direct nat verspreiden in grote 

laagdikten of verspreiden van dunne baggerspecie is namelijk technisch 

moeilijk, zonder dat de bagger terugvloeit in het oppervlaktewater of 

naar andere delen waar dat ongewenst is. Indien noodzakelijk worden 

op het perceel bepaalde maatregelen getroffen om dit te beperken 

(bijvoorbeeld een ploegvoor). In gevallen dat er kades worden 

opgeworpen, dan spreken we echter over de aanleg van een 

(weiland)depot, waarvoor eerder genoemde vergelijkbare regels uit 

artikel 35, lid i gelden.  

Daarnaast zullen in het kader van ‘herstel en verbeteren’ van de 

percelen vanuit de perceelseigenaar grenzen worden aangegeven die 

gebaseerd zijn op de maximaal toelaatbare bodembelasting ten 

behoeve van het bodemgebruik en de gewenste termijn tussen 

verspreiden en het opnieuw in gebruik nemen van het perceel. Goed 

overleg tussen waterbeheerder en perceeleigenaar/gebruiker geeft hier 

wederom richting.  

 

Wat is de relatie met de ontvangstplicht ? 

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de milieuhygiënische 

randvoorwaarden en de bijbehorende reikwijdte waarbinnen mag 

worden toegepast of verspreid. Dit besluit staat los van de  

bevoegdheden en eigendomsverhoudingen en ‘ontvangstplichten’ die 

hieromtrent rondom het verspreiden van onderhoudsspecie zijn 

geregeld vanuit de Waterstaatswet in de Keur van waterschappen. Het 

Besluit bodemkwaliteit is immers geen AMvB onder de Waterstaatswet. 
 
De Waterstaatswet richt zich onder andere op het onderhoud van de 
watergangen en expliciet op de onderhoudsspecie die hierbij vrijkomt. 
Rondom de onderhoudsspecie zijn een aantal artikelen opgenomen die een 
handvat bieden voor waterbeheerders (zie kader). 
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De ‘ontvangstplicht’ richt zich alleen op het deel van de baggerspecie dat 
als gevolg van ‘behoorlijk onderhoud’ vrijkomt, expliciet voor de af- en 
aanvoer van water en in de praktijk als ‘onderhoudsspecie wordt 
aangemerkt. Maatgevend hierbij is het leggerprofiel. Anno 2008 is dat 
leggerprofiel in veel situaties prima te beschrijven, maar lang niet altijd: 
bijvoorbeeld bij de steeds meer voorkomende ecologische profielen 
waarbinnen de watergang zijn eigen gang kan gaan, laat staat voor 
“natuurlijke” beken, die eroderen en sedimenteren en waar je soms moet 
ingrijpen om de afvoer te waarborgen. In het kader van Waterwet (waarin 
de Waterstaatswet wordt opgenomen) wordt hier opnieuw aandacht aan 
besteed. 
In de verordening (de ‘Keur’) die genoemd is in artikel 11, hebben 
waterschappen opgenomen in welke gevallen er schadevergoeding 
plaatsvindt, mede ter compensatie van het tijdelijk niet kunnen gebruiken 
van het perceel of schade die aan het gewas plaatsvindt. 
 
Het Besluit bodemkwaliteit maakt dankbaar gebruik van artikel 11, lid 3 als 
basis voor de reikwijdte van verspreiden. Zoals uit deze notitie blijkt geeft 
het besluit echter vanuit milieuhygiënische gronden een ruimere reikwijdte 
aan de locatie van verspreiden als aan het type baggerspecie (o.a. voor 
onderhoud, verdieping, verbreding). Voor het baggerspecie die conform 
de Keur niet als ‘onderhoudsspecie’ wordt benoemd, zal het waterschap in 
het betreffende gebied in overleg met belanghebbenden afspraken 
moeten maken over eerder genoemde aspecten, als locatie, laagdikte en 
hoeveelheid. Dit kun je interpreteren als het neerleggen van een 
verantwoordelijkheid vanuit het Rijk bij de decentrale overheden als het 
om een stukje reikwijdte gaat.  

Waterstaatswet 1900: 

Artikel 11 

[1.] Bij verordening kan worden bepaald, dat op erven en 

gronden, gelegen aan een watergang, waarvan het onderhoud 

geschiedt door of onder toezicht van het openbaar gezag, de 

specie moet worden ontvangen, welke, tot behoorlijk onderhoud 

voor de af- of aanvoer van water, uit den watergang wordt 

verwijderd.  

