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1 Doelstel Iing
...................................................................................
Aanleiding voor een gebiedsgerichte aanpak
in de grote rivieren zijn vanuit met name het aspect bescherming tegen
hoogwater in de periode tot 2005 in ieder geval de volgende
inrichtingsmaatregelenvoorzien:
I
realisatie van de 2e tranche dijkversterkingen in 2000, met
- noodzaak tot uitvoering van compenserende maatregelen (ten
behoeve van voorkoming van MHW-verhoging en t.b.v. LNCwaarden; Maatgevende Hoog Waterstanden en Landschaps-,
Natuur- en Cultuurhistorische waarden);
- behoefte aan klei als bouwstof in de dijk;
een beperking van de noodzaak voor een nieuwe ronde dijkversterkingen, door (verruimende) maatregelen in het riviersysteem zelf. Hogere
rivierafvoeren leiden dan niet automatisch tot hogere MHW-en, dijkversterking wordt sluitstuk;
rivierverruimende maatregelen in de Zandmaas en Crensmaas,
gereed in 2015;
een versnelling van natuur-ontwikkeling in de uiterwaarden
(7000 ha gerealiseerd tussen 2005 en 201O).
Bij deze inrichtingsmaatregelen is op korte termijn grootschalig grondverzet
in het riviersysteem onvermijdelijk, waarbij grote hoeveelheden diffuus
verontreinigd sediment vrij zullen komen. In het rivierbed (= zomerbed +
winterbed) van de grote rivieren ligt circa 30 tot 100 miljoen m3 vervuild
sediment. Een groot deel daarvan wordt ingedeeld in klasse 4 vanwege het
gehalte aan zware metalen (vooral zink). Het grondverzet en de verontreinigingsgraad maken het noodzakelijk een oplossing te vinden voor de
bodemproblematiek, zodat de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen
mogelijk worden. De kern van de oplossing ligt in een milieuhygiënisch verantwoorde wijze van omgaan met het diffuus verontreinigde sediment,
binnen de bestaande regelgeving.
De aanpak moet toegesneden worden op de aard van het gebied, de aanwezige (herherontreinigingen,de grote omvang van het probleem en de
maatschappelijk gewenste grootschalige inrichtingsmaatregelen. De uitvoering van de inrichtingsmaatregelenbiedt een kans om de bodemkwaliteit
van de grote rivieren te verbeteren. Deze win-win-situaties moeten zoveel
mogelijk benut worden.
Er is daarom behoefte aan een gebiedsgerichte aanpak voor het omgaan
met diffuus verontreinigd sediment in het rivierbed van Maas en
Rijntakken. Naar de aard van de problematiek, is er duidelijk een analogie
met het actief bodembeheer in het stedelijk gebied. Het doel van actief
bodembeheer is het beheersbaar maken van de problemen als gevolg van
het voorkomen van grootschalige diffuse bodemverontreiniging en de
regelgeving daaromtrent, om zodoende stagnatie van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen te voorkomen dan wel te reduceren.
Deze beleidsnotitie bevat die gebiedsgerichte aanpak, als basis voor de uitwerking per project.

De aanleiding voor de beleidsnotitie werd gevormd door de bovengenoemde maatregelen om de maatgevende hoogwaterstanden te verlagen.
Actief bodembeheer vormt de basis voor de oplossingsrichtingen om deze
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maatregelen te kunnen uitvoeren. Bij actief bodembeheer is niet de maatregel, maar het gebied de invalshoek. Dit betekent dat de beleidsnotitie
c.q. actief bodembeheer ook een oplossing kan vormen voor andere inrichtingsrnaatregelen in het gebied, waarbij men geconfronteerd wordt met de
problematiek van de grootschalige diffuse verontreiniging. Naast genoemde inrichtingsmaatregelen, zijn ook andere inrichtingsmaatregelen met
grootschalig grondverzet in de grote rivieren voorzien, waarover op rijksniveau reeds principe-besluitvormingheeft plaatsgevonden. Zo is het
Zandmaas-project (ook via de MER-studie) gekoppeld aan het Maasrouteproject, t.b.v. de scheepvaart op de Maas. In het project Hoofdtransportas
Waal (HTA-Waal) wordt de scheepvaartroute op de Waal gemoderniseerd.
Zowel Maasroute als HTA-Waal zijn als project opgenomen in het
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV 11). Op vele plaatsen langs de
rivieren worden natuurvriendelijke oevers ingericht, al dan niet gekoppeld
aan natuur-ontwikkeling op het aangrenzende terrein. Bij de uitvoering van
deze inrichtingsmaatregelen wordt men eveneens geconfronteerd met de
problematiek van de grootschalige diffuse verontreiniging. De beleidsnotitie, i.c. de aangegeven oplossingsrichtingen en procedures, zullen ook van
toepassing kunnen zijn op deze inrichtingsmaatregelen. Voor overige projecten in het toepassingsgebied zal het bevoegd gezag zich per geval een
oordeel moeten vormen, dat mede gebaseerd kan zijn op deze beleidsnotitie.

I

Doelstelling: de beleidsnotitie geeft randvoorwaarden voor het omgaan
met diffuus gebiedseigen verontreinigd riviersediment, om de uitvoering van inrichtingsmaatregelen mogelijk te maken. De richtlijnen
vormen de basis voor de uitwerking van concrete inrichtingsplannen
en voor de bijbehorende besluitvorming c.q. vergunningprocedures.

E
Toepassingsgebied

De beleidsnotitie is van toepassing op zowel het rivierbed (zomerbed +
winterbed) als op de dijken van de grote rivieren zoals opgenomen in de
Beleidsnotitie Ruimte voor de Rivier, met toegevoegd het Hollandsch Diep,
het Haringvliet en het Spui.
Het toepassingsgebied langs de Onbedijkte Maas bestaat minimaal uit het
winterbed zoals aangegeven in de beleidslijn Ruimte voor de rivier en
wordt aan de landzijde derhalve begrensd door een rivierafvoer met een
kans van voorkomen van 1:1250 (nu: 3935 rn3ís). Deze begrenzing wordt
vastgelegd in het te wijzigen KB voor de toepassing van de Rivierenwet,
dat binnenkort van kracht zal worden (wijziging van het Besluit van de 24e
februari 1916, Stb. 84, tot toepassing van de Rivierenwet).
Ten gevolge van overstromingen kan het door een rivier beïnvloede gebied
groter zijn dan alleen het rivierbed. In een dergelijke situatie bestaat de
mogelijkheid dat het geval van bodemverontreiniging groter is dan het
rivierbed en kan worden overwogen ook in dit gebied door middel van
actief bodembeheer oplossingen te zoeken.Op de binnenkant van het
omslag wordt het betreffende gebied op kaart aangegeven.
Status

De beleidsnotitie geeft beleidsregels voor een gebiedsgerichte toepassing
van bestaande beleidsuitgangspunten en regelgeving met betrekking tot
het omgaan met verontreinigde (waterlbodem, baggerspecie en grond in
het rivierbed. De in deze notitie, inclusief de daarbij behorende bijlage,
onderscheiden oplossingsrichtingen kunnen binnen de bestaande regelgeving worden uitgevoerd. Er is geen uitbreiding van het bestaande instrumentarium nodig. Zie ook paragraaf 5 over monitoring en evaluatie.
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2 Uitgangspunten
................................................................................
De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen biedt een kans om de bodemkwditeit van de grote rivieren te verbeteren. Deze win-win-situaties moefen zoveel mogclijk benut worden.
c

