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Voorwoord

Sinds de inwerkingtreding van de beleidsnotities Actief Bodembeheer 
Maas (ABM) en Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR) is er veel te doen 
geweest over de interpretatie van het beleid en de uitvoering ervan in de 
praktijk. Inmiddels zijn we een heel eind op weg met de juiste interpretatie 
van het beleid. Met behulp van instrumenten zoals de spelregels ABR/
ABM, de handreiking voor het opstellen van een grondstromenplan, de 
handreiking voor het toepassen van de afwegingsmethode en de KE-toets 
en de Leidraad voor waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt 
het toetsingskader voor zowel initiatiefnemer, vergunningverlener en de 
handhaver verduidelijkt.

Het uitvoeren van herinrichtingsprojecten in het rivierengebied is een 
complexe aangelegenheid, met onder andere juridische, rivierkundige, 
planologische, ecologische en uitvoeringstechnische componenten. Het is 
dan ook niet vreemd dat er interpretatieverschillen ontstaan die om een 
duidelijk antwoord vragen. In de Steungroep zijn in de afgelopen periode 
dergelijke vraagstukken beantwoord. Het doel was om oplossingen aan te 
dragen voor problemen waar de mensen in het veld tegenaan lopen. 

De vragen en antwoorden die in dit boekje zijn gebundeld, zijn bedoeld om 
de resultaten van discussies en opgedane ervaringen binnen de Steungroep 
toegankelijk te maken voor iedereen die zich met de materie bezighoudt. 
Uitgangspunt voor de steungroep is steeds de praktijk geweest, met het 
gedachtegoed van het Actief Bodembeheer Rivierbed in de hand. Verder 
kan op basis van dit materiaal de discussie worden voortgezet over de juiste 
interpretatie van het beleid. Ook kunnen de ideeën en oplossingen die we 
hebben bedacht voor concrete situaties richting geven. 

De Steungroep ABM/ABR
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Vragen & Antwoorden

Hieronder zijn de vragen & antwoorden onderverdeeld in een aantal 
rubrieken, opdat een bepaalde vraag gemakkelijker kan worden terug-
gevonden.

De status van een antwoord is door de Steungroep als volgt geformu-
leerd: 
“Het antwoord is tot stand gekomen in overleg met enkele vertegenwoordigers van 
de overheden die bij de implementatie van ABR/ABM zijn betrokken. Hoewel de 
intentie bestaat dat alle betrokken overheden zich aansluiten bij het antwoord, 
bestaat de mogelijkheid dat overheden in een specifi eke situatie toch een afwijkende 
mening hebben. Zij behouden hun eigen verantwoordelijkheid voor het nemen van 
besluiten. Aan het antwoord kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.” [plan 
van aanpak d.d.18 maart 2004]. 

A. Reikwijdte en afbakening

A.1] De afbakening van de beleidsnotitie is mij niet geheel duidelijk. Heeft 
de beleidsnotitie ABR alleen betrekking op projecten die onder de PKB/Mer 
Ruimte voor de Rivier vallen of moet ik dit ruimer zien? 

Antwoord
Ja, de reikwijdte gaat verder dan alleen projecten die onder de PKB/MER 
Ruimte voor de rivier vallen. De beleidsnotities ABR en ABM zijn als toets-
kader van toepassing op alle natuurontwikkelings- en rivierverruimings-
projecten en overige maatschappelijk relevante projecten (“overige” in die 
zin dat het hoofddoel anders is dan rivierverruiming, natuurontwikkeling 
danwel vergroting bevaarbaarheid voor ABM). Het toepassingsgebied van 
deze beleidsnotities betreft het zomer- en winterbed van de Rijntakken 
(Bovenrijn, Waal, Pannerdens Kanaal, Neder-rijn, Lek en IJssel) en de Maas 
(inclusief het Julianakanaal in het Wvo-beheersgebied van Rijkswaterstaat 
Limburg; het gedeelte van de Maas van Eijsden tot Hedel).

Projecten van maatschappelijk belang kunnen in principe door iedereen 
worden ontwikkeld. Voorwaarde is wel dat als neveneffect van het project 
tevens per saldo rivierverruiming (en daarmee “MHW winst”) optreedt en 
aanvullend mogelijk tevens tot vergroting van gewenste natuurwaarden 
leidt. 



4 30 vragen & antwoorden december 2005

B. Bodemonderzoek en bodemkwaliteit

B.1] Voor projecten in de Rijntakken wordt momenteel het door Rijkswa-
terstaat voorgeschreven analysepakket (WADON-pakket) gehanteerd. In de 
beleidsnotitie ABR worden ook eisen gesteld aan o.a. Pentachloorbenzeen 
(HVN). Deze stof zit echter niet in het WADON-pakket. Hoe gaat dat nu met 
toetsing aan ABR? Mogelijk geldt dit ook voor andere stoffen. Blijft in die 
gevallen de toetsing aan de HVN achterwege? 

Antwoord
Voor bestaande projecten geldt dat uitgevoerde analyses (zolang is aan-
getoond dat deze nog actueel zijn) die voor de inwerkingtreding van het 
beleid ABR/ABM zijn geanalyseerd conform de toen geldende richtlijnen 
en/of analysepaketten, niet opnieuw hoeven te worden geanalyseerd. De 
toetsing van die ontbrekende parameter mag dan achterwege blijven. In de 
nog op te stellen Leidraad voor waterbodemonderzoek in de Uiterwaarden 
zal zeer waarschijnlijk een nieuw analysepakket worden opgenomen. Voor 
nieuwe projecten wordt aanbevolen om in overleg met het bevoegd gezag 
te bepalen welke parameters dienen te worden geanalyseerd (passend 
pakket op de gewenste toepassing).