[2.] Behoudens aanspraak op schadevergoeding moet op erven 

en gronden, gelegen aan een watergang, welke door of onder 

toezicht van het openbaar gezag voor de af- of aanvoer van 

water wordt verbeterd of met toepassing van art. 12 wordt 

aangelegd, de specie worden ontvangen, welke te dien einde 

wordt verwijderd.  

[3.] Erven en gronden, gescheiden van den watergang door een 

weg, voetpad of ander werk of door een grondstrook te gering 

van breedte om de specie te ontvangen, worden als aan den 

watergang gelegen aangemerkt.  
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Verspreiden in oppervlaktewater 

Artikel 35, lid g, geeft het grote kader aan rondom het verspreiden van 

baggerspecie in oppervlaktewater. Hierin is opgenomen: “Verspreiden 

van baggerspecie in oppervlaktewater, met het oog op de duurzame 

vervulling van de ecologische en morfologische functies van het 

sediment”. Hierbij is aanvullend als beperking opgenomen: “behoudens 

op of in uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen”. Op deze 

beperking is in analogie van artikel 35, lid f weer een uitzondering 

opgenomen voor “daarbinnen gelegen aangrenzende percelen van 

watergangen met het oog op het verbeteren en herstellen van die 

percelen”. 

In de toelichting van het besluit is gesteld dat de bestaande 

mogelijkheid voor het verspreiden van (onderhouds)baggerspecie wordt 

voortgezet. Belangrijk doel hiervan is het zoveel mogelijk voorkomen 

dat sediment bij werkzaamheden ten behoeve van het waterbeheer 

onnodig wordt ontrokken. Dit vanwege de waardevolle functies die dit 

sediment vervult voor ecologie en morfologie.  

 

Welke baggerspecie ? 

De artikelsgewijze toelichting bij het verspreiden van baggerspecie in 

oppervlaktewater geeft iets meer handvatten dan die van verspreiden 

op het aangrenzend perceel. Zo is via teksten als “baggerspecie die 

vrijkomt bij het op diepte houden en brengen van havens en 

vaarwegen” zichtbaar dat de reikwijdte zich bewust niet beperkt tot de 

‘onderhoudsbaggerspecie’. Ook verdiepingsspecie zou mogen worden 

verspreid, mits dit volgens de waterbeheerder gewenst is vanuit 

ecologische- of morfologische functies. Voor de reikwijdte rondom de 

scheidslijn landbodem-waterbodem e.d., wordt verwezen naar de 

vorige paragraaf. Vanuit de Wvo en de beschrijving van artikel 35, lid g 

is het overbodig om aan te geven dat uiterwaarden e.d. ook als 

baggerspecie worden aangemerkt. 

De reikwijdte rondom de herkomst van de bagger is bewust ruim 

gehouden, om de waterbeheerder voldoende ruimte te bieden om zelf 

een reikwijdte te kunnen bepalen op basis van het gewenste beheer 

van het watersysteem en de morfologische en ecologische functies die 

hierbij een rol spelen. Een voorbeeld: alhoewel het misschien niet voor 

de hand ligt dat ‘droge’ baggerspecie uit uiterwaarden wordt verspreid 

in het meer dynamische deel van het watersysteem, kan dit vanuit 

beheer (bijvoorbeeld bij zandhonger) toch gewenst zijn op een bepaald 

moment. De enige die dit goed kan beoordelen is de waterbeheerder. 

Een visie hierover, in relatie tot het verspreiden zelf is dan ook erg 

wenselijk. Vragen als “mag uiterwaardengrond of bagger uit 

kribvakken worden verspreid ?” zijn dan ook niet van een standaard 

antwoord te voorzien. 

 

Waar verspreiden? 