Elk van de betreffende riviersystemen kan in principe worden beschouwd
als een geval van grootschalige, ernstige diffuse bodemverontreiniging.
Binnen dit geval is sprake van continue herverontreiniging, welke overigens
per riviersysteem kan variëren. De gangbare saneringsmaatregelen leveren
hier in het algemeen gesproken geen rendement op. Gezien de aard van
het materiaal (kleiig), de cocktail aan verontreinigingen, het type verontreiniging, de omvang, en het ontbreken van operationele betaalbare reinigingstechnieken, wordt reinigen van het materiaal niet haalbaar geacht. In
het eindrapport van het Programma Onderzoek Saneringsprocessen
Waterbodems (POSW) wordt aangegeven dat voor dit materiaal reinigen
geen haalbare optie is. Bij zandig materiaal is dit anders, hierbij moet per
project worden nagegaan of zandscheiding kan worden toegepast. Afvoer
van alle verontreinigde materiaal buiten het riviersysteem legt een onevenredig groot beslag op schaarse stortcapaciteit. Bovendien betekent dit dat
de genoemde maatregelen financieel onhaalbaar worden. Overigens kan
diffuus verontreinigd materiaal ook materiaal zijn dat boven de baga-grens
ligt (denk aan arseen bij de rivieren). Ook dit materiaat kan vallen onder
de beleidsnotitie.
Het materiaal kan worden gedefinieerd als gebiedseigen diffuus verontreinigd materiaal dat grofweg kan worden onderverdeeld in materiaal dat
civieltechnisch bruikbaar is of dat civieltechnisch onbruikbaar is.
De gewenste milieuverbetering zal gerealiseerd worden door het beperken
van de verspreiding van verontreinigingen, en van de contactmogelijkheden met de verontreinigingen. Bovendien kan een betere afstemming worden gezocht tussen bodemkwaliteit en de aan de bodem toegekende functie. In die gevallen waar milieuverbetering niet haalbaar is, kan worden
volstaan met stand-still ten opzichte van de uitgangssituatie. Stand-still
(geen verslechtering van de milieusituatie) zal zich beperken tot die situaties, waarbij geen groter rendement mogelijk is, bijvoorbeeld door herverontreiniging of verplaatsing van sediment door de waterbeweging.
Voor de verschillende functies binnen het gebied (natuur, recreatie, landbouw) wordt uitgegaan van een risicobenadering, waarbij de bodemkwaliteit in principe moet voldoen aan de voor die functie gewenste kwaliteit.
Voor landbouw wordt aangesloten op de gangbare teeltadviezen van de
Dienst Landbouwvoorlichting, voor recreatie gelden humaantoxicologisch
onderbouwde acceptabele risiconiveaus. Voor de natuur is het terugbrengen naar ecotoxicologisch gewenste bodemkwaliteit niet altijd haalbaar.
Ook in deze gebieden blijft natuurontwikkeling niettemin waardevol,
omdat de natuurwaarden ondanks het ontbreken van een volledig schone
bodem al aanmerkelijk vergroot kunnen worden door het creëren van (qua
overige omstandigheden) geschikte biotopen voor tal van organismen.
Zowel het Ministerie van LNV als V&W zijn bezig met het ontwikkelen van
een beoordelingssysteem voor het in beeld brengen van eco(toxico)logi-
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sche risico's voor zowel het terrestrische als het aquatische systeem.
Bij voortzetting of realisatie van de bij de inrichtingsmaatregelen gewenste
functies, kan aan de hierboven genoemde uitgangspunten worden voldaan
door middel van concentratie, dan wel isolatie, dan wel gerichte verplaatsing van vrijkomend materiaal. indien het niet mogelijk blijkt om d.m.v.
maatregelen de bodemkwaliteit in overeenstemming te brengen met de
voor een bepaalde functie vereiste kwaliteit, kan, als uiterste variant, overgegaan worden tot functie-aanpassingvan het betreffende terrein, met als
doel het gebruik van het gebied in overeenstemming te brengen met de
aanwezige risico's.Dat laatste betekent dat bij een onvoldoende bodemkwaliteit voor de ene functie kan worden bezien of de bodemkwaliteit wel
voldoende is voor een andere functie (landbouw in plaats van recreatie of
andersom). Een andere mogelijkheid is dat kan worden overwogen om de
gewenste functie (recreatieterrein, bouwland) op een andere lokatie te
realiseren. Met functie-aanpassingwordt expliciet niet bedoeld de aanpassing van functies van riviersystemen, zoals die vastliggen in de waterhuishoudingsplannen, structuurschema's en streekplannen. Bij het zoeken naar
de beste manier om een gebied in te richten, kan de verdeling van de functies op locatieniveau net iets anders liggen dan in de planvorming was
voorzien.
De beleidsnotitie voorziet in een specifieke aanpak voor gebieden met diffuus verontreinigd gebiedseigen riviersediment. In principe worden oplossingen gezocht binnen het rivierbed. Bij de uitvoering van concrete projecten zal per project de (water)bodemkwaliteit in kaart gebracht worden, ter
onderbouwing van het gebiedseigen karakter van de verontreinigingen.
Daarnaast is ook in de afzonderlijke aanpak van bijvoorbeeld hot spots
voorzien. Hiervoor is de reguliere aanpak voor saneringen van toepassing
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3 OpI Oss ingsricht ingen
..................................................................................
De doelstelling en de uitgangspunten leiden tot de volgende mogelijke,
meest doelmatige, oplossingsrichtingen VOO? de gebiedsgerichte aanpak
in principe vindt de integrale afweging tussen de best m'ogelijke oplossings-

richtingen plaats in de saneringsvisie. Dat houdt in dat - gekoppeld aan de
hoofddoelstellingen van uit te voeren projekten - in de saneringsvisie een
brede milieuhygiënische afweging moet worden gemaakt. Van dat brede
afwegingskader maken ook de doelmatigheidstoets uit de W M en het
ALARA-beginsel onderdeel uit. Uiteindelijk zal de keuze voor een of meer
van onderstaande oplossingsrichtingen dan ook als de milieuhygiënisch
meest verantwoorde uit die afweging naar voren (moeten) komen.
Voor zover de afweging nog niet heeft plaatsgevonden in de saneringsvisie, zal per project, per gebied, steeds opnieuw moeten worden gezocht
naar de best mogelijke oplossing van de problematiek van de verontreinigde bodem en de verwerking van de vrijkomende grond.
..................
Opiossingsrichtingen

.

Terugbrengen of verplaatsen binnen het riviersysteem:

T I Terugbrengen van gebiedseigen sediment in het gebied of project.
Saneringsplan in het kader van de wet bodembescherming
W M -vergunning in geval er sprake is van een vergunningplichtige
inrichting WVO-vergunning

T2 Berging in bestaande diepe putten of depots in de uiterwaarden.
Milieu-effectrapportage (>500.000
m3)
W M -vergunning
WO-vergunning

T3 Toepassen i n kleischermen.
W M -vergunning indien niet voldaan wordt aan het
Bouwstoffenbesluit of het IPO-interimbeleid
WO-vergunning

B Gebruik als bouwstof: toepassing van klei in dijken.
W M -vergunning indien niet voldaan wordt aan het Bouwstoffenbesluit of
i e t IPO-interimbeleid
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4 Uitwerking per oplossingsrichting, inclusief
juridisch kader
...................................................................................
4.1 Algemeen
Dit hoofdstuk geeft per oplossingsrichting zowel een inhoudelijke toelichting als het juridische kader dat momenteel van toepading is. Voor een
schematische benadering wordt verwezen naar het stroomschema in de bijlage. Voor voorzieningen die moeten worden getroffen bij de verschillende
onderdelen wordt eveneens verwezen naar de bijlage.
De beleidsnotitie zal per gebied, riviersysteem of per project nader uitgewerkt worden. De opstelling van een saneringsvisie kan daarbij een nuttig
hulpmiddel zijn. Indien deze nog niet beschikbaar is, zal de invulling van de
inhoudelijke stappen (uit het stroomschema in de bijlage) of de procedurele
stappen per project plaatsvinden, bij de indiening van het specifieke uitvoeringsplan voor dat project.
In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke specifieke procedures
moeten worden doorlopen voor het omgaan met gebiedseigen diffuus verontreinigd riviersediment. Voor alle overige zaken (als baggeren, enz)
wordt uitgegaan van gangbare procedures, die bekend worden verondersteld en daarom niet alsnog worden aangehaald.
De grote lijnen van deze beleidsnotitie zullen per riviersysteem worden
geconcretiseerd. De eerste concretiseringsstap kan plaatsvinden in een
saneringsvisie voor het riviersysteem. Voor de toepassing van de WBB
wordt voor wat betreft diffuse verontreinigingen het riviersysteem
beschouwd als één geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van
die wet. In de saneringsvisie zal aan de orde komen op welke wijze in het
betreffende gebied de richtlijnen uit deze beleidsnotitie worden uitgewerkt.
In de saneringsvisie zal voor het betreffende gebied uitgewerkt worden wat
verstaan wordt onder "gebiedseigen stof", "gebiedseigen kwaliteit", "verspreiding" en "acceptabel risico-niveau (ARN) in relatie tot de (beoogde)
functies van het gebied".
Deze saneringsvisie wordt opgesteld door de betrokken bevoegde gezagen,
elk vanuit haar eigen wettelijke verantwoordelijkheid. in de saneringsvisie
wordt vastgesteld aan welke voorwaarden de projecten in het gebied moeten voldoen en hoe de belangen van relevante wetten, zoals de WBB, de
WVO en de W M , worden gewaarborgd. De saneringsvisie verwoordt het
beleid met betrekking tot de bodemkwaliteit en het beheer van de bodem
voor een bepaald gebied. Een saneringsvisie is gericht op integratie van
bodem- en milieubelangen enerzijds en ruimtelijke belangen anderzijds.
Het doel moet zijn het behouden en verhogen van de gebruikswaarde en
toekomstwaarde van de bodem. Het gaat dus niet alleen om berging van
specie, maar om de hele keten van preventie, beheer, sanering en nazorg.
Beoogd wordt nieuwe bodemverontreiniging t e voorkomen en, waar
nodig, de bodemkwaliteit te verbeteren om de bodem geschikt te maken
voor het gewenste gebruik. De bestaande beleidsuitgangspunten en regelgeving met betrekking tot het omgaan met verontreinigde (waterlbodem,
grond en baggerspecie worden daarbij gebiedsgericht toegepast. Indien het
om een ernstige verontreiniging gaat, wordt per project een (deel)sane-
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ringsplan opgesteld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de bij het
bevoegd gezag aanwezige of te ontwikkelen kennis van het gebied. De
afhandeling gebeurt volgens de normale WBB-procedure, met een aparte
beschikking per project. Als voor een (dee1)saneringsplan een beschikking is
afgegeven en het project is uitgevoerd conform de beschikking, wordt
ervan uitgegaan dat gesaneerd is volgens de meest optimale aanpak voor
dat project. Als gesaneerd is conform de beschikking is de sanering afgerond.

4.2 T I : Terugbrengen van gebiedseigen sediment in het gebied of
project
Inhoudelijk
Eén van de opties is het terugbrengen van gebiedseigen sediment in het
gebied, na afgraving van het sediment. Deze optie is zinvol aangezien hiermee geen aanspraak hoeft te worden gedaan op schaarse bergingscapaciteit.
Gedacht kan worden aan de volgende mogelijkheden (niet limitatief):
- het inrichten van een natuur-ontwikkelingsproject;
- het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;
- het terugzetten of toepassen binnen het gebied, na verlagen van het
rivierbed: bijvoorbeeld bij de winning van delfstoffen, het aanleggen van
een nevengeul.

In feite zal de situatie al verbeteren door het concentreren van het verontreinigde materiaal, omdat verspreidings- en contactmogelijkheden worden
teruggebracht. Vaak zal hierdoor ook beperking van verspreiding optreden
door terugdringing van erosie. In sommige gevallen zullen aanvullende
voorzieningen nodig zijn. Deze worden in de bijlage nader uitgewerkt.
Juridisch Kader

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Standaard-procedure.

- Wet bodembescherming
Het terugbrengen kan inhouden dat ernstig verontreinigde bodem (klasse
IV) wordt verplaatst. Op die handeling is de wet bodembescherming van
toepassing (art. 28, eerste lid, WBB en volgend (o.a. meldingplicht, saneringsplan); uitzonderingen voor niet-ernstig verontreinigde bodem in art.
28, derde lid, WBB en in het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen).
Het melden kan worden gezien als eerste stap in het saneringstraject.
Hierna volgt het opstellen van een saneringsplan per project, waarbij kan
worden verwezen naar uitgangspunten die zijn vastgelegd in een saneringsvisie.