B.2] Wat is de rol van een bodemkwaliteitskaart nu bij ABR/ABM? Ik lees 
nergens een verplichting om deze op te stellen. Dient er ook een bodem-
beheersplan te worden opgesteld? Dient het hele vaststellingstraject te 
worden doorlopen of hoeft alleen de kaart opgesteld te worden?

Toelichting: een bodemkwaliteitskaart heeft voor de waterbodem geen 
wettelijke status. Een waterbodemkwaliteitskaart zou ook samen met een 
vergunningverleningsprocedure vastgesteld kunnen worden. Overigens 
liggen de grondstromen via de vergunningverlening en overige randvoor-
waarden ABR/ABM al vast zodat het nut van een bodemkwaliteitskaart 
niet zo groot lijkt.

Antwoord
Bodemonderzoek wordt van de initiatiefnemer gevraagd ten behoeve 
van de melding voor vergunningverlening op grond van de Wbb. Een 
belangrijke voorwaarde om tot realisatie van een project te komen, is dat 
er voldoende informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Het is dus 
niet verplicht om een bodemkwaliteitskaart op te stellen, maar het kan 
wel als instrument worden gebruikt. Het bevoegd gezag beoordeelt uit-
eindelijk of er voldoende informatie is verzameld voor een ontvankelijke 
vergunningaanvraag. 
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De initiatiefnemer kan bij het verzamelen van informatie gebruik maken 
van de bestaande bodemzoneringskaarten. Deze kaarten geven een beeld 
van de te verwachten bodemkwaliteit in een bepaald gebied. De initiatief-
nemer kan deze kaart voorlopig gebruiken om een onderzoekshypothese 
te vormen als uitgangspunt voor het bodemonderzoek. In de nog op te 
stellen ‘Leidraad voor waterbodemonderzoek in de uiterwaarden’ zal de 
rol van een bodemkwaliteitskaart worden verduidelijkt.

B.3] Op welke wijze kan een puntbron die in een diffuus verontreinigd 
gebied ligt afgebakend worden van de diffuse verontreiniging? 

Antwoord
In de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Maas is op blz. 69 van de Nota 
van Toelichting aangegeven op welke wijze kan worden getoetst of de (toe 
te passen) weerdgrond additioneel is beïnvloed door een puntbron. In de 
beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rijntakken is op blz. 65 van de Nota 
van Toelichting aangegeven dat de toets of de (toe te passen) uiterwaar-
dengrond additioneel beïnvloed is door een puntbron, plaatsvindt door 
het uitvoeren van een aanvullend historisch onderzoek. 

Meestal is het onderscheid te maken op basis van een gidsparameter. 
Vanuit de Steungroep is voorgesteld om individuele analyses te vergelij-

Voorbeeld van een bodemzoneringskaart
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ken met de P90 van de zone waar de grond vrijkomt (bij de Maas wordt 
de 95-percentielwaarde gehanteerd). Deze concentratiegrens is arbitrair 
en per geval in overleg met bevoegd gezag vast te stellen. In geval van 
bodemvreemd materiaal ligt deze grens bij 20% (bij 20% of minder is 
sprake van gebiedseigen grond).

B.4] Er zijn in het verleden zeer veel bodemmetingen in de uiterwaarden 
verricht. Volgens de huidige Wbb/Wvo wetgeving dienen deze gegevens om 
de paar jaar opnieuw verricht te worden. Beïnvloeding van het dynamische 
riviersysteem zou dermate invloed hebben dat oude cijfers onbetrouwbaar 
zijn. Gelet op de kosten is het de moeite waard te onderzoeken of oude cij-
fers bruikbaar te maken zijn, bijvoorbeeld voor bodemzoneringskaarten?

Antwoord
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen analysegegevens van de 
bovengrond (0-50 cm of 0-100 cm) en de ondergrond. Aangenomen mag 
worden dat de kwaliteitsgegevens van de ondergrond, in vergelijking tot 
de bovengrond, voor langere tijd actueel blijven. Immers, de bovengrond 
staat onder invloed van de dynamiek van de rivier (erosie- en sedimenta-
tieprocessen) en het type landgebruik. Voor actualisatie van de gegevens 
zal veelal met een korte slag (1 of 2 mengmonsters van de bovengrond 
per deelgebied) kunnen worden volstaan. 

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de richtlijn Nader 
Onderzoek [AKWA-rapport 01.005] of voor de Maas naar paragraaf 5.3.5 
van het bodemboek Maaswerken.
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C. Verwerkingsopties

C.1] Kan bij hergebruik als ‘bodem blijft bodem’ ook grond > HVN/BGW 
worden toegepast, zolang deze maar niet in de leefl aag komt?

Toelichting: hierover bestaat onduidelijkheid omdat bij de milieuhygiënische 
eisen voor ‘bodem blijft bodem’ alleen wordt vermeld dat de kwaliteit van 
de leefl aag aan de saneringsdoelstelling (HVN/BGW) moet voldoen (blz. 
17 van de beleidsnotitie). 

Antwoord
Nee, in de beleidsnotitie ABR (blz. 15) staat vermeld dat de saneringsdoel-
stelling geldt voor de achterblijvende bodem en de toepassing van grond 
als bodem. Grond die niet aan de saneringsdoelstelling voldoet, moet op 
een andere wijze worden toegepast. Dit geldt ook voor grond die dieper 
wordt toegepast. 

Er is een uitzondering gemaakt voor kleinschalige projecten, waar minder 
dan 100.000 m3 verontreinigde grond moet worden geborgen of waar geen 
put in het project zelf of in de directe omgeving van het project aanwezig 
is. In die gevallen mag het verontreinigde materiaal als bodem worden 
toegepast, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan (zie ook blz. 15 
van de beleidsnotitie ABR).