Waar artikel 35 rondom verspreiden op het aangrenzend perceel een 

ruimtelijke begrenzing geeft, lijkt dit bij het verspreiden in 

oppervlaktewater (on)begrenst tot het hele watersysteem. Dit los van 

de beperking voor uiterwaarden e.d., waarvan de wetgever in het 

besluit al stelt dat het ongecontroleerd verspreiden van zeer grote 

hoeveelheden baggerspecie uit vaargeulen geen nut heeft voor de 
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bodemvruchtbaarheid of het herstel van uiterwaarden, of soms zelfs 

schadelijk kan zijn voor de aanwezige natuur (ongewenste 

afwenteling). Ander aspect hierbij is dat de verspreidingsgrenzen vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt mogelijk te ruim zijn in relatie tot de 

bestaande of gewenste kwaliteit van de stranden. Voor onderhoud van 

relatief kleine watergangen gelegen binnen de uiterwaarden e.d. is 

weer een uitzondering gemaakt op deze uitzondering. Voor de 

reikwijdte van ‘de aangrenzende percelen’ wordt verwezen naar de 

paragraaf over verspreiden op het aangrenzend perceel. Vanuit 

bovenstaande beperking zal verspreiden met name plaatsvinden in de 

delen van het watersysteem die permanent onder water staan, veelal 

bestempeld als de dynamische delen van het systeem. Daarnaast kan 

ook gedacht worden aan het verspreiden op droger gelegen delen in 

regionale wateren, zoals bijvoorbeeld onderhoudspaden of percelen die 

binnen de begrenzing van het oppervlaktewater liggen. 

 

Jaarlijks worden er enkele tientallen miljoenen m3 bagger verspreid in 

met name de Zeeuwse Delta, Noordzee, Waddenzee, Ijsselmeer en 

Rijntakken. Verspreiding van dit soort hoeveelheden baggerspecie 

vraagt om een visie op het beheer van het watersysteem, waarbij de 

wenselijkheid van verspreiden voor het vervullen van de ecologische- 

en morfologische functies centraal staat. In dit kader is het goed om bij 

het bepalen van de locatie en hoeveelheden van verspreiden als 

handvat de vraag te stellen of verspreiden niet leidt tot afwenteling op 

andere delen van het gebied. Een visie vormt een herleidbare basis van 

waaruit gebieden worden aangegeven waar verspreiding gewenst is. In 

de visie kan bijvoorbeeld ook een baggerbalans worden opgenomen, 

waaruit blijkt of verspreiden van bijvoorbeeld uiterwaardengrond wel 

past of wenselijk is. De gebieden waar verspreiden gewenst is kunnen 

met hoeveelheden via de ‘verspreidingsvakkenkaart’, zoals aangereikt 

vanuit dit Besluit, juridische werking krijgen. Na vaststelling van deze 

kaart behoren vragen als ‘mag ik verspreiden in de kribvakken ?’ tot 

het verleden. De reikwijdte is immers door de waterbeheerder 

vastgelegd. 
 
 

Dit handvat is goedgekeurd door de  overheden vertegenwoordigd in 

het Implementatieteam besluit Bodemkwaliteit. 

 

Bodem+, juni 2008 
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Bijlage IV Locatiespecifieke saneringsdoelstelling op basis 

van risico’s  

 

De algemene saneringsdoelstelling is dat de waterbodem na sanering 

niet langer leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de mens, 

onaanvaardbare ecologische risico’s of onaanvaardbare risico’s van 

verspreiding naar oppervlaktewater of via grondwater. Daarnaast dient 

de mate van nazorg zoveel mogelijk te worden beperkt. 
 

In de praktijk worden als gebiedsspecifieke saneringdoelstelling meestal 

eisen gesteld aan de gehalten van de verontreinigingen van het 

achterblijvende baggerspecie en/of de afdeklaag. Door deze eisen is de 

verwachting dat na de sanering de risico’s voldoende zijn weg-

genomen. Er dient (vooraf) te worden geverifieerd (met behulp van 

berekeningen) of de risico’s na de saneringsmaatregelen inderdaad 

aanvaardbaar zijn.  

 

Het saneringscriterium in de Handleiding Sanering Waterbodems biedt 

ook mogelijkheden voor het vaststellen van een saneringsdoelstelling 

gebaseerd op risicogrenswaarden (maximale gehalten waarbij geen 

sprake is van risico’s). Hieronder is per risicospoor aangegeven op 

welke wijze invulling kan worden gegeven aan de saneringsdoelstelling: 

 

Humane risico’s 

 

Ten aanzien van humane risico’s door consumptie van vis is het moeilijk 

een (betrouwbare) risicogrenswaarde op basis van gehalten in de 

baggerspecie te bepalen. Hierover is het volgende geadviseerd (i.g.v. 

saneren door afdekken of verwijderen): 

 

a) Vergelijking met gehalten van dezelfde stoffen in baggerspecie uit 

referentiewateren waar de gehalten in vis (paling) wel voldoet aan 

de eisen. 