I

Gelet op het feit dat het gewenst is het verwijderen en het terugbrengen
van gebiedseigen baggerspecie integraal te beoordelen zal de rnilieuhygiënische beoordeling van de effecten van het terugbrengen ook binnen het
kader van de saneringsregeling WBB plaatsvinden. Indien IBC-maatregelen
nodig zijn op de plaats waar specie wordt teruggebracht zullen deze derhalve in het saneringsplan WBB voor het betreffende project worden voorgeschreven.

- Bouwstoffenbesluit
Bij deze optie blijft het Bouwstoffenbesluit buiten toepassing. Omdat het
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terugbrengen van gebiedseigen specie beschouwd wordt als het terugbrengen van grond op of in de bodem op of nabij de plaats waar deze is ontgraven, wordt deze handeling niet beschouwd als het gebruiken van een
bouwstof, tenzij die grond sinds dat ontgraven is bewerkt. Dit IS geregeld
in art. 1, derde lid, Bouwstoffenbesluit. In desbetreffende artikelsgewijze
toelichting is aangegeven dat bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van natuurterreinen in de uiterwaarden binnen een bepaald project grond kan worden
verplaatst om de bodem het gewenste profiel te geven. De toelichting
geefipañ dat in dat geval het Bouwstoffenbeshit buiten toepassing kan
blijven, omdat de betreffende handelingen ter plaatse niet tot (extra) aanI
tasting van de bodem leiden.

- Wet milieubeheer
Voor het terugbrengen van gebiedseigen sediment in het gebied of project
is een WM-vergunning nodig, indien het een vergunningplichtige inrichting
betreft. In de vergunning kan voor wat betreft de bodemaspecten het relevante deel van het saneringsplan WBB integraal overgenomen worden.
Indien nodig wordt in de WM-vergunning aandacht gegeven aan andere
dan bodemaspecten, zoals bijvoorbeeld geluidhinder.
Bij het terugbrengen wordt de volgende beleidslijn gehanteerd. Gelet op
het feit dat het gewenst is het verwijderen en het terugbrengen van
gebiedseigen baggerspecie integraal te beoordelen zal de milieuhygiënische
beoordeling van de effecten van het terugbrengen binnen het kader van de
saneringsregeling WBB plaatsvinden. Voor de aspecten met betrekking tot
verspreiding van verontreinigingen geldt dat in het saneringsplan WBB de
milieuhygiënische voorwaarden kunnen worden geregeld die eveneens in
de WVO zijn opgenomen of in de WM, in die gevallen waar het een inrichting of een werk betreft. Opgemerkt wordt tenslotte nog dat het bevoegd
gezag voor de WM-vergunningverlening voor wat betreft het aspect van
de doelmatige verwerking van afvalstoffen informatie zal kunnen ontlenen
aan de voor het betreffende gebied opgestelde saneringsvisie. Immers, de
saneringsvisie bevat een nadere uitwerking van de in deze beleidsnotitie
opgenomen oplossingsrichtingen, die mede met het oog op bedoelde doelmatigheid zijn ontwikkeld.

4.3 T2: Berging in (bestaande) diepe putten of depots in de
uiterwaarden
Inhoudelijk
Het benutten van diepe putten zal een noodzakelijke oplossing zijn voor de
berging van overtollig riviersediment, dat vrijkomt bij de inrichtingsmaatregelen. De procedure ter realisatie van dergelijke bergingslokaties b
500.000 m3) verloopt via een milieu-effect-rapportageen de aanvragen
van vergunningen van (in elk geval) de WVO en de wet milieu-beheer.
Hierbij zullen alle milieu-aspecten een rol spelen, waaronder de uitwerking
van de IBC-criteria (isoleren. beheersen, controleren) uit het
Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie,verder ontwikkelde inzichten
omtrent berging en monitoring/nazorg. Aan een dergelijk depot kan een
zandscheidingsinstallatie gekoppeld worden, indien het aangevoerde materiaal voldoende zandig zal zijn. Vanwege het gebrek aan bergingslokaties
ligt het voor de hand tevens te bezien of deze lokaties ook benut kunnen
worden voor andere vrijkomende baggerspecie (onderhouds- en saneringsspecie). Dit aspect zal in de betreffende (rner)-studie(s) nader uitgewerkt
worden. Afhankelijk van de lokale situatie kan de (gedeeltelijke) opvulling
van dergelijke putten een verbetering betekenen voor de ecologische en
morfologische situatie.
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Als deze lokaties niet tijdig beschikbaar komen, zal het nodig zijn (tijdelijk)
opslagcapaciteit in het rivierbed te realiseren.
Juridisch kader
Standaard procedures (WM/WVO), geen extra procedures noodzakelijk.

4.4 T3: Kleischermen
Inhoudelijk
Verlaging van het rivierbed kan leiden tot mogelijke grondwaterstandsdalingen. Ter voorkoming van grondwaterstandsdaling kunnen kleischermen
worden aangebracht, welke puur functioneel zijn (een functioneel grondlichaam, een werk). De mogelijkheid bestaat om in deze kleischermen extra
riviersediment te verwerken. Deze overgedimensioneerde kleischermen zijn
inhoudelijk vergelijkbaar met de baggerstortlokaties bij T2 (dat wil zeggen
een depot én een werk). Deze verwerking in kleischermen kan bijdragen
tot een milieuhygiënisch betere situatie dan in de bestaande situatie, doordat concentratie van verontreinigd materiaal plaatsvindt.
Juridisch kader
Standaard procedures (WM/WVO), geen extra procedures noodzakelijk.

4.5

B: Gebruik als bouwstof: sedirnent/klei in dijken

Een beperkte hoeveelheid van het bij de inrichtingsmaatregelen vrijkomende gebiedseigen verontreinigde riviersediment kan ingezet worden in dijklichamen. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage.
Dit wordt op hoofdlijnen als volgt uitgewerkt.

- Het Bouwstoffenbesluit en het daarop gebaseerde IPO-interimbeleid

-

"Werken met secundaire grondstoffen" geef? de algemene lijn: daaraan
wordt getoetst of het materiaal voldoet aan de eisen;
Als het materiaal niet aan de eisen van BSB/IPO-interimbeleidvoldoet, is
in specifieke gevallen een aparte beoordeling per project mogelijk (maatwerk), te regelen via een WM-vergunning. Dit is afhankelijk van de afweging per provincie. In de bijlage wordt een handreiking gegeven voor de
te hanteren voorwaarden bij deze toepassing onder de WM-vergunning.

4.6 Relatie tussen de oplossingsrichtingen en de wet op de
waterkering
Voor rivierdijkversterkingengeldt de procedure van de wet op de waterkering (WWK). Deze wet voorziet onder meer in het stroomlijnen en versnellen van procedures. Indien één van de bovengenoemde opties uitgevoerd wordt als onderdeel van een dijkversterking, zullen de in dat geval
vereiste vergunningen meelopen met de procedure volgens de W W K , net
als de andere vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
dijkversterking. In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om de WBBbeschikking bij optie T I , indien een natuur-ontwikkelingsproject wordt uitgevoerd als rivierkundige of LNC-compensatie bij de versterking van een
dijkvak, of om de WM-vergunning die nodig is bij gebruik van klei in de
dijk, die niet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet. De mogelijkheid tot inspraak, de goedkeuring van het dijkverbeteringsplan (incl. MER)
en het nemen van de overige vereiste besluiten loopt parallel, alsmede de
beroepsmogelijkheden. De provincie vervult hierbij de coördinerende rol.
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5 Procedure en vervolgstappen
..............................................................................._...
Voortraject
In september 1996 hebben de bestuurlijke LCCD (Landelijke Coördinatie
Commissie Dijkversterkingen) en de SDCR (Stuurgroep Deltaplan Grote
Rivieren) ingestemd met de hoofdoplossingsrichtingen VOO! een gebiedsgerichte aanpak voor omgaan met diffuus verontreinigd sediment in het
riviersysteem. In de SDCR zijn het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het rijk vertegenwoordigd. Hierop heeft een werkgroep (VROM, LNV, V&W en IPO)
een concept-beleidsnotitie uitgewerkt, die in de SDCR van 9 december
behandeld is. De IPO-leden van de SDCR zijn akkoord gegaan met de concept-beleidsnotitie. De Unie heeft aangegeven dat bij de waterschappen
verschillend wordt gedacht over de toepassing van klasse 4 in dijken. De
VNC is akkoord met de hoofdoplossingsrichtingen en m.n. met de voorgestelde besluitvormingsprocedure.
Vervolgens heeft de Minister van V&W een aangepast concept
d.d. 19.12.96 aangeboden aan het Overlegorgaan Waterbeheer en
Noordzee-aangelegenheden en ditzelfde concept toegestuurd aan de leden
van de SDGR. Het O W N heeft in algemene zin met instemming en waardering kennis genomen van de concept-beleidsnotitie en is van oordeel dat
de notitie een helder inzicht geeft in de mogelijkheden voor het omgaan
met diffuus gebiedseigen verontreinigd riviersediment in het kader van
inrichtingsmaatregelen in de riviergebieden.
De IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat heeft op 23 januari 1997
ingestemd met deze concept-beleidslijn.
De ontwerp-beleidsnotitie heeft op grond van de openbare voorbereidingsprocedure van de algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) 4 weken ter
inzage gelegen (na publicatie in de Staatscourant d.d. 7 mei 1997). Naar
aanleiding van de inspraak is de tekst aangepast, danwel verduidelijkt. De
inspraakreacties en de antwoorden op de inspraakreacties zijn opgenomen
als bijlage.
De beleidsnotitie is vastgesteld door de Minister van V&W, de Minister van
VROM en de Minister van LNV. De beleidsnotitie is daarnaast vastgesteld
door het IPO-MW d.d. 11 december 1997. Aan de provincies wordt
gevraagd dit beleid over te nemen in het provinciale beleid.De beleidsnotitie zal ter kennis van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden
gebracht.