C.2] Kan uiterwaarden-/weerdgrond worden toegepast (‘bodem blijft bodem’ 
of bergen in put) indien hierin voorkomt:
a Koolas, slakken, puin en/of ander niet mobiel verontreinigd vuil, sporen 

tot weinig houdend, met diffuus karakter.
b Puin, tot volume 20%, zonder direct aanwijsbare bron, waarschijnlijk 

diffuus agv oude stortingen in verleden in omgeving.
c Puin, tot 50%, idem als b.
d Puin, tot 20%, met aanwijsbare bron, al dan niet voorzien in voorbereiding 

(kan bv. steenfabrieksterrein of puinophoging zijn).
e Puin, tot 50%, idem als d.
f Puin, tot 100%, idem als d.

Wanneer is er nog sprake van diffuus en gebiedseigen grond en wanneer 
betreft het een puntbron/verontreiniging?

Antwoord
Conform de BRL 9308 (nieuwe versie, uit BOKS 5.0) is grond een niet 
vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke 
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oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de 
Nederlandse bodem kan uitmaken; in de grond mogen maximaal 20% 
(kg/kg) bodemvreemde materialen aanwezig zijn, zoals ijzer, puin, afval, 
sintels, etc. 

Dit sluit aan op de mening van de Steungroep dat uiterwaardengrond of 
weerdgrond met bodemvreemde materialen zoals genoemd onder optie 
a) en b) kan worden toegepast als bodem (of in een put). Ten aanzien 
van optie c, d, e en f dient het puin te worden gezeefd en gescheiden te 
worden afgevoerd. 

C.3] Stel dat alle grond in een depot of een gevulde put voldoet aan de 
bodemkwaliteits-eis voor ‘bodem blijft bodem’ (maximaal 1.2 x HVN/BGW), 
is er dan nog noodzaak tot het apart aanleggen van een afdeklaag en het 
monitoren hiervan? Erosiebestendigheid is dan toch niet nodig!

Antwoord
Nee, indien wordt aangetoond dat de leefl aag aan de kwaliteitseisen voor 
‘bodem blijft bodem’ voldoet is geen extra afdeklaag noodzakelijk, immers 
de grond voldoet zelf al aan de eisen als leefl aag. Een afdeklaag of leefl aag 
is wel vereist indien het gaat om isolatie van verontreinigde grond. Het 
voorgaande staat echter los van het gegeven dat een dergelijke inrichting 
valt onder nazorg van de Leemtewet.

C.4] Hieronder een aantal vragen/opmerkingen m.b.t. erosie uit de vergun-
ning-verleningspraktijk:

a De afdeklaag op een depot (stortplaats) dient volgens ABM erosie-
bestendig te zijn (indien de inhoud van het depot niet voldoet aan 
HVN/BGW). Welke criteria kan ik hanteren voor het toetsen van deze 
erosiebestendigheid? Hoe kan ik de factoren die hierbij een rol spelen 
bv. Korrelgrootteverdeling, stroomsnelheid oppervlaktewater, begroeiing 
objectief tegen elkaar afwegen? Bij een depot (stortplaats) gelegen in 
het zomerbed van de rivier is het garanderen van erosiebestendigheid 
van de afdeklaag nogal moeilijk (tenzij je de stortplaats asfalteert). Kan 
hier volstaan worden met de eis dat de afdeklaag minimaal 1 meter dik 
moet zijn en ook 1 meter dik moet worden gehouden? Mag de erosie-
bestendigheid dan een ondergeschikte rol spelen? Voor wat betreft de 
eis tot erosiebestendigheid wordt dan echter afgeweken van het beleid 
ABM en dient de beschikking door de DG genomen te worden. Hoe moet 
hier in de praktijk mee worden omgegaan?
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Antwoord
Hoe maak je erosiebestendigheid toetsbaar? Dit is afhankelijk van de 
functie waarvoor de leefl aag wordt aangelegd. Is dit om erosie van de on-
derliggende (viezere) laag te voorkomen, dan kan van de minimale dikte 
(1 meter) worden afgeweken, zolang de aangebrachte leefl aag maar blijft 
liggen. In principe dient het (deel)gebied waar de leefl aag betrekking op 
heeft, zodanig te worden ingericht dat de kans op erosie wordt verkleind. 
Dus vooraf regelen, maar controleren via monitoring/nazorg. Als het gaat 
om een leefl aag die wordt aangelegd om te voorkomen dat er blootstellings-
risico’s optreden, dient tenminste 1 meter te worden aangehouden (zie blz. 
64, ABM). Dit geldt ook voor de toepassing van ‘bodem blijft bodem’.

b In de praktijk komt het voor dat niet gelijktijdig aan de eisen m.b.t. 
erosiebestendigheid en bodemopbouw (‘bodem blijft bodem’) van ABM 
kan worden voldaan. In de rivier is het namelijk het verstandigst om 
zeer grindig materiaal als afdeklaag te gebruiken (dit is waarschijnlijk 
het minst erosiegevoelig), doch dit zal niet overeenkomen met de 
bodemopbouw ter plaatse ( dikte en volgorde bodemlagen). Dient de 
erosiebestendigheid dan het primaat te hebben? Voor wat betreft de eis 
tot bodemopbouw wordt dan echter afgeweken van het beleid ABM en 
dient de beschikking door de DG genomen te worden. Hoe moet hier in 
de praktijk mee worden omgegaan?

Antwoord
Vraag over de eis van bodemopbouw bij optie ‘bodem blijft bodem’: bij het 
aanbrengen van een leefl aag mag wel zand of grindig materiaal worden 
aangebracht, als dit vanwege erosiebestendigheid beter is of vanuit de pro-
jectdoelstellingen gewenst is. De laatste zin bij de eis over bodemopbouw 
is dan relevant (zie blz. 17, ABM).

c Indien uit monitoring blijkt dat de afdeklaag op een gegeven moment 
niet meer dik genoeg is, dient deze aangevuld te worden. De regels 
van ABM volgend mag dit enkel gebeuren mat materiaal uit het geval 
Maas en dan nog specifi ek uit hetzelfde project (‘bodem blijft bodem’). 
Wat nu als dit project  al vijf jaar is afgerond en er geen grond meer 
vrijkomt?