b) Humane risico´s koppelen aan ecologie: als er geen 

ecotoxicologische risico´s meer zijn o.b.v. PCB´s, dioxines, etc), dan 

zijn de risico´s voor paling ook lager. Zo mogelijk kan er een 

koppeling plaats vinden tussen humane en ecologische risico’s. Het 

opstellen van een aparte saneringsdoelstelling voor humane risico’s 

niet nodig. Dit dient wel onderbouwd te worden voor bevoegd 

gezag. 

c) risico’s voorkomen door een (al dan niet tijdelijk) negatief 

consumptie-advies af te geven. Het vaststellen of na een sanering 

nog sprake is van risico’s door visconsumptie kan alleen door aan 

de hand van gehalten in vis te bepalen of de gehalten van de 

verontreinigingen in voldoende mate zijn gedaald. 
 

Eco(toxi)cologische risico’s 
 

Indien een afdeklaag wordt aangebracht, kunnen de gegevens over de 

kwaliteit van deze laag worden ingevoerd in OMEGA. Als de msPAF < 
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20% (o.b.v. berekening m.b.v. het model OMEGA) kan geconcludeerd 

worden dat geen sprake is van ecologische risico’s.  
 

Indien de msPAF > 20% is dient met bio-assay’s en/of 

macrofaunabemonstering vastgesteld te worden of de beoogde 

afdeklaag al dan niet ecologische risico’s veroorzaakt.  

 

• Het stoffenpakket dient hetzelfde te zijn en een minimum aantal 

stoffen te bevatten (om de uitslag van vals-negatieven te 

voorkomen). 

• Omdat niet alle verontreinigende stoffen in OMEGA ingevoerd 

kunnen worden (zoals dioxines) dient voor deze stoffen o.b.v. een 

overschrijding van het MTR-sediment te worden aangetoond dat 

geen sprake is van ecologische risico’s. 
 
Risico’s van verspreiding naar het grondwater 
 

Voor grondwater is het vaststellen van een risicogrenswaarde in de 

vorm van gehalten in baggerspecie moeilijk. Maatregelen zijn vooral 

afhankelijk van specifieke factoren die per project sterk kunnen 

verschillen. Indien sprake is van een risico van verspreiding via 

grondwater wordt geadviseerd de verontreiniging in ieder geval te 

verwijderen of te isoleren (hydrologisch). In het geval van isolatie dient 

met een meetprogramma gecontroleerd te worden of de 

saneringsmaatregelen afdoende zijn (nazorg).  

 

• Voorkomen moet worden dat door het ontgraven/isoleren geen 

nieuwe geohydrologische knelpunten in de omgeving ontstaan. 

• In geval van een meetprogramma, kan kennis m.b.t. de mobiliteit 

van stoffen worden toegepast. Bijvoorbeeld het project UVD geeft 

hiervoor handvatten [ref: PM]. UVD had betrekking op depots, 

maar de kennis kan ook worden toegepast op achterblijvende 

verontreinigingen in waterbodems. 
 
Risico’s van verspreiding via het oppervlaktewater 
 

Voor oppervlaktewater wordt geadviseerd de saneringsdoelstelling te 

relateren aan de vrachtreductie die bereikt kan worden in het 

oppervlaktewater. Bij het vaststellen van de saneringdoelstelling dienen 

ook zo mogelijk KRW-maatregelen en –doelstellingen meegenomen te 

worden. Indien de waterbodem in het kader van de KRW niet als 

belangwekkende bron wordt gezien, kan het nut van een 

waterbodemsanering met als doel de oppervlaktewaterkwaliteit te 

verbeteren in twijfel worden getrokken. 
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Bijlage V Toelichting op beheer en nazorg 

 

Spoor 1 - Beheer 

 

Doel van beheer: het voorkomen van het ontstaan van onaanvaardbare risico’s 

“Beheer is het geheel van administratieve en technische beheer- en controle-

maatregelen met als doel het in stand houden, beheersen en controleren van 

de bestaande situatie na vaststelling van een ernstig maar niet spoedig geval. 

Hiermee wordt blootstelling aan en verspreiding van de verontreiniging 

voorkomen of beperkt, evenals voorkoming of beperking van onzorgvuldig 

omgaan met verontreinigd materiaal en de verontreinigde locatie”. 