Monitoring en evaluatie
Binnen alle overheidslagen worden momenteel ideeën ontwikkeld en uitgewerkt met betrekking tot actief bodembeheer, Zowel milieuhygiënische als
bestuurlijke en juridische aspecten krijgen daarbij aandacht. De taak van
het Rijk bestaat vooralsnog uit het creëren van beleidsruimte voor deze
ontwikkelingen.
De in deze beleidsnotitie voorgestelde aanpak en oplossingsrichtingen zijn
gebaseerd op de huidige kennis van de effecten van verontreinigingen op
het milieu en op manieren om deze effecten terug te dringen tot een aan-
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vaardbaar niveau. Het is duidelijk dat dit een terrein in ontwikkeling is.
Daarom is het van belang de aanpak te monitoren en nieuwe inzichten zo
goed mogelijk mee te nemen bij het vervolg.
De implementatie van de beleidsnotitie en de daarmee gepaard gaande
monitoring kan een extra stimulans betekenen voor biologische monitoring, voor de kennis-vermeerdering over de effecten van aanwezige (diffuse) verontreinigingen in natuurgebieden. Hierbij kan het gaan om effecten
op individu-niveau, maar ook om effecten op groepsniveau of zelfs op het
niveau van het ecosysteem. Over dit laatste is momenteel nog niet veel
bekend, maar er is wel reeds onderzoek naar gestart. Deze kennis kan
tevens bijdragen aan de optimalisatie van het omgaan met diffuus verontreinigde gebieden.
Omdat bij actief bodembeheer veel verschillende regelingen van toepassing
kunnen zijn, terwijl deze regelingen niet zijn toegesneden op actief bodembeheer, is het goed mogelijk dat bij de uitvoering onduidelijkheden of aandachtspunten naar voren zullen komen. Daarom zal ook monitoring plaatsvinden met betrekking tot de toepassing van de regelgeving bij actief
bodembeheer in het rivierbed.
Op dit moment lopen al diverse projecten waarbij wordt nagegaan hoe de
afstemming tussen verschillende wetten (onder andere WBB en WM)
geoptimaliseerd kan worden. De Minister van VROM zal de Tweede Kamer
voorstellen doen ter verbetering van de afstemming, al dan niet met voorstellen voor wetswijziging,
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Prognose hoeveelheden in
verontreinigd materiaal

I

.................................................................................
1.1 Hoeveelheden verontreinigd materiaal
In het toepassingsgebied komt naar aanleiding van de voorgenomen inrichtingsmaatregelen circa 30 tot 100 miljoen m3 vervuild sedimeht vrij (afhankelijk van welke uitvoeringsvariantengekozen worden).
In het rivierengebied van RWS/Oost-Nederland zijn na de component zink,
achtereenvolgens koper en arseen bepalend voor de klasse-indeling.
In Limburg en Noord-Brabant komt bij het project Zandmaas naar schatting
1 tot 11 miljoen m3 klasse 3/4 vrij. Zink is ook hier voor het grootste deel
verantwoordelijk voor de klasse-indeling,daarna cadmium.
Bij de Crensmaas is de verontreinigingssituatie vergelijkbaar. In ZuidHolland komt volgens een ruwe schatting circa 1,5 miljoen m3 klasse 3 en
1.5 miljoen klasse 4 vrij bij dergelijke projecten.Ter illustratie zijn de
geraamde hoeveelheden opgenomen in de onderstaande tabel.
............................................
Tabel 1

Hoeveelheden verontreinigd sediment
Gebied
Waal

I
klasse 4 (miij. rn3)

zink bepalende factor voor klasse 4

22 tot 96

80 %

Crensmaas

4

ca. 90 Y.

Zandmaas

8.3

97 %

Zuid-Holland

3

niet bekend

IJssel
Nederrijn
Lek

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat bij het invoeren van de interventiewaarde van metalen niet is onderkend dat er grote hoeveelheden materiaal
die voorheen waren ingedeeld in klasse 3 vanaf dat moment zouden worden ingedeeld in klasse 4.
1.2 Herverontreiniging

Over het algemeen wordt bij herverontreiniging gedacht aan verontreiniging met materiaal vanuit het buitenland. Hiervoor is de concentratie
van verontreinigingen van zwevend stof een meetlat. De kwaliteit van het
zwevend stof dat afkomstig is uit het buitenland, is aan het verbeteren,
maar nog steeds niet optimaal. Bij Eijsden komt klasse 4 materiaal binnen
en bij Lobith klasse 2 materiaal (volgens de correctie die gangbaar is voor
zwevend stof. De correctie voor zwevend stof is overigens een andere dan
die voor de waterbodems. Als dit materiaal zou worden getoetst na een
correctie zoals voor waterbodem gebruikelijk, zou het materiaal bij Lobith
ook in klasse 4 worden ingedeeld). De classificering is overigens voor een

Beleidsnotitie "Actief bodernbeheer rivierbed"

19

groot deel het gevolg van de aanwezige metalen.
Bij het hoogwater in 1993 en 1995 is bij de Maas klasse 2 tot 4 materiaal
aangetroffen. Bij de Waal is bij het hoogwater ook klasse 4 materiaal aangetroffen. Dit laatste lijkt niet te rijmen met het klasse 2 materiaal dat bij
de grens het land binnenkomt, en wat feitelijk wordt verwacht bij de Waal.
Hier wordt de nadruk gelegd op "lijkt", aangezien er nog een andere factor beschouwd moet worden, namelijk nalevering vanuit de waterbodern.
Binnen het rivierbed kan materiaal door middel van resuspensie en resedimentatie stroomafwaarts worden afgezet. Aangezien het rivierbed een
aanzienlijke hoeveelheid klasse 4 herbergt, is het niet meer dan logisch om
rekening te houden met de herverontreiniging die op deze manier plaatsvindt. Vooralsnog zal bij inrichtingsmaatregelen terdege rekening moeten
worden gehouden met herverontreiniging vanuit het systeem zelf.
Verwacht wordt dat dit, in ieder geval bij de rivieren in het oosten en het
midden van het land, voorlopig een grotere impact zal hebben dan de herverontreiniging vanuit het buitenland.

. . . . . . . . . . . ......... .........................................................................
Tabel 2

Kwaliteit slib hoogwater Maas 1993 en zwevend stof 1994 en 1995 Maas en Rijn (jaar-gemiddeld)
Verontreiniging Hoogwater

Eijsden

Lobith

Maas 1993 en 1995

Klasse-indeling

Klasse-indeling

(mgikg ds.) (klasse)

1994en1995

(waterbodemcorrectie: (zwevend stof-correctie
Zink

120 -

Cadmium

0.2

1000 ( 0 - 4 )

Lood

32

Koper

9

Kwik

0.1

- 7
- 450
- 99
- 1,3

Nikkel

9

-

Chroom

11

-

(O

1994en 1995
(zwevend stof-correctie)
2

- 4)

(I)

(0-3)
(O - 2)

2

230

(0-3)

3

350

(O)

O

1.3 Bepaling waterbodemkwaliteit
De beoordeling van de actuele (water)bodemkwaliteit zal per project in
kaart gebracht worden. Hiervoor kunnen zogenaamde bodemkwaliteitskaarten worden opgesteld, welke een indicatie geven van de bodemkwaliteit in een bepaald gebied. Voor een aantal gebieden zijn deze kaarten
reeds opgesteld. Zoals aangegeven zijn deze kaarten een indicatie van de
verwachte bodemkwaliteit, en derhalve niet gedetailleerd ingevuld.
Per project dient daarom de bodemkwaliteit nader in beeld te worden
gebracht, aan de hand van bestaande protocollen.

Y

-

11 Bestaand beleid
..................................................................................
in het BeleidsstandpuntVerwijdering Baggerspecie is het kader aangegeven
waarbinnen omgaan met vrijkomend Verontreinigd materiaal wordt
beschreven. Hiertoe wordt de trits scheiden, reinigen, verwerken en storten
gevolgd. Er is een doelstelling geformuleerd voor het verwerken van 20%
van het klasse 2 - , 3- en 4-materiaal in het jaar 2000. Op dit moment zijn er
een aantal verwerkingsstappen operationeel (rijpen, landfarming, zandscheiding) welke zonder problemen kunnen worden ingezet voor licht tot
matig verontreinigd materiaal. Voor sterk verontreinigd (kleiig) materiaal,
zoals vaak in het rivierbed wordt aangetroffen, zijn de reinigingstechnieken
nog niet zover gevorderd dat deze zonder meer kunnen worden ingezet.
Bij dit materiaal is vooralsnog het storten in depots aan de orde, zo mogelijk
met zandscheiding vooraf.
Momenteel is het in natuurontwikkelingsprojecten mogetijk om klasse 3 toe
te passen (onder voorwaarden), als het materiaal binnen het watersysteem
blijft (Evaluatienota Water, 1994). Deze mogelijkheid is destijds in de
Evaluatienota opgenomen om de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten mogelijk te maken.
In de Evaluatienota Water is opgenomen dat het neerleggen van verontreinigde grond of baggerspecie, inclusief specie klasse IV, mogelijk is. Hierbij
dient te worden voldaan aan het zorgplichtbeginsel van de wet bodembescherming. Dit kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat gecontroleerde
toepassing in een functionele stortplaats tot de mogelijkheden behoort.
Deze stortplaats moet voldoen aan de richtlijnen uit het beleidsstandpunt
verwijdering baggerspecie.
Voor de oevergronden van de Maas in Limburg geldt overigens op grond
van het Provinciaal Interimbeleid Secundaire Grondstoffen dat klasse 3
breder kan worden toegepast, namelijk, ook voor andere dan natuurontwikkelingsprojekten.