Antwoord
Vraag over aanvullen van grond (bijvoorbeeld na 10 jaar), hoe kan je dan 
nog voldoen aan de eis bij ‘bodem blijft bodem’ dat grond binnen het pro-
ject moet vrijkomen? Het antwoord is dat dit niet kan. Bij een depot kan je 
eventueel overgaan tot herstel = functioneel werk (voldoen aan eisen Bsb). 
Bij ‘bodem blijft bodem’ leidt dit tot een probleem. Je kan dan niet meer 
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terugvallen op de uitzondering 1, lid 3 van het Bsb (over hergebruik op of 
nabij de plaats van ontgraving). Dit betekent dat de regels van het Bsb weer 
van toepassing zijn, aan te bevelen is dan om schone grond toe te passen 
i.v.m. eisen bij toepassing cat. 1 grond (aard en samenstelling van de grond). 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit moeilijk te realiseren is.

C.5] Met betrekking tot de verwerkingsoptie “bergen in depots” heb ik 
de volgende vragen:

a Mag weerdgrond afkomstig van elders in het depot gestort worden (bv. 
mag weerdgrond uit het winterbed van de Waal in een depot in het 
winterbed van de Maas gestort worden?)

Antwoord
Ja, volgens de Wm (art. 8.13) mogen er geen beperkingen worden gesteld 
aan herkomstgebieden. Uiteraard kan de initiatiefnemer zelf aanvullende 
voorwaarden stellen in de acceptatiecriteria en die in overleg met bevoegd 
gezag vaststellen.

b Maakt het hierbij nog verschil of deze weerdgrond schoon of verontreinigd 
is?

Antwoord
Nee, want de initiatiefnemer bepaalt wat hij wil accepteren en wat hij mag 
accepteren vanuit de vergunning qua samenstelling van verontreiniging, 
zolang het maar gebiedseigen grond betreft.

c Mag “droge” grond (dus geen baggerspecie, niet afkomstig uit winterbed) 
in het depot gestort worden?

Antwoord
Nee, vanuit ABR/ABM niet. Ook hier geldt de tegenstelling van ABR/ABM 
met de Wm.

d Maakt het hierbij nog verschil of deze weerdgrond schoon of verontreinigd 
is?

Antwoord
Ja, vanuit de Wvo mag schone grond altijd overal worden toegepast, ook 
als het droge grond betreft. De verontreinigde ‘droge’ grond niet. Vanuit 
de Wm mag beiden (zowel schone als verontreinigde grond) worden 
toegepast. De meest beperkende wetgeving bepaalt, dus alleen schone 
grond is toegestaan. 
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e Mag specie die vrijkomt bij de verbreding van het Julianakanaal (deels 
onderhoudsspecie) in een depot gestort worden?

Antwoord
Nee, in principe is onderhoudsbaggerspecie in ABR/ABM uitgesloten. 
Het is voorstelbaar dat bij projecten in het rivierengebied ook een stukje 
onderhoudsbaggerspecie vrijkomt. Dit is niet te voorkomen, zolang dit 
slechts een marginaal deel van het totale volume wat vrij komt betreft 
en geen jarenlang achterstallig onderhoud betreft. Daarnaast spelen de 
acceptatiecriteria van het betreffende depot een rol.

f Maakt het hierbij nog verschil of deze specie schoon of verontreinigd 
is?

Antwoord
De kwaliteit van de “onderhoudsbaggerspecie” moet vergelijkbaar zijn met 
de kwaliteit van de weg te nemen grond binnen het project.

C.6] Een van de verwerkingsopties in het kader van actief bodembeheer 
rijntakken is het storten in putten. Hieraan zijn een aantal voorwaarden 
verbonden (pag. 18 & 19 van de beleidsnotitie actief bodembeheer rijn-
takken).

Is het mogelijk om uiterwaardengrond te bergen in het projectgebied 
zonder dat een bestaande of nieuwe put wordt gevuld. Kortom, is het 
mogelijk een (bovengronds) depot te maken? Daarnaast vroeg ik mij af 
welke nazorgverplichtingen op basis van de Wm worden opgelegd indien 
deze put, of depot, gevuld wordt met klasse 4 grond afkomstig uit het 
projectgebied. Is er sprake van nazorg op lange termijn? Zo ja, wie is 
hiervoor verantwoordelijk? Welke monitoringseisen worden gesteld? 

Antwoord 
Het is in theorie mogelijk om een bovengronds depot aan te leggen (recent 
voorbeeld zijn terpen). Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (Wbr) en moet eventueel compensatie 
plaatsvinden. Voor de nazorg kan een indruk worden verkregen mbt de 
IPO checklist ‘nazorg van baggerspecie stortplaatsen’ (2003). 

Het gaat hier om de nazorgverplichting van stortplaatsen van baggerspecie. 
De nazorg is gericht op het in stand houden van isolerende voorzieningen 
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en het monitoren van verspreiding van verontreinigingen naar de omge-
ving van het depot. De nazorg is in principe eeuwigdurend, maar kan op 
basis van monitoringsresultaten geëxtensiveerd worden. De nazorg van 
niet-RWS baggerspeciedepots ligt bij de betreffende provincie. Zij zullen 
voor de bekostiging van de nazorg een heffi ng in rekening brengen bij de 
initiatiefnemer. Met het berekenen van deze heffi ng voor baggerspecie-
depots is nog geen ervaring.

