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1  Inleiding op de handreiking

1.1 Algemeen

De handreiking Grondstromenplan ABM/ABR helpt u bij het opstellen van een gedegen grond-
stromenplan voor projecten in het kader van ABM/ABR. Met het grondstromenplan wordt 
beoogd de grond- en materiaalstromen binnen het project te waarborgen en een basis te vormen 
voor de aan te leveren informatie voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Status
Deze handreiking is tot stand gekomen onder begeleiding van een klankbordgroep, bestaande 
uit potentiële gebruikers vanuit Rijkswaterstaat Limburg en Oost-Nederland, de Maaswerken, 
de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van LNV, het bedrijfsleven (FODI) en het bevoegd 
gezag (Inspectie Verkeer en Waterstaat, Provincie Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht 
en Overijssel en Rijkswaterstaat Limburg en Oost-Nederland). De handreiking wordt op 31 mei 
ter kennisgeving ingebracht in de Coördinatiegroep ABR/ABM.

Het bevoegd gezag is akkoord om deze handreiking te hanteren bij de beoordeling van de ver-
gunningaanvragen voor (her)inrichtingsprojecten die in het kader van ABR/ABM worden inge-
diend. Aan initiatiefnemers zal worden gevraagd om deze handreiking of een andere, minstens 
zo zorgvuldige en uniforme werkwijze, te hanteren om de betreffende vergunningaanvraag te 
onderbouwen.

In bijlage 1 is de relatie met andere instrumenten zoals de handreiking afwegingsmethode en 
KE-toets, de leidraad waterbodemonderzoek Uiterwaarden en het document Spelregels ABR/
ABM weergegeven.

De Handreiking Grondstromenplan kan op twee manieren worden geraadpleegd:
a)  met behulp van het bijbehorende programma “Grondstromenwijzer”;
b)  als naslagwerk voor de relevante aspecten met betrekking tot grondverzet in het kader van 

ABM/ABR. 

Het programma “Grondstromenwijzer” is een digitaal hulpmiddel om te bepalen welke aspecten 
in een grondstromenplan dienen te worden opgenomen. Dit kan per project verschillen. Met 
de Grondstromenwijzer worden de belangrijkste vragen bij het opstellen van een grondstro-
menplan doorlopen. Deze vragen hebben vooral betrekking op de te onderscheiden grond- en 
bouwstoffenstromen, hun herkomst en hun bestemming. Afhankelijk van de grond- en bouw-
stoffenstromen die in het project plaatsvinden en de geselecteerde verwerkingsopties meldt de 
Grondstromenwijzer welke onderdelen in het grondstromenplan dienen te worden opgenomen 
en welke aandachtspunten van toepassing zijn.

De gebruiker kan op basis van deze checklist besluiten of een bepaald onderdeel juist wel of 
niet in het grondstromenplan van het betreffende project moet worden opgenomen. Vervolgens 
kan een inhoudsopgave van het grondstromenplan worden gegenereerd, waarin standaard 
teksten en/of tekstvoorstellen voor onderdelen van het grondstromenplan zijn opgenomen. 
Deze handreiking en de Grondstromenwijzer zijn een handig hulpmiddel om te komen tot een 
grondstromenplan dat specifi ek is afgestemd op de situatie van het betreffende project.

1.2 Aanleiding
In april 2003 zijn de beleidsnotities Actief Bodembeheer Maas (ABM) [1] en Actief Bodembe-
heer Rijntakken (ABR) [2] defi nitief vastgesteld. De beleidsnotities hebben betrekking op de 
sanering en verwerking van diffuus verontreinigde grond (niet zijnde gevaarlijk afval), alsmede 
de verwerking van schone grond voor zover deze verwerking plaatsvindt in het toepassings-
gebied van de Maas of Rijntakken. De beleidsnotities ABM/ABR [1 en 2]  zijn primair van 
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toepassing op rivierverruimings- en/of natuurontwikkelingsprojecten (navolgend aangeduid 
als (her)inrichtingsmaatregelen)1. 

Op basis van de eerste praktijkervaringen met projecten die in voorbereiding of uitvoering 
zijn, blijkt dat er gebrek is aan uniformiteit met betrekking tot aan te leveren informatie voor 
grondverzetprojecten en relevante vergunningen voor die projecten. 
Het is bovendien niet duidelijk wat er precies in een grondstromenplan moet staan om het 
grondverzet tijdens de uitvoering van een project in het kader van ABM/ABR gestroomlijnd te 
laten verlopen. Daarnaast is een grondstromenplan vaak onderdeel van vergunningprocedures, 
maar de vraag is dan welke vergunningen precies nodig zijn en wat er dan in moet staan.

1.3 Doel en doelgroep van de handreiking 

Doel
Het doel van onderliggende handreiking is om duidelijkheid en informatie te verschaffen over 
de inhoud van een grondstromenplan en eenduidigheid daaromtrent tussen bevoegd gezag en 
initiatiefnemers te creëren. De handreiking is afgestemd op de informatiebehoefte over grond-
stromen ten behoeve van een goede borging van zowel kwaliteit als kwantiteit van grondverzet. 
Daarnaast komt de handreiking tegemoet aan de informatiebehoefte voor de vergunningaanvraag 
in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo), de Wet milieubeheer (Wm) en de Ontgrondingenwet (Ow). 

De informatie die in een grondstromenplan kan worden vastgelegd heeft in hoofdlijnen betrek-
king op de aard, de kwaliteit, de kwantiteit, de herkomst en de bestemming van grondstromen. 
Deze informatie kan dienen als basis voor de grondbalans en het grondverzet binnen het geplande 
project. Daarnaast kan het dienen ter voorbereiding van de benodigde vergunningaanvragen 
door de initiatiefnemer en ter beoordeling en handhaving van de vergunning(aanvragen) door 
het bevoegd gezag.

Het grondstromenplan betreft hierdoor een document waarin als één geheel de informatie 
met betrekking tot grondstromen wordt vastgelegd die het bevoegd gezag voor de Wbb, Wvo, 
Wm en Ow nodig heeft om een besluit te kunnen nemen