Overigens sluit deze nota aan bij wat in de circulaire Inwerkingtreding
saneringsparagraaf WBB wordt aangegeven dat saneren tot aan de achtergrondwaarden in geval van verhoogde achtergrondwaarden mogelijk is.
In het Kabinetsstandpunt Vernieuwing bodemsanering wordt een beleidsherziening aangekondigd. Doel van de beleidsherziening is een toename
van de bodemsaneringsoperatie,om meer saneringen mogelijk te maken
en verspreiding van de verontreiniging terug te dringen.
Hierbij worden wetswijzigingen voorzien, waarbij één van de punten die
gewijzigd wordt het multifunctioneel saneren betreft.
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111 De aanpak in stroomschema
.................................................................................
Aan de hand van het stroomschema kunnen de inhoudelijke bodemaspecten bij de verschillende inrichtingsmaatregelen stap voor stap worden
nagelopen. Het kan inhoudelijk gezien, zowel worden gebruikt voor de
overgangssituatie als voor de situatie dat er een saneringsoisie van kracht
is. Het schema gaat niet in op de juridische of procedurele aspecten (zie
o.a. 4.1. en 4.2).
1

Start : voornemen tot activiteit in het toepassingsgebied? Projecten
buiten het op de kaart aangegeven toepassingsgebied worden volgens
het WBB-kader afgehandeld. Mocht er ruimte zijn bij de diepe putten
of bij de kleischermen kan overigens wel overwogen worden om dit
materiaal daar in te brengen.

2

Verontreiniging met gebiedseigen stof?
Dit zijn stoffen die verhoogd (ten opzichte van de streefwaarden) in
het betreffende gebied aanwezig zijn. Beoordeling vindt plaats op basis
van achtergrondkennis van het gebied of aan de hand van zogenaamde bodemkwaliteitskaarten.
nee
ja

3

->ga
->ga

naar3
naar4

Geval van ernstige verontreiniging?
nee -> ganaar4
ja
-> hot spots, afhandeling via normale kader WBB

Een ernstige verontreiniging met een stof die niet gebiedseigen is (hot
spots) wordt uit het gebied gehaald, afhandeling vindt plaats via het
normale kader WBB.De mogelijkheid blijft bestaan om gebruik te maken
van de opties T2 (berging) of T3 (kleischerm).
4

Is de specie civiel-technisch bruikbaar?
nee -> (natte zwarte prut) opties T2 (berging) en T3 (kleischerm)
ja
->ganaar5

Voor specie die niet civieltechnisch bruikbaar is, de zogenaamde natte
zwarte prut, zijn alleen de bergingsmogelijkheden in ofwel diepe putten of
bij de kleischermen opties.
5

Is er sprake van gebiedseigen kwaliteit?

nee
ja
6
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->ga naar8
->ganaar6

Wordt het aanvaardbaar risiconiveau van de te realiseren functie
overschreden?
nee -> alle opties
ja
- > g a naar7
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Het stroomschema

Naargelang de situatie
kan een keuze worden
gemaakt uit de opties;
T I ,T2,T3 of

activiteit (hennnchten,

B

i

3

la

bruikbare specie

4

6

la

risiconiveau

kwaliteit

I

nee

mogelijk

kwaliteit

[r

Afhandeling binnen kader
WBB (saneringsregeling)

TlT2T3 B

en W R O / W O

T3,
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(vervolg 6)Als het aanvaardbaar risico-niveau niet wordt overschreden, zijn
alle mogelijkheden optioneel. Als dit echter wel is overschreden, kan worden nagegaan of voor het betreffende gebied een functie-aanpassing
mogelijk is. Nagegaan dient te worden voor welke functie geen overschrijding van het bijbehorende aanvaardbaar risico optreedt.
7

Is functie-aanpassing mogelijk?
nee -> opties T2 (berging) en T3 (kleischerm)
ja
-> keuze uit alle opties, plus functie-aanpassing

Als functie-aanpassing niet mogelijk is, blijven alleen de bergingsmogelijkheden over. Is functie-aanpassing wei mogelijk, en treden er geen overschrijdingen op van de aanvaardbare risico's, zijn alle mogelijkheden
toepasbaar.
8

Geen gebiedseigen kwaliteit. Is er sprake van een geval van ernstige
verontreiniging?
nee -> ga naar 10
ja
->ga naar9

9

i s een separate aanpak doelmatig?
nee -> ga naar 10
ja
-> hot spots. Afhandeling via normale kader WBB

Een plek die wel is verontreinigd met een gebiedseigen stof, maar waarvan
de concentratie dermate hoog is, dat er geen sprake is van gebiedseigen
kwaliteit, is een hot-spot.
10 Is het doelmatig de gebiedseigen kwaliteit te herstellen?

nee
ja

-> ga naar 6
->ganaar 11

11 Is er sprake van onaanvaardbare risico's (voor een bepaalde functie),

als de gebiedseigen kwaliteit wordt hersteld?
nee -> gebiedseigen kwaliteit herstellen.
ja
->ga naar 7
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IV Richtlijnen voor de toepassing
van klasse 2/3/4 als bouwstof in de dijk
...................................................................................
Werkenr

Dijken zijn "werken" in de zin van het Bouwstoffenbesluit. In het
Bouwstoffenbesluit'bodem- en oppervIaktewaterenbeschGrming en het
IPO-interimbeleid inzake "Werken met secundaire grondstoffen" is aangegeven onder welke condities verontreinigde grond als bouwstof in werken
kan worden ingezet en welke eisen daarbij worden gesteld aan de toepassing van die grond in het werk. De beleidsnotitie maakt onderscheid in:
A

Werken die worden aangelegd met materiaal dat voldoet aan de
kwaliteitseisen uit het Bouwstoffenbesluit / /PO-interimbeleid kunnen
worden aangelegd zonder wet milieubeheer-vergunning. Er is dan wel
een melding vereist.

B

Toepassing van materiaal dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit / /PO-interimbeleid in werken, is in
specifieke gevallen wel mogelijk. Hiervoor is een wet milieubeheervergunning vereist. Het College van CS is bevoegd gezag. In dat kader
kunnen specifiek op de kwaliteit van de bouwstof toegesneden eisen in
de vergunning worden opgenomen. Ook zijn daardoor belanghebbenden in staat kennis te nemen van het voornemen tot de aanleg van het
werk met de betreffende bouwstof, met de bijbehorende inspraak-en
beroepsmogelijkheden.

Richtlijnen t.a.v. de toepassing van verontreinigd uiterwaardenmateriaal in
dij ken:

Indeling

I

Samenstelling

Uitloging

organische en

anorganische

Voorzieningen

anorganische

parameters

parameters
Categorie 1

5 samenstellings

5 UitlOOgw 1

ongeisoleerd

> UitlOOgw 1 <

geisoleerd

I

waarde
Categorie 2

< sarnenstellings
waarde

UitlOOgw

2

Voor samenstellingswaarden en uitloogwaarden wordt verwezen naar het
IPO-interimbeleid
Ad. B
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Het verdient de voorkeur om gebiedseigen materiaal afkomstig
uit de directe omgeving van het t e versterken dijkvak toe t e passen (dit hoeft niet als de klei voldoet aan de eisen van BSBAPOinterimbeleid). Onder directe omgeving wordt hierbij verstaan
de direct aan het te versterken dijkvak grenzende uiterwaarden.
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Er bestaat voorkeur voor toepassen van materiaal uit de directe
omgeving om transport van uiterwaardenmateriaal zoveel moge
lijk te beperken. Hierdoor is er niet alleen sprake van beperking
van kosten, maar ook voorkoming van transporteren van het
uiterwaardenmatenaal over grotere afstanden en onder andere
daarmee samenhangende luchtverontreiniging, alsmede vermindering van het risico dat in vervoerstraject illegale activiteiten me
verontreinigd materiaal plaats vinden (i.v.m. handhaving).
Wanneer in de directe omgeving niet voldoende materiaal voorhanden is
dat voldoet aan kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit / IPO-interimbeleid bestaat (afhankelijk van specifieke overwegingen op provinciaal
niveau) zoals boven aangegeven toch de mogelijkheid om uiterwaardenmateriaal dat niet voldoet aan die kwaliteitseisen in te zetten bij de dijkversterking. Voor deze werken is een wet milieubeheer-vergunningvereist.
Hierbij kunnen specifiek op de situatie (o.a. aard van het werk en kwaliteit
van het in te zetten uiterwaardenmateriaal)toegesneden eisen in de wet
milieubeheer-vergunning worden opgenomen. Dit houdt in dat van werk
tot werk een afzonderlijke beoordeling en afweging dient te worden
gemaakt en op basis daarvan een op maat gesneden voorzieningenpakket
in de vergunning moet worden opgenomen. Derhalve wordt hier geen uitputtende behandeling gegeven van alle mogelijk denkbare verontreinigingsgehalten in het uiterwaardenmateriaalen de bijbehorende te treffen
voorzieningen, wanneer dit materiaal in dijken zou worden toegepast.
Handreiking
Gelet op het belang van de dijkverzwaringsoperatie en het belang om het
vrijkomende uiterwaardenmateriaalzo mogelijk in de directe omgeving in
te zetten en de wens tot een landelijk zo uniform mogelijke benadering van
de problematiek wordt hieronder voor een tweetal situaties een handreiking gegeven voor de te hanteren voorwaarden bij toepassing onder W M vergunning.
- Bij materiaal waarbij voor één of meer anorganische parameters de
sarnenstellingswaardewordt overschreden, maar waarbij de anorganische
parameters wel voldoen aan uitloogwaarde 1 en waarbij de organische
parameters bovendien voldoen aan de samenstellingswaardeis ongeïsoleerd toepassing, met afdekking van een 20 - 50 crn dikke laag schone of
categorie 1 grond en een visuele (natuurlijke) scheiding naar verwachting
in het algemeen rnilieuhygiënisch verantwoord.
- Materiaal waarbij voor één of meer anorganische parameters de samenstellingswaarde wordt overschreden, maar waarbij de anorganische parameters wel voldoen aan uitloogwaarde 2 en waarbij de organische parameters bovendien voldoen aan de samenstellingswaardeis een normaal
geïsoleerde (conform Bouwstoffenbesluit/lPO-interimnormering, bijv. een
kleilaag), toepassing naar verwachting in het algemeen milieuhygiënisch
verantwoord.
Verder gelden in deze gevallen in lijn met Bouwstoffenbesluit en IPO-interimbeleid:
- aaneengesloten hoeveelheden van tenminste 1O00 m3;
- kadastrale registratie;
- terugnameplicht (bij beëindiging van de functie van het werk).