C.7] Wat is voldoende erosiebestendig (blz. 17, eisen voor optie ‘bodem 
blijft bodem’)?

Antwoord
Voldoende erosiebestendig is het 
volgende: er is iets geborgen dat op 
zijn plaats moet blijven. Daarboven 
wordt een afdeklaag aangebracht. 
Deze laag is onderhevig aan de 
rivierdynamiek. In principe mag 
de deklaag niet worden aangetast. 
Echter, variaties in de deklaag 
tot 20 % (veroorzaakt door de 
meetonnauwkeurigheid en als 
gevolg van natuurlijke erosie- en 
sedimentatieprocessen) zijn uit ri-
sico-oogpunt aanvaardbaar. Indien 
blijkt dat verdere erosie optreedt, 
dienen er maatregelen te worden 
getroffen. Dit laatste dient door het 
bevoegd gezag per geval te worden 
beoordeeld.

Voorbeeld
Er wordt een afdeklaag van gemiddeld  1 meter dikte aangebracht. Perio-
diek of na een hoogwater wordt de dikte van de afdeklaag gecontroleerd. 
Zolang de variatie in de dikte binnen de 20% valt (= minimaal 80 cm), 
hoeft er niet te worden ingegrepen. Wel kan worden verlangd dat dan de 
monitoring wordt geïntensiveerd. Ingrijpen wordt pas noodzakelijk geacht 
indien de dikte van de afdeklaag minder is dan 60 cm. 

Wat is er nog erosiebestendig?
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C.8] Mag klasse 0-2 verontreinigde uiterwaardengrond worden gestort in 
een put? 

Antwoord
Ten aanzien van de kwaliteitseisen voor het storten in een bestaande 
zandwinput is het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie van toe-
passing. 
Als het hieraan voldoet, dan mag in principe ook schoon of licht veront-
reinigde grond erin. Het storten van klasse 0-2 uiterwaardengrond is be-
leidsmatig misschien minder gewenst (zie ook de voorkeursvolgorde van 
verwerken van uiterwaardengrond), maar is juridisch wel toegestaan. 

C.9] Randvoorwaarde bij het storten in bestaande putten is dat er ter af-
dekking een leefl aag moet worden aangebracht. De kwaliteitsdoelstelling 
van de leefl aag is op lange termijn de BGW. Indien de kwaliteit slechter 
is dan de BGW geldt een tussendoelstelling op het niveau van herveront-
reiniging. Nu is het echter zo dat het HVN (bijlage 6, p. 45) lager is dan 
de BGW voor droge en natte natuur (bijlage 2, p35 m.u.v. koper en zink), 
terwijl je dit juist andersom verwacht. Aan welke eisen moet de leefl aag 
nu voldoen? 

Antwoord
De eisen zullen in belangrijke mate afhangen van de functie die de te cre-
eren bodem moet vervullen. In het geval dat de HVN lager (kritischer) dan 
de BGW heb je de “plezierige” situatie dat altijd voldaan kan worden aan 
de normen die gelden voor de toekomstige functie en het in de toekomst 
door de rivier af te zetten slib beter van kwaliteit is.

C.10] Wat is de maximale dikte of opvulling die is toegestaan? Is er verschil 
met de dikte van de leefl aag?

Antwoord
In principe gaat de optie ‘bodem blijft bodem’ verder dan alleen de leef-
laag. Afhankelijk van de bodemopbouw is het toegestaan om grondlagen 
van enkele meters ook te beschouwen als bodem. Per geval zal worden 
beschouwd of de gewenste toepassing volledig als ‘bodem blijft bodem’ 
wordt beschouwd of dat slechts het bovenste deel van het toegepaste 
materiaal als ‘bodem blijft bodem’ kan worden beschouwd.
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D. Afwegingsmethode

D.1] Is het verplicht om de afwegingsmethode zoals beschreven in bijlage 
3 te doorlopen? 

Antwoord
Ja, de afwegingsmethode is bedoeld om een milieuverantwoorde on-
derbouwing te geven van de gekozen verwerkingsoptie(s) en dient ter 
onderbouwing van de benodigde vergunningaanvragen voor het project. 
De afwegingsmethode kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt 
(zie paragraaf 6.2 van de beleidsnotitie). Afhankelijk van de projectdoelstel-
lingen hoeven echter niet alle verwerkingsopties in de afweging te worden 
meegenomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de recent ver-
schenen handreiking “Afwegingsmethode en KE-toets” (mei, 2005). 
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E. Sanering en toetsingscriteria

E.1] Is er binnen ABR/ABM altijd sprake van een sanering en daarmee van 
een saneringsdoelstelling? 

Antwoord
Ja, met het beleid ABR/ABM is een nadere invulling gegeven aan de ge-
valsdefi nitie en de saneringsdoelstelling die hierop van toepassing is (zie 
paragraaf 7.4 van de beleidsnotities ABR en ABM). Dientengevolge bestaat 
er een meldingsplicht ingevolge artikel 28 Wbb, ongeacht of in een bepaald 
project nu wel of niet meer dan 25 m3 grond boven de interventiewaarde 
is verontreinigd. 

E.2] Hoe moet worden omgegaan met stoffen waarvan de gemeten concen-
traties onder de detectiegrens liggen, maar als gevolg van de correctie naar 
standaardbodem alsnog tot overschrijding van het HVN/BGW leiden?

Antwoord
Stoffen die alleen maar voorkomen in gehaltes beneden de detectielimiet 
hoeven niet te worden getoetst aan de saneringsdoelstelling. Uitgangspunt 
daarbij is dat de analyse-methode conform de geldende NEN-norm (met 
de daarbij behorende detectielimieten) wordt uitgevoerd.