 

Beheer is van toepassing bij de situatie die ontstaat bij een ernstig geval 

van verontreiniging waarbij geen onaanvaardbare risico’s zijn 

aangetoond. Administratief beheer(art. 55 Wbb en Wkpb)18 kan van 

toepassing zijn (art 37 lid 4) waarbij de verontreinigingen in 

bijvoorbeeld een bodemkwaliteitskaart19 in beeld worden gebracht als 

onderdeel van de Wbb-beschikking op het saneringsplan(art. 39). 

Verder dient in de beschikking te worden opgenomen dat 

ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening gemonitord dienen te 

worden zodat er geen ‘schop in grond gaat’ zonder afstemming met 

het bevoegde gezag. In het beheerspoor wordt tevens invulling 

gegeven aan het opleggen van gebruikersbeperkingen(art 37 lid 4) en 

de meldingsplicht bij wijzigingen in het gebruik van de bodem (art 37 

lid 5 en 6).  Eventuele maatregelen ter bescherming van de bodem(art 

37 lid 4), zoals monitoring van de kwaliteit van aangevoerd sediment, 

vormen dan samen het kader van deze beheersvorm.  

 

Voorzorg (spoor 2) 

 

Doel voorzorg: het beperken of voorkomen effecten van onaanvaardbare 

risico’s 

“Voorzorg is het geheel van administratieve- en technische beheer- en 

controlemaatregelen met als doel het in stand houden, beheersen en 

controleren van de bestaande situatie na vaststelling van een ernstig en 

spoedig geval in afwachting van sanering, indien beperkingen in het gebruik 

of bescherming van de bodem dat verlangen. Dit gebeurd door opleggen van 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen in afwachting van een sanering. Hiermee 

wordt blootstelling aan en verspreiding van de verontreiniging voorkomen of 

beperkt, evenals voorkoming of beperking van onzorgvuldig omgaan met 

verontreinigd materiaal en de verontreinigde locatie”.  

 

Voorzorg is van toepassing in de situatie die ontstaat na het uitvoeren 

van nader onderzoek waarbij is vastgesteld dat er sprake is van een 

ernstig geval van verontreiniging waarbij onaanvaardbare risico’s zijn 

                                                   

18 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (toelichting apart 

in bijlage?) 
19 Bodemkwaliteitskaart. Zie Leidraad Waterbodemonderzoek rivierengebied, Ministerie 

Verkeer en Waterstaat, maart 2007 
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aangetoond maar spoedige sanering niet effectief is omdat er 

bijvoorbeeld door sedimentatie nieuwe verontreinigingen worden 

afgezet op de waterbodem. Administratief beheer(art. 55 Wbb en 

Wkpb)1  kan van toepassing zijn (art 37 lid 4) waarbij de 

verontreinigingen in bijvoorbeeld een bodemkwaliteitskaart2 in beeld 

worden gebracht als onderdeel van de Wbb-beschikking op het 

saneringsplan(art. 39).  

 

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen(art 37 lid 3) zoals een negatief 

consumptieadvies voor vis, zwem/recreatieverbod voor het 

projectgebied en monitoring maken onderdeel uit van dit spoor. De 

resultaten van monitoring (art 37 lid 4) kunnen aanleiding zijn om het 

milieurisico en de spoedeisendheid opnieuw vast te stellen (art 37 lid 6) 

en toch sneller over te gaan tot saneren. 

 

Nazorg (spoor 3) 

 

Doel nazorg: restverontreinigingen beheren en controleren 

Nazorg is het geheel van administratieve- en technische beheer en 

controlemaatregelen gericht op het in stand houden en controleren van de 

verontreinigingsituatie zoals die is ontstaan na het saneren van waterbodems, 

indien beperkingen in het gebruik of bescherming van de bodem dat 

verlangen. Hiermee wordt blootstelling aan en verspreiding van de 

verontreiniging voorkomen of beperkt, evenals voorkoming of beperking van 

onzorgvuldig omgaan met verontreinigd materiaal en de verontreinigde 

locatie”. 

 

Nazorg is van toepassing als na de uitvoering van een sanering nog 

ernstige restverontreinigingen achterblijven in de bodem en er geen 

factoren zijn zoals herverontreiniging door sedimentatie, die een 

effectieve sanering belemmeren. De afweging of nazorg nodig is vindt 

plaats in het evaluatieverslag(art 39c lid 1). Nazorg dient zoveel 

mogelijk te worden beperkt (art. 38 lid 1c) en daarom dient de mate 

van nazorg te worden beoordeeld en afgewogen in het 

saneringonderzoek en het uiteindelijk kiezen van de saneringsvariant.  