V Voorzieningen bij toepassingen in het
gebied of project
. . * . * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T I Voorzieningen bij "Terugbrengen van gebiedseigen sediment in
het gebied of project"
invulling van de IBC-saneringsvariant: de voorzieningen '
In principe kan door concentratie (en een eventuele isolatie) van de
verontreiniging (klasse 314) al een verbetering van de milieukwaliteit
bereikt worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van IBC-maatregelen.
Hieronder wordt verstaan: maatregelen die leiden tot het isoleren en het
beheersen van de verontreiniging alsmede tot het controleren van de effecten daarvan (bron: Circulaire inwerkingtreding tweede fase saneringsregeling WBB). Op basis van deze definitie kunnen maatregelen worden geformuleerd, die per project kunnen verschillen. Als bijvoorbeeld gewerkt
wordt met (al dan niet verontreinigd) kleiig, ondoorlatend, sediment, kan
dat sediment op zich al als isolatie worden gezien. Een extra isolatie hoeft
dan niet te worden aangebracht. Verontreinigd sediment dat op zich niet
geschikt is voor isolatie, kan (indien de situatie dit vereist) worden afgedekt
met een daartoe naar aard en dikte wel geschikte laag. Hiervoor kan ook
gebiedseigen sediment gebruikt worden.
Per project moet worden bekeken of maatregelen ter voorkoming van uitloging nodig zijn. Maatregelen zijn nodig in een gebied waar ten gevolge
van verspreiding van verontreiniging naar grond- of oppervlaktewater, een
nadelig effect kan optreden voor andere functies (drinkwaterwinning, binnendijkse natuur). Een extra verontreiniging in het binnendijkse gebied
wordt niet toegestaan. Maatregelen tegen verspreiding zijn overigens niet
altijd nodig, bijvoorbeeld bij projecten waar voor andere functies geen
nadelig effect optreedt.
Per project dient te worden nagegaan of door het concentreren van de verontreinigingen de actuele contactmogelijkheden kunnen worden teruggebracht. Indien er geen sprake is van een verbetering ten opzichte van de
situatie vóór de inrichting kunnen voorzieningen worden aangebracht om
de contactmogelijkheden te verminderen. Hierbij dient uiteraard wel rekening te worden gehouden met het rendement van een dergelijke ingreep
(herverontreiniging).
De beoordeling of aanvullende voorzieningen nodig zijn, moet per project
bezien worden en is afhankelijk van de beoordeling of voldoende invulling
is gegeven aan het milieuverbeteringístand-still-principe van het riviersysteem (het geval).
T2 Voorzieningen bij "bergen in putten"

Er worden indien nodig voorzieningen aangebracht om verspreiding van
verontreinigingen tegen te gaan. Hiervoor geldt dat aan het verbetering/
stand-still-principe dient te worden voldaan. De bovenafdichting van de
put kan worden uitgevoerd met gebiedseigen materiaal, of indien vanwege
specifieke omstandigheden is gewenst (erosie ter plaatse, betreffende functie) met schoner materiaal. Ook hier geldt weer dat per project de situatie
moet worden bezien.
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VI Begrippenlijst
. . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................
Achtergroqdgrenswaarden:
ConCefitratie voor een bepaalde stof die de gebiedseigen kwaliteit aangeeft.Bij een concentratie beneden deze grenswaarde is sprake van
gebiedseigen bodernkwaliteit.De achtergrondgrenswaarde\Ilrordt vastgesteld op basis van de analysegegevens van alle bodemmonsters uit het
plangebied die niet aantoonbaar zijn beïnvloed door puntbronnen van verontreiniging.

ll

Actief bodembeheer:
Actief bodembeheer is het proces dat de keten preventie, beheer, sanering
en nazorg omvat, met als doel het op een maatschappelijk verantwoorde
wijze realiseren van een duurzaam bodemgebruik (Werkboek Actief
Bodembeheer)
Het totaal aan activiteiten in een gebied gericht op het adequaat en efficiënt omgaan met structureel aanwezige bodemverontreiniging en de
gevolgen hiervan (Actief bodembeheer in provinciaal perspectief,
Werkgroep bodemsanering)
ARN:
Aanvaardbaar risiconiveau; risiconiveau dat per gebruiksfunctie is vastgesteld en tot waaronder de risico's in nieuwe situaties ten minste moeten
worden teruggedrongen.

In aansluiting op het ALARA-criterium voor IBC-maatregelen, zoals dat is
verwoord in de circulaire Inwerkingtreding tweede fase saneringsregeling
WBB, is ervoor gekozen de grenswaarde voor de bodemkwaliteit in nieuwe
situaties te relateren aan het aanvaardbaar risiconiveau. (Actief bodembeheer provincie Limburg)
.................................................................................................................
Cebruiksspecifieke bodemtoetsingswaarden afgelerd voor het acceptabel risiconiveau (tarn ) en de toetsingswaarden uit de urgentiesystematiek afgeleid voor het maximaal toelaatbaar risiconiveau (cmtr ) zoals gehanteerd door provincie Limburg alle waarden zijn opgegeven in mglkg d.s

Component
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C
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C
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360
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360 ' "

294 "
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1.750 I'
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>>

>>
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1.400

867
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400

313
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>>

>>

PAK

1.200

7 al
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'' specifieke blootstelling kind
I'

levenslang gemiddelde blootstelling

' waarde uit concept-commentaar
beoordelingssystematiek (TAUW. 94)
' uitgedrukt in ûap-equivalenten
c

c mtr - basisinname

Het RIMH staat achter de aanpak voor de afleiding van de hier genoemde
acceptabele risico-niveau’s. Er is tevens advies gevraagd bij het RIVM voor
de onderbouwing van deze getallen.
Cebiedseigen Bodemkwaliteit
Bodemkwaliteit waarbij de voor het betreffende diffuus verontreinigde
gebied vastgestelde achtergrondgrenswaarden niet worden overschreden in
meer dan 25 m3 grond. (Actief bodembeheer provincie Limburg)
Cebiedseigen materiaal
Materiaal dat wat betreft kwaliteit en componenten vergelijkbaar is.
Cebiedseigen stoffen
Cebiedseigen stoffen worden gedefinieerd als stoffen die verhoogd (ten
opzichte van de streefwaarden) in het betreffende gebied aanwezig
zijn.om na te gaan of er sprake is van gebiedseigen materiaal wordt
gebruik gemaakt van bestaande protocollen.
Saneringsvisie
De saneringsvisie verwoordt het beleid met betrekking tot de bodemkwaiiteit en het beheer van de bodem voor een bepaald gebied. De saneringsvisie wordt opgesteld door de betrokken bevoegde gezagen, elk vanuit haar
eigen wettelijke verantwoordelijkheid.
Stand-still-beginsel
Algemeen begrip uit het brongericht milieubeleid gericht op het terugdringen van de huidige milieuverontreiniging in de komende jaren, enerzijds
door het terugdringen van de verontreiniging in reeds relatief vervuilde
gebieden, anderzijds door het niet laten verslechteren van de milieukwaliteit in de nog relatief schone gebieden.
(Nota milieuhygiënische normen 1976, Tweede Kamer 14318)
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VII inspraak
..... ..............................................................................
.............................................................................
Reactienummer:
1

Kenmerk:

MW97.24272-6097007

Gedateerd:

3 juni 1997

Afzender:

Provincie Gelderland

..............................................................................
Kernpunten van en antwoorden op de inspraak

inspraak 1 Dijkverbetering is in Gelderland in een vergevorderd stadium.
Onlangs zijn de keuzes gemaakt hoe wordt omgegaan met verontreinigde
specie. De ontwerp-beleidsnotitie actief bodembeheer rivierbed sluit aan bij
de praktijk voor dijkverbetering, maar heeft voor de actuele keuzes geen
toegevoegde waarde meer.
Antwoord 1 Ter kennisgeving aangenomen.
Inspraak 2 Binnen de vier hoofdoplossingsrichtingenuit de ontwerpbeleidsnotitie een voorkeursvolgorde. Voor specie tot en met klasse 3
geven wij prioriteit aan het toepassen als bouwstof (oplossing BI. Voor
klasse 4-specie hebben wij de voorkeur voor hetgrootschalig bergen in
bestaande diepe zandwinputten (oplossing T2).
Antwoord 2 De notitie is op dit punt verduidelijkt.De beleidsnotitie geeft
geen volgorde aan tussen de 4 genoemde oplossingsrichtingen. De beleidsnotitie geeft wel aan dat deze oplossingen de meest doelmatige zijn binnen
het rivierbed. In de saneringsvisie zal een brede milieuhygiënische afweging
moeten worden gemaakt. Van dit afwegingskader maken ook de doelmatigheidstoets uit de W M en het ALARA-beginsel onderdeel uit.
Inspraak 3 Een belangrijk verschil tussen de W M en de WBB is de doelmatigheidstoets. Het overnemen van delen uit het saneringsplan in de vergunning in het kader van de wet milieubeheer achten wij daarom niet voldoende. Wij zullen per (deebproject een afweging maken of een vergunning in
het kader van de wet milieubeheer nodig is en zo ja, of deze kan worden
verleend.
Antwoord 3 Het is aan het WM-bevoegd gezag om haar standpunt in deze
te bepalen.De doelmatigheidstoets kan in de regionale saneringsvisie uitgebreid aan de orde komen en de doelmatigheid kan hiermee gewaarborgd
worden. Specifieke doelmatigheidsaspecten die in de W M worden geregeld
moeten worden ingebracht bij de saneringsvisie. Deze aspecten kunnen
worden geconcretiseerd in een WM-vergunning.
inspraak 4 De grote lijnen van het beleid per riviersysteem moeten worden
geconcretiseerd. Daarbij achten wij een integrale afweging van belang,
waarbij alle relevante wet- en regelgeving wordt beschouwd. Daarvoor is

samenwerking nodig tussen de betrokken bevoegde gezagen
Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten.