Indien door middel van een serie metingen een gemiddelde bodemkwa-
liteit voor een partij grond (b.v. zone) dient te worden afgeleid lijkt het 
verstandig om metingen beneden de detectielimiet wel op enigerlei wijze 
mee te nemen, omdat het niet meenemen van meetwaarden beneden de 
detectielimiet het gemiddelde in dit soort gevallen onrealistisch hoog kan 
doen uitvallen. In dat geval zou dan toch de gebruikelijke methode van 
0,7 maal de detectielimiet kunnen worden gebruikt. Het mogelijke effect 
van door bodemtypecorrectie oplopende gehaltes is bij het berekenen van 
gemiddelde bodemkwaliteit vermoedelijk beperkt. Indien geen van de 
metingen boven de detectielimiet zou uitkomen kan weer teruggevallen 
worden op de 1e optie: niet toetsen aan de saneringsdoelstelling.

E.3] Welke waarde moet worden gehanteerd voor het herverontreinigings-
niveau: P50 of P90?

Antwoord
Hoewel in de beleidsnotitie niet wordt voorgeschreven welke statistische 
parameter moet worden gebruikt, wordt in de praktijk de P50 als de ge-
middelde waarde van het HVN toegepast omdat:
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• zo wordt aangesloten bij de landelijke Richtlijn Bodemkwaliteitskaar-
ten, waarin dezelfde statistische parameter wordt gehanteerd, en;

• dan dezelfde statistische parameter wordt gehanteerd als die waarmee 
de bodemkwaliteit in het rivierbed wordt beschreven en toetsing aan 
de saneringsdoelstelling plaatsvindt.

In principe maakt het niets uit, zolang maar voor de kwaliteit van de ach-
terblijvende bodem met dezelfde percentielwaarde wordt gerekend als de 
percentielwaarde van het HVN waaraan wordt getoetst. 
Dit betekent dat in een deelgebied (of zone) van alle geanalyseerde mon-
sters (met een nog vast te stellen aantal minimum waarnemingen) de P50-
waarde van de stoffen in de achterblijvende bodem worden vergeleken 
met het P50 van het herverontreinigingsniveau (HVN). 

E.4] Dient er wel/geen bodemtypecorrectie plaats te vinden bij de toepas-
sing van HVN-waarden?

Antwoord
Bij een project in de Rijntakken wordt de gemiddelde concentratie be-
paald op basis van naar standaard bodem omgerekende gehalten in de 
toekomstige leefl aag of achterblijvende bodem. Bij de Maas worden bij 
deze berekening de gemeten gehalten gebruikt. De verkregen gemiddelde 
concentraties kunnen voor zowel Rijntakken als Maas rechtstreeks worden 
vergeleken met de HVN’s. Indien echter bij een Maasproject getoetst wordt 
aan een BGW, moet eerst worden bepaald wat de gemiddelde lutum en 
organische stofgehalten zijn in de leefl aag of achterblijvende bodem. Met 
deze gehalten dienen de BGW-waarden te worden omgerekend voordat 
toetsing kan plaatsvinden.

E.5] Van ontwerp tot realisatie van rivierverruimings- en natuurontwik-
kelings-projecten dient men terdege rekening te houden met ecologische 
doelstellingen. Er wordt verondersteld dat deze (in de leefl aag) i.h.k.v. ABR 
verder uitgegraven zal moeten worden om aan de saneringsdoelstelling 
te kunnen voldoen.

Antwoord
Dit is heel goed mogelijk. In de beleidsnotitie (blz. 60) is aangegeven dat 
voor de functie natuur niet kan worden uitgegaan van een standaard-
dikte, maar dat per situatie maatwerk moet worden geleverd. De dikte 
van de leefl aag is afhankelijk van de worteldiepte van de vegetatietypen 
die worden beoogd. 
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E.6] Hoe nat is permanent nat? 

Toelichting op de vraag: De BGW-nat is aanzienlijk ruimer (voor enkele 
stoffen op het niveau van de interventiewaarde) dan de BGW-droog of het 
HVN. In het geval dat er in projecten veel terreingedeelten voorkomen die 
in de categorie “nat” in te delen zijn, ligt de mogelijkheid open om klasse 
3 en 4 te verwerken. Onder voorwaarden natuurlijk.

In de beleidsnotitie vinden 
we de volgende tekst: “On-
der nat wordt verstaan dat 
deel dat permanent onder 
water staat. Bij droge na-
tuur staat de waterbodem 
niet permanent onder wa-
ter”. Gelet op de fl uctue-
rende rivierstanden en de 
technische uitvoerbaarheid 
van de inrichtingsmaat-
regel is gekozen voor de 
volgende invulling: 
Voor het toetsen aan de saneringsdoelstelling wordt de kwaliteit van de 
leefl aag getoetst aan één bodemgebruikswaarde (BGW), behorende bij de 
toekomstige functie (eindsituatie) of aan het HVN (herverontreinigingsni-
veau). Voor een uiterwaard/weerd waarin een geul wordt aangelegd met 
de functie natte natuur, zal dan ook aan de BGW-nat worden getoetst. Een 
geul is primair watervoerend en wordt daarom vanaf de insteek als “nat” 
gedefi nieerd. (conform de Wvo en de Bestrijdingsmiddelenwet).

Permanent nat?
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F. Monitoring en nazorg

F.1] Hoe kan een relatief kleine put adequaat aangelegd en beheerd 
worden zonder al te hoge kosten? Het gaat hier vooral om de technische 
aspecten.

Antwoord
De essentie is dat een kleine put niet onder ander regime valt dan een 
grote put. Indien in kleine putten minder sterk verontreinigd baggerspe-
cie wordt gestort zullen de (aanleg)kosten relatief kleiner zijn. Dit geldt 
eveneens voor de kosten van de nazorg op basis van de Leemtewet. Het 
is onvermijdelijk dat de nazorgkosten per m3 sterk toenemen bij kleine 
volumes, omdat deels sprake is van vaste kosten voor monitoren en com-
municatie en een minimum opzet van de monitoring. De opzet en daarmee 
de kosten van de nazorg voor depots met gebiedseigen grond zijn echter 
nog zeer onzeker. 