 

Administratief beheer(art. 55 Wbb en Wkpb)1  kan van toepassing zijn 

(art 37 lid 4) waarbij de verontreinigingen in bijvoorbeeld een 

bodemkwaliteitskaart2 in beeld worden gebracht als onderdeel van de 

Wbb-beschikking op het saneringsplan(art. 39). Er worden tevens 

gebruikersbeperkingen opgelegd (art 39c lid f en 39e en f) zodat 

blootstelling aan en verspreiding van verontreiniging wordt voorkomen 

of beperkt. Gebruikersbeperkingen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat 

personen worden gewaarschuwd om geen scheepsankers uit te gooien 

op afdeklagen of dat waarschuwingsborden aangeven dat het gebied 

risico’s voor de gezondheid kan opleveren.  Indien van toepassing 

kunnen er tevens maatregelen worden voorgeschreven zoals de 

monitoring van grondwater, monitoring van de kwaliteit van zwevende 

stof of monitoring van de instandhouding van leeflagen en afdeklagen 

(art 39c lid f). 

 

Aandachtspunten Vergunningverlener/Handhaver 
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Onderstaande punten horen bij het afgeven van een beschikking op het 

nazorgplan (voor de eigen dienst wordt afgegeven door de Unit 

handhaving van de Inspectie). Belangrijke onderwerpen zijn: 

 
• aansluiten bij conclusies van het evaluatieverslag; 

• plan van aanpak beheer van de restverontreinigingen; 

• afwegen en vaststellen van gebruikersbeperkingen (wat is de status 
van het gebruik en de mogelijkheden) en hoe worden deze 
gehandhaafd; 

• een monitoringplan waarin is vastgelegd wat, waar, hoe en 
wanneer metingen worden verricht en gerapporteerd; 

• begroten van kosten en financiële zekerheidsstelling; 

• duidelijkheid t.a.v. de verantwoordelijkheid tot uitvoering van de 
nazorg en rapportage aan bevoegd gezag  

• afspraken over evaluatie van nazorgverplichtingen. Evaluatie kan 
leiden tot vermindering van monitoringsverplichtingen.  
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Bijlage VI Werkwijze hoe om te gaan met de grens tussen 

een Bbk/Bong geval en een Wbb saneringsgeval. 

 

Verantwoord middelen op het grensvlak klasse B en >I 

 

Deze bijlage beschrijft hoe de grens bepaald kan worden tussen het BBk 

en het Wbb saneringspoor op basis van het rekenkundig gemiddelde in 

heterogene en homogene gebieden. De memo geldt zowel voor punt 

als diffuse verontreiniging. 

 

In het RWS-IVW Uitvoeringskader Bbk en Wbb staat dat diffuus 

verontreinigde (deel)gebieden waarin de gemiddelde kwaliteit boven de 

I waarde ligt als Wbb saneringsgeval moeten worden bekeken. RWS 

gaat bij uitvoeren van waterbodem activiteiten uit van het Besluit 

bodemkwaliteit. Het BBK gaat echter alleen over toepassen en 

verspreiden. Voor het ontgraven van grond onder de interventie 

waarde wordt voor diffuse verontreiniging in deze uitgegaan van het 

BONG.  

 

Het Besluit bodemkwaliteit gaat uit van de gemiddelde kwaliteit van 

toe te passen of te verspreiden partijen, grond en baggerspecie, 

ongeacht de heterogeniteit van de partij. De Wbb hanteert een grens 

van 25 m3 voor ernstige verontreiniging, veelal gebaseerd op de 

liggende bodem en niet op de kwaliteit van de te ontgraven partijen in 

de (deel)gebieden. De circulaire sanering waterbodem verwijst voor de 

toetsing naar bijlage GIII van de regeling Bodemkwaliteit. 

 

Vanuit de praktijk is er behoefde aan extra duidelijkheid over hoe er nu 

vanuit het Bbk gemiddeld mag worden zonder dat een (deel)gebied 

binnen een totaal onderzoeksgebied als ernstig verontreinigde lokatie 

wordt gezien.  

 

Het besluit bodemkwaliteit bevat zelf weinig regels over hoe toe te 

passen partijen tot stand moeten komen. Dit wordt veelal geregeld via 

protocollen/richtlijnen voor bodemonderzoek, partijonderzoek en/of 

opstellen bodemkwaliteitskaarten (bijlage C en D regeling 

bodemkwaliteit). 