Antwoord 4 De saneringsvisie zal moeten worden opgesteld door bevoegde
gezagen en met inspraak van belanghebbenden in de regio. Gedeputeerde
Staten en Rijkswaterstaat zullen hier ook gemeenten en waterschappen bij
betrekken.
Inspraak 5 Wij vinden het belangrijk dat de aanpak binnen een provincie
maar ook binnen een riviertak consistent is. Wij zien daarom een coördinerende rol weggelegd voor Rijkswaterstaat Hoofddirectie.

Antwoord 5 Wordt ter kennisgeving aangenomen.Per regio blijft het uiter-

aard mogelijk een specifieke gebiedsgerichte invulling te geven aan de
saneringsvisie (nl. de wijze waarop de problematiek wordt benaderd).
Op hoofdlijnen zal er landelijk overeenstemming moeten zijn.
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. . ...................................................
Reactienummer:
2

......_

...

Kenmerk:

7-00511S/csr/cdb

Gedateerd:

22 mei 1997

Afiender:

Ecotechniek bv, Het Kwadrant 1, 3606 AZ Maarssen

.................................................................
Kernpunten van en antwoorden op de inspraak

r

Inspraak IDoor ons moet de beleidsnotitie actief bodembeheer rivierbed
helaas worden uitgelegd als een versoepeling van de normen, waardoor
alle inspanningen van de milieu-branche om te komen tot economisch
acceptabele verwerkingsmethodes, zoals Ecogrind, te niet worden gedaan.
Oplossingen, welke door onze branche zijn ontwikkeld, geven een hoger
milieurendement omdat de kans op vervuiling van het milieu in de toekomst is uitgesloten.Toepassing van klasse 4 baggerspecie in o.a. dijklichamen zal ook milieu-hygiënische maatregelen vragen welke dermate kostenverhogend kunnen werken, dat de uiteindelijke prijs daarvan uitstijgt boven
de kosten van de verwerking tot Ecogrind.
Antwoord 1 De in de notitie beschreven oplossingsrichtingen voor het
omgaan met het verontreinigde materiaal binnen het riviersysteem: terugbrengen in het gebied, berging in bestaande diepe putten, toepassen in
kleischermen en toepassing in dijken, passen binnen de bestaande regelgeving van de wet bodembescherming, de wet verontreiniging oppervlaktewateren en de wet milieubeheer.
M e t betrekking tot het door u aangehaalde toepassen van klasse 4 specie
in dijken geeft de ontwerp beleidsnotitie Actief bodembeheer rivierbed aan
dat het de voorkeur verdient om in dijken uiterwaardenmateriaal toe te
passen dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor grond uit het
IPO-interimbeleid/Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming. De ontwerpnotitie beschrijft daarnaast de mogelijkheid om in
gevallen waarin onvoldoende uiterwaardenmateriaal voorhanden is dat
voldoet aan deze kwaliteitseisen ook zwaarder verontreinigd uiterwaardenmateriaal in te zetten bij de dijkversterking en geeft aan onder welke procedurele randvoorwaarden dit toelaatbaar is.
inspraak 2 Uw voorstel kunnen wij in het geheel niet in relatie brengen met
de door de milieubranche uitgevoerde inspanningen om te komen tot verantwoorde verwerkingsmethodes. Het verder verwerken van sterk vervuilde baggerspecie heeft nog steeds een lage prioriteit. Om deze reden achten wij ons genoodzaakt de Vaste commissie van de Tweede Kamer voor
VROM door middel van toezending van een kopie van dit schrijven over de
thans ontstane situatie op de hoogte te brengen.uw voorstel loopt vooruit
op het beleid dat neergelegd zal worden in de Vierde Beleidsnota
Waterhuishouding. In uw antwoord van 26 december 1996, naar aanleiding van onze brief van 19 september 1996, heeft u gesteld dat beleidsmatige ondersteuning, voor verwerkingsmethodes als Ecogrind, onder
andere niet mogelijk is, omdat niet vooruitgelopen kan worden op dit nog
vast te stellen beleid.
Antwoord 2 De opvatting dat deze beleidsnotitie in strijd is met het beleid
inzake verwerking, wordt niet gedeeld. Verwerking van verontreinigde
grond en baggerspecie is een belangrijk element in het grond- en bagger-
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speciebeleid. maar verwerking is geen doel op zich.Verwerking is met name
van belang wanneer verontreinigde grond of bagger daadwerkelijk vrijkomt
bij (waterlbodernsanering, grondverzet, onderhoud van watergangen of
anderszins en dermate verontreinigd is dat dit materiaal gestort zou moeten worden. De "Ladder van Lansink", het leidende beginsel in het afvalstoffenbeleid, geeft aan dat er naar moet worden gestreefd het storten van
afval zoveel mogelijk te voorkomen. Verwerkingstechnieken kunnen op dit
punt een belangrijke bijdrage leveren. Door deze in te zetten kan de hoeveelheid te storten verontreinigde grond en bagger worden teruggedrongen.voor verontreinigde baggerspecie is het beleid inzake verwerking
vastgelegd in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie en de
Evaluatienota waterhuishouding en nader geconcretiseerd in bestuurlijke
afspraken met betrekking tot verwerking van baggerspecie d.d.
17 maart 1995.
Binnen die bestuurlijke afspraken is het de eigen verantwoordelijkheid van
degene die baggerspecie opbaggert of laat opbaggeren om te beslissen
welke verwerkingstechniek wordt ingezet om te voldoen aan de gemaakte
afspraken. O p basis van onder andere de evaluatie van het
Beleidsstandpuntverwijdering baggerspecie en de resultaten van het
Programma Ontwikkeling SaneringsprocessenWaterbodems (POSW) zal in
het kader van de vierde nota waterhuishouding worden bezien of bijstelling
van die bestuurlijke afspraken noodzakelijk is.
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...............................................................................
Reactienummer:

3

Kenmerk:

BH/MC/970603 .O05

Gedateerd:

4 juni 1997

Afzender:

Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht

.

...............................................................................
Kernpunten van en antwoorden op de inspraak
Inspraak 1 Met de opzet van de beleidsnotitie om tot berging van vervuilde
specie in het watersysteem over te gaan zijn wij het principieel oneens. Om
tot een verantwoord beleid voor de behandeling van vervuild slib in de
uiterwaarden t e komen is meer nodig dan de ontwerp-beleidsnotitie aangeeft. Ook zullen veel meer financiële middelen moeten worden vrijgemaakt.
Antwoord 1 Als er meer budget zou zijn voor de verwerking van verontreinigingen in de uiterwaarden zouden nog steeds de in de beleidsnotitie
genoemde mogelijkheden naast de reeds bestaande mogelijkheden moeten
worden geplaatst. De in het rivierbed voorziene inrichtingsmaatregelen
brengen- gelet op de aard en de omvang van de daar aanwezige bodemverontreiniging - met zich mee dat een visie moet worden ontwikkeld die
gericht is op integratie van bodemimilieubelangen en ruimtelijke belangen.
Een van de doelen moet zijn het behouden en verhogen van de gebruikswaarde en toekomstwaarde van de bodem. Het gaat dus niet alleen om
berging van specie, maar om de hele keten van preventie, beheer, sanering
en nazorg. Beoogd wordt nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen en,
waar nodig en mogelijk, de bodemkwaliteit te verbeteren om de bodem
geschikt te maken voor het gewenste gebruik. De bestaande beleidsuitgangspunten en regelgeving met betrekking tot het omgaan met verontreinigde (waterlbodem, grond en baggerspecie worden daarbij gebiedsgericht
toegepast. De beleidsnotitie biedt - naar de stand van zaken rond het concept actief bodembeheer van dit moment - het beleidsmatige kader voor
deze gebiedsgerichte aanpak.
inspraak 2 De optie functie-aanpassingals maatregel om de gewenste
bodemkwaliteit te halen komt ons zeer ongewenst en bovendien ondoelmatig over. Deze - wellicht als vangnet bedoelde optie- creëert een levensgrote opening om normen voor de waterkwaliteit te bagatelliseren en is in
strijd met het beginsel van multifunctionaliteit van de bodem. In een per
definitie dynamisch riviersysteem is bovendien de betekenis van het aanpassen van functies niet goed voorstelbaar. De vervuiling in het ene
gebiedsdeel zal zich immers in een dynamisch riviersysteem op natuurlijke
wijze kunnen verplaatsen een ander gebiedsdeel. Wij pleiten dan ook voor
het schrappen van deze optie en het handhaven van de functie-aanduiding
Antwoord 2 De beleidsnotitie is op dit punt verduidelijkt.Actief bodembeheer gaat nadrukkelijk uit van milieuverbetering en minimaal stand-still.
Herstel van de multifunctionaliteit van de bodem (het saneren tot aan de
streefwaarde) is voor de riviersystemen als geheel geen haalbare optie. Het
is, gezien de aard en de omvang van de problematiek, geen milieurendabeIe of doelmatige oplossing. De oplossing van de bodemproblematiek wordt
beschouwd in relatie tot de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.
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Met "functie-aanpassing"wordt hier dan ook expliciet niet bedoeld de aanpassing van functies van riviersystemen, zoals die in de waterhuishoudingsplannen, structuurschema'sen streekplannen zijn neergelegd. De optie
functie-aanpassing is echter inderdaad een vangnet-constructie.Het zoeken
naar de best mogelijke combinaties voor gewenste functies (natuur, recreatie, landbouw) en
1: de beschikbare vrijkomende specie,
2 : de kwaliteit van de aanwezige grond of
3: de locaties waar t.b.v. die functies zou moeten worden (herlingericht,

kan er toe leiden dat we ervoor kunnen kiezen om binnen een project met
functies (bestemmingen) te schuiven. Het gaat om (kleine) delen van een
gebied waar de functie dient te worden aangepast.Bij het zoeken naar de
beste manier om tot uitbreiding van het aantal hectare natuur t e komen,
kan de oplossing op locatieniveau net iets anders liggen dan in de planvorming was voorzien. Dit mag niet belemmerend werken voor de inrichting
van het gebied als natuurgebied, waardoor het mogelijk is dat er op een
klein percentage van het totale gebied een andere functie wordt toegekend.
Inspraak 3 Wij zijn het niet eens met de keuze van een raamsaneringsplan
als daardoor een WEB-vergunning over een geheel riviersysteem zou kunnen worden afgegeven. Wij vinden dan ook dat elk afgebakend project
met een saneringsplan gepaard moet gaan.
Antwoord 3 De discussie over de exacte inhoud van het raamsaneringsplan
is nog niet afgerond. Voorlopig blijft dan ook open of de aanpak van de
problematiek zal kunnen worden vervat in een raamsaneringsplan. De term
raamsaneringsplan wordt verwijderd uit de notitie. Vooralsnog dient per
project een WBB-vergunning te worden aangevraagd.