De recente IPO checklist voor baggerspeciedepots geeft aanknopingspun-
ten, maar deze is onvoldoende gericht op ABR/ABM-depots. 

F.2] In een project zijn eerder uitgegraven terreindelen aanwezig die nu 
onder de noemer “geen grondverzet” vallen. Men veronderstelt dat op deze 
terreindelen minder nazorg plaats hoeft te vinden. Uit de discussie komt 
naar voren dat het enerzijds nog volstrekt onduidelijk is wat nazorg zal 
moeten inhouden maar ook dat “onvoldoende” gesaneerde of terreindelen 
waarop “geen grondverzet” heeft plaatsgevonden en die restverontreiniging 
hebben wel eens ecologisch (gedeeltelijk) onbruikbaar kunnen zijn. 

Antwoord
Voor eerder gegraven delen zou al een nazorgplan moeten zijn opgesteld, 
zeker als er sprake is van het achterblijven van een restverontreiniging. 

In principe dient nazorg plaats te vinden voor het gebied waar de deelsa-
nering heeft plaatsgevonden. Echter, indien door de ingreep de dynamiek 
in het projectgebied gaat veranderen en lokaal erosie of sedimentatie gaat 
toenemen, dan kan dit ook consequenties hebben voor de niet-vergraven 
gebieden. Dus ook in het gebied waar geen grondverzet plaatsvindt (en 
eventueel een restverontreiniging aan het oppervlak ligt) kan de erosie 
toenemen. Dit aspect dient bij de nazorg ook te worden meegenomen. 
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F.3] Waar kijkt het bevoegd gezag nu naar? Naar het projectgebied of al-
leen naar het terreindeel dat op de schop wordt genomen. Achtergrond 
van de vraagstelling is de afbakening van het projectgebied in relatie tot 
de afbakening van de sanering, het idee dat binnen deelprojecten en/of 
maatregelgebieden niet alle terreindelen gesaneerd behoeven te worden 
en derhalve buiten de scope van de aanvraag  dan wel de vergunning 
kunnen blijven. 

Antwoord
ABR/ABM kijkt alleen naar het gebied waar de (diffuuse verontreinigde) 
grond wordt vergraven. Voor terreindelen (ook binnen het projectgebied) 
waar géén grondverzet plaatsvindt, geeft ABR/ABM geen nieuwe handva-
ten. Deze gebieden vallen daarmee buiten de scope van de aanvraag.
Voor de niet vergraven delen geldt op termijn de BGW als bodemkwa-
liteitsdoelstelling. De aanpak voor deze gebieden loopt via de reguliere 
sporen van de Wbb en de WRO. 
Bij bestemmingswijzigingen zonder graafwerkzaamheden moet wor-
den nagegaan of de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het 
gewenste gebruik. De provincies hebben beleidsvrijheid bij de manier 
waarop deze bodemtoets wordt ingevuld. Indien de bevoegde gezagen dit 
wensen kunnen zij ABR/ABM als beoordelingskader voor de bodemtoets 
gebruiken. Hierbij zal als uitgangspunt gelden dat bij bestemmings-wij-
zigingen zonder graafwerkzaamheden de BGW’s alleen op lange termijn 
als doelstelling gelden. 

Dit houdt in dat als de bodemkwaliteit van de niet-vergraven terreindelen 
bekend is dat:
• de BGW voor dit terreindeel wordt benoemd;
• vervolgens wordt bekeken of er gebruiksbeperkingen voor dit terrein-

deel moeten gelden (geldt als de actuele bodemkwaliteit niet voldoet 
aan de BGW/HVN die op dit terreindeel van toepassing is); 

• dat in een nazorg artikel de sedimentatie en/of erosie van deze ter-
reindelen wordt gereguleerd. 
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G. Handhaving

G.1] Hierbij een vraag mbt de vergunningverlening Wvo/Wbb irt ABM ikv 
project Zandmaas van de Maaswerken.Onderdeel van het project Zandmaas 
is het project “vrij eroderende oevers”. Het project is gelegen nabij Well 
(N-Limburg). Het project houdt in dat op een deel van de Maas de oever-
bescherming/verdediging wordt verwijderd. Verder vindt er geen actieve 
handeling plaats. Er is een strook van ca 100 m gereserveerd, waarvan 
in praktijk 70 m mag eroderen alvorens actief wordt ingegrepen. Er wordt 
dan alsnog weer verdedigd en de proef “vrij eroderende oevers” is op 
deze locatie dan niet geslaagd. Verzoek:
• Hoe hier mee om te gaan in het kader van de Wvo/Wbb?
• Is hier sprake van een vergunningplichtige handeling?
• Is er ervaring op dit gebied? 

Antwoord
De Wvo stelt dat het vergunningplichtig is om stoffen (schadelijke, ver-
ontreinigende of afvalstoffen) in oppervlaktewater te brengen. Tot het 
oppervlaktewater behoort tevens het winterbed. In het geval van de VEO 
worden geen stoffen in het oppervlaktewater gebracht (de stoffen waren 
hierin al aanwezig). 