Wel geldt er vanuit het Bbk een verbod op het mengen van partijen 

met verschillende kwaliteitsklassen ( artikel 4.3.2. van de regeling). 

 

In de richtlijn bodemkwaliteitskaarten is voor bodemkwaliteitszones 

aangegeven dat bij de indeling van zones rekening moet worden 

gehouden met ruimtelijke variabiliteit. Ofwel, als in één hoek van een 

zone alle hoge waarnemingen worden gevonden, dien je deze hoek als 

een aparte zone te definiëren. Een vergelijkbaar principe geldt ook bij 

het totstandkomen of voortbrengen van partij bouwstoffen, grond en 

baggerspecie. Bij (water) bodemonderzoek of partij onderzoek wordt 

vooraf op basis van de te verwachtte ruimtelijke variabiliteit in kwaliteit 

een bepaalde indeling in vakken/eenheden/(deel)gebieden gemaakt. 

Deze vooraf gestelde hypothese wordt achteraf getoetst. Indien deze 
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afwijkt, worden de partijen/eenheden /vakken opnieuw ingedeeld 

en/of wordt het onderzoek (deels) opnieuw uitgevoerd. 

 

Indien blijkt dat sprake is van eenheden/vakken/(deel)gebieden met 

verschillende kwaliteit, dan mogen dergelijke deelpartijen met 

verschillende classificaties niet worden vermengd bij en na ontgraving.  

Op deze wijze wordt voorkomen dat bijvoorbeeld niet toepasbare 

partijen worden weggemengd in een partij die wel toepasbaar is.  
 
Voor alle bewijsmiddelen geldt dus dat wanneer hoge waarnemingen 

zich in een bepaald deelgebied bevinden, dan moet je dit als aparte 

partij (of als een aparte zone in het geval van een 

bodemkwaliteitskaart) definiëren. Separate ontgraving van een partij 

moet hierbij wel redelijkerwijze technisch uitvoerbaar zijn. 

Bij heterogene partijen/gebieden is dit laatste vaak niet het geval.  

 

Hoe kun je verantwoord middelen op het grensvlak van klasse B en > I 

 

Om te voorkomen dat bij middelen diverse partijen met verschillende 

kwaliteit worden gemengd dient altijd eerst bekeken te worden of: 
• Het onderzoek juist is uitgevoerd  

• Verschillende partijen met verschillende kwaliteiten (klasses) 
kunnen worden onderscheiden 

• De spreiding acceptabel is om meetwaarden en de klassen te 
middelen  

 

Als in een gebied waarin aan de bovenstaande eisen is voldaan, het 

gemiddelde van de te ontgraven partij in een  deelgebied klasse B is en 

ook de P95 niet de Interventie waarde overschrijdt (5 P boven de 

interventiewaarde) is de spreiding tussen de meetwaarden acceptabel. 

 

Mocht dit niet het geval zijn moet bekeken worden of de partij seperaat 

te ontgraven is en of er een apart deelgebied te onderscheiden is. Is dit 

het geval dan is die partij/deelgebied te classificeren “boven de I 

waarde”.  Voor deze deelgebieden moet dan het Wbb saneringsspoor 

gevolgd worden. 

 

Het toetsing programma Towabo kan zowel het rekenkundig 

gemiddelde als de P95 berekenen. 

 

Basis informatie voor het juist indelen van partijen. 

 

De (water)bodemonderzoek protocollen die worden vermeld in bijlage 

D II van de regeling (w.o de leidraad waterbodemonderzoek 

rivierengebied Rijn en Maas) kunnen gebruikt worden als 

milieuhygiënische bewijsmiddel. Dit betekent dat alleen de hierin 

vermelde onderzoekstrategieën (aantal boringen en analyses) ten 

aanzien van het bodemonderzoek geldig zijn. Overige zaken in de 

Leidraad of andere protocollen zijn niet meer algemeen geldig (bijv. 

cocktail parameter leidraad, HVN, afwijkende beoordeling van de 

klasses, andere stoffenpakketten enz.) 
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Het standaard stoffenpakket voor RWS geldt algemeen sinds 1 juli  

2008 en voor de regels voor het beoordelen van de waterbodem en 

baggerspecie zijn ook algemeen sinds 1 januari 2008 geldig. 

 

 