Inspraak 4 Overigens is er in de discussies over de beleidsnotitie sprake van
dat eerst een raamsaneringsvisie per riviersysteem zal worden opgesteld,
maar dat hebben wij in de ontwerp-beleidsnotitie niet kunnen terugvinden.
Wij menen dat duidelijk moet worden aangegeven wanneer een saneringsvisie en wanneer een saneringsplan wordt opgesteld.
Antwoord 4 Dit is verduidelijkt in de nieuwe tekst, zie paragraaf 4.1.
Inspraak 5 Wij beseffen dat op de korte termijn problemen kunnen ontstaan door gebrek aan verwerkings- en opslagcapaciteit op het land. In de
praktijk zal daarom per geval het verplaatsen van vervuilde specie moeten
worden beoordeeld. Wij verwijzen naar de commentaren van de Gelderse
Milieufederatie.
Antwoord 5 Ter kennisgeving aangenomen.

................................................
Readienummer:

<.......

...........

4

Kenmerk:
Gedateerd:

Gelderse Milieufederatie
...............................................................................

Afzender:

Kernpunten van en antwoorden op de inspraak

r

inspraak 1 Toepassingíverplaatsing van klasse 314 specie in het kader van
natuurontwikkeling in uiterwaarden is niet verantwoord. De risico's voor
recreanten worden in de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed
onderkend: daar waar gerecreëerd wordt mag geen klasse 4 specie teruggestort worden. Echter wordt er gesteld dat de risico's voor de natuur niet
groot zijn, dus daar waar geen recreanten zullen komen mag wel klasse 4
specie worden gestort. Dit is een misvatting: ook de natuur loopt risico's en
van hieruit de mens op de lange duur.
Antwoord 1 Bij toepassen van verontreinigd materiaal wordt niet gekeken
naar de klasse-indeling 1 tot en met 4, maar naar de risicogrenzen (de
acceptabele risiconiveau's voor een bepaalde functie (ARN's). Voor somrnige stoffen ligt dit risiconiveau boven de interventiewaarde, waardoor het
risico voor het betreffende ecosysteem toelaatbaar wordt geacht, ook al is
er sprake van klasse 4 materiaal. Per gebied wordt nagegaan wat de ARN
voor de betreffende functie toelaat. Mocht het zo zijn dat een afdeklaag
van schoner materiaal noodzakelijk is, dan wordt deze afdeklaag aangebracht. Hiermee kunnen de risico's voor alle functies worden
gereduceerd.Er wordt hiermee tevens onderscheid gemaakt tussen actueel
en potentieel risico voor een bepaalde functie. Daar waar een actueel risico
bestaat, dient dit risico te worden teruggebracht.
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...............................................................................
Reactienummer:

5

Kenmerk

97133329W

Gedateerd:

4 juni 1997

Provincie Limburg, Limburglaan 10,
Maastricht Randwyck
.....................................................................

Afzender:

Kernpunten van en antwoorden op de inspraak
Inspraak 1 Bij de uitwerking van de beleidsnotitie voor de rivier de Maas is
naar voren gekomen dat de gebiedsafbakening voor de Limburgse Maas,
zoals in uw notitie omschreven, te beperkt is en tot misverstanden leidt bij
de betrokken overheden.wij stellen dan ook voor om als toepassingsgebied
het winterbed van de Maas aan te houden.
Antwoord 1 De definitie voor de begrenzing van de Maas is gewijzigd.
Overigens kan de begrenzing van het geval van bodemverontreiniging bij
de Maas ruimer zijn dan het gebied waar de beleidsnotitie -Actief bodembeheer rivierbed- op van toepassing is. Een geval van bodemverontreiniging kan zowel waterbodem als landbodem betreffen.
inspraak 2 De definitie "raamsaneringsplan" zoals opgenomen is in de
beleidsnotitie is niet correct. De essentie van een raamsaneringsplan is dat
een uitspraak wordt gedaan met betrekking tot de aanpak van de verontreiniging. Alle overige activeiten worden - als onderdeel van dat raamsaneringsplan- geregeld in een uitgebreid plan van nazorg. De definitie moet
derhalve worden aangepast in die zin dat de laatste regel wordt geschrapt
o h e l als volgt wordt aangepast: "Tot aan de vaststelling van een raamsaneringsplan wordt per project een (dee1)saneringsplan opgesteld. "
Antwoord 2 De term raamsaneringsplan is uit de notitie verwijderd.De discussie over de exacte inhoud van een raamsaneringsplan is nog niet afgerond. Voorlopig blijft dan ook open of de aanpak van de problematiek zal
kunnen worden vervat in een raamsaneringsplan en welke vorm zo'n raamsaneringsplan dan zal kunnen krijgen.
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...............................................................................
Reactienummer:

6 en 7

Kenmerk:

CS/MS/F97.06.001 en GS/KK/97.1572

Gedateerd:

3 juni 1997

Afzender:

FODI, Federatie van
Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën,
Kronenburgersingel 231, Postbus 505,
6 5 0 0 A M Nijmegen en
KNB, Koninklijk Verbond van Nederlandse
Baksteenfabrikanten, Hoofdstraat 8, Postbus 51,
6994 ZH de Steeg

....................................................................
Kernpunten van en antwoorden op de inspraak
Inspraak IFODI waardeert het positief dat de ontwerp-beleidsnotitie
potentieel openingen biedt voor een flexibeler aanpak voor ontwerp en uitvoering van projecten in het winterbed van onze rivieren.
Antwoord 1 Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Inspraak 2 Voor particuliere initiatiefnemers van projecten vormt het in de
praktijk een groot risico dat vooraf geen zekerheid wordt geboden dat initiatiefnemers in de toekomst niet gedwongen kunnen worden alsnog te
saneren. Zolang dit als claim op de toekomst potentieel aanwezig blijft,
zullen particuliere initiatiefnemers zeer terughoudend zijn projecten bijvoorbeeld voor nieuwe natuur te ontwikkelen. De ontwerp-beleidsnotitie biedt
op dit punt ons inziens onvoldoende duidelijkheid en zekerheid.
Antwoord 2 Aandachtspunt is verduidelijkt in de definitieve notitie. Als een
initiatiefnemer op basis van de -regionaal vast te stellen- saneringsvisie een
saneringsplan indient en voor dat saneringsplan wordt een WBB-beschikking afgegeven door het bevoegd gezag, en de sanering wordt conform
het plan uitgevoerd, is er geen reden om in de toekomst de initiatiefnemer
alsnog te dwingen een verdergaande sanering uit te voeren.
Inspraak 3 Voorts gaat de beleidsnotitie ons inziens in het bijzonder in op
de problematiek van de klasse 4-specie. Dit roept de vraag op, op welke
wijze structureel oplossingen worden geboden voor de klasse 1, 2 en 3
specie.
Antwoord 3 De oplossingsrichtingen die in de notitie voor klasse 4 materiaal
zijn aangegeven kunnen ook worden toegepast voor klasse 1 , 2 en 3.
Reden dat de focus op klasse 4 ligt is dat voor klasse 3 in natuurgebieden al
oplossingen waren geboden in de Evaluatienota Water, en op klasse 4 een
saneringsverplichting ligt.
Inspraak 4 Tenslotte willen wij een opmerking maken over de zeer uitgebreide en kostbare bemonstering en onderzoek van de bovengrond voor
aanvang van projecten. Deze dient te geschieden volgens door uw overheid opgestelde protocollen. Voorzover dit gebeurt ter bepaling van de
mate van verontreiniging van de specie die in het gebied zelf verwerkt
wordt, kunnen wij daar begrip voor hebben. Voor de bodemspecie die echter wordt afgevoerd ter verwerking van bouwproducten, achten wij dit
onderzoek niet doelmatig en derhalve verspilling van tijd en geld.
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Wij zijn van mening dat een flexibeler beleid ten aanzien van projecten in
de uiterwaarden ook op dit punt oplossingen zou moeten aandragen.
Antwoord 4 Dit is ter beoordeling aan het bevoegd gezag WBB.Voor wat

betreft het materiaal dat uit het rivierbed wordt gewonnen om bakstenen
van t e bakken, geeft bemonstering middels de protocollen, zoals genoemd
in de notitie, geen meerwaarde. Ongeacht de verontreinigingsgraad van
het materiaal wordt de klei verwerkt tot bakstenen, welke moeten voldoen
aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Er is in feite sprake van thermische immobilisatie van de verontreinigingen.van de klei en roofgrond, die
teruggezet wordt, moet overigens wel de chemische kwaliteit worden vastgesteld (zoals dat nu overigens ook al verplicht is). Hiervoor dient, bij een
ernstige verontreiniging, een saneringsplan te worden ingediend.

I
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toepassingsgebied beleidsnotitie
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