De Wbb stelt dat het meldingsplichtig is om de bodem te saneren en om 
handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van 
de bodem wordt verminderd of verplaatst. Hiervan is bij de VEO sprake. 
Er is dus sprake van een meldingsplichtige handeling in het kader van 
de Wbb. De handeling vindt plaats binnen de begrenzing van het geval 
Maas en betreft dus een deelsanering (tenzij er alleen grond van klasse 0 
wordt verspreid). Hierbij geldt als voorbehoud dat is aangetoond dat er 
geen sprake is van een puntverontreiniging. In het saneringsplan moet 
aangegeven worden wat de saneringsdoelstelling is. In dit geval vormt 
ABM het beoordelingskader. De sanerings-doelstelling is dan HVN en/of 
BGW natte natuur (ervan uitgaande dat het afgekalfde deel permanent 
onder water zal staan). Getoetst dient te worden of de naar verwachting 
achterblijvende bodem voldoet aan deze saneringsdoelstelling. Daarnaast 
dient in de melding aandacht te worden besteed aan de verspreiding 
van de stoffen in het oppervlaktewater (hoeveelheden, verontreiniging, 
tijdsduur).
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H. Juridische aspecten

H.1] Hoe wordt bepaald wat niet vermarktbare grond is?

Antwoord
In principe geldt dat alle grond die als delfstof wordt aangemerkt, ook ver-
marktbaar is als grondstof of als (primaire) bouwstof. Als delfstof komen 
onder andere grind, klei en zand in aanmerking. Dit is niet noodzakelij-
kerwijs gebonden aan de kwaliteit van het materiaal. 
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I . Definities

I.3] Het herverontreinigingsniveau voor de Rijntakken is lager dan verwacht. 
Bij de ontwikkeling van het beleid is voor het herverontreinigingsniveau 
uitgegaan van de toetsingswaarde (bovengrens klasse 2). Met de huidige 
HVN komt de grens in een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij droge natuur) 
veel lager te liggen. De vraag is nu het HVN zo laag uitvalt of dit nog in 
lijn is met eerder beleid?

Antwoord
Ja, dit is in lijn met het beleid ABR. Indertijd is er voor gekozen om een 
herverontreinigingsniveau af te leiden en als tussendoelstelling te hanteren. 
Dat het HVN uiteindelijk lager uitvalt dan was verwacht, heeft weliswaar 
consequenties voor de toepassingsmogelijkheden van grond maar dit vormt 
geen aanleiding om het beleid op dit onderdeel te herzien.

I.6] Vertrouwelijkheid van gegevens: Bij de kosteneffectiviteitsberekening 
dient men gedetailleerd inzicht te bieden in de kosten ( baten en lasten). 
Gelet op aanbestedingen e.d. is het niet handig en verstandig om dit in de 
openbaarheid te brengen. In hoeverre er ook hier een beroep op de WOB 
(Wet Openbaarheid van Bestuur)  kan worden gedaan en welke spelregels 
er zijn dient uitgezocht te worden.

Antwoord
In de handreiking “Afwegingsmethode en kosteneffectiviteitstoets” is 
aangegeven op welke wijze de kosten berekend kunnen worden. Hierin 
bestaat de mogelijkheid om een schatting te geven van de kosten, zonder 
daarbij in detail in te gaan op alle baten en lasten. 
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J . Overige vragen

J.1] Hoe kijkt men tegen de techniek van onderzuigen van zand in uiter-
waarden aan? Dit in relatie tot relevante wetgeving en het beleid voor 
Actief Bodembeheer Maas en Rijntakken.

Antwoord
Hieronder wordt kort ingegaan op de techniek in relatie tot de verschil-
lende relevante wet- en regelgeving:

• Delfstoffenwinning: de afweging of delfstoffenwinning moet plaats-
vinden, maakt geen onderdeel uit van ABR. Gezien de techniek kan 
worden gesproken van oppervlakkige delfstoffenwinning, waarmee 
rivierverruiming kan worden gerealiseerd.

• Wet bodembescherming: de bovenliggende (diffusse verontreinigde) 
uiterwaarden-grond wordt hierdoor verticaal verplaatst c.q beïnvloed. 
Dit is wel melding- of vergunningplichtig zoals bedoeld in Wbb artikel 
28 eerste lid i.h.k.v. de Wbb.

Indien de (bovenliggende) bodem na deze activiteit een nieuwe functie 
krijgt (bijvoorbeeld natte natuur), maar niet voldoet aan de saneringsdoel-
stelling, dan kan conform ABR/ABM op basis van de kosteneffectiviteits-
afweging worden getoetst of het al dan niet kosteneffectief is om extra te 
ontgraven. Indien technisch mogelijk kan dan dieper worden gewonnen 
en een leefl aag op de verontreinigde bovengrond worden aangebracht. 

• Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren: indien stoffen op de water-
bodem van de uiterwaard worden aangebracht is de Wvo van toepas-
sing. Dit is echter hier niet het geval (tenzij het zand wordt gebruikt 
als leefl aag). Door de ingreep kan mogelijk scheurvorming optreden 
maar het bodemmateriaal blijft in geconsolideerde staat en de gras-
begroeiing blijft in eerste instantie aanwezig. Voor een toename van 
de verspreiding van verontreinigd materiaal naar oppervlaktewater 
hoeft dan ook niet meteen te worden gevreesd.

• Wet milieubeheer/inrichtingen en vergunningenbesluit (Ivb): afhan-
kelijk van de gehanteerde technieken gelden een van deze categorieën 
van inrichtingen. Bijvoorbeeld categorie 28: deze categorie richt zich 
op afvalstoffeninrichtingen. Verontreinigde grond wordt gezien als 
een bedrijfsafvalstof. Zoals in het kader van de Wbb is vastgesteld is 
hier geen sprake van een (deel)geval van bodemverontreiniging maar 
van primaire grondstoffen (zand en grind).
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• Ontgrondingenwet: voor zandwinning zal een vergunning  in het 
kader van de Ontgrondingenwet noodzakelijk zijn (> 1000m2, > 3 m 
diep, > 3000m3). Er is sprake van een handeling waardoor de hoog-
teligging van een terrein wordt verlaagd. Echter, in het vooroverleg 
moet nader worden bepaald hoe de provincie deze activiteit ziet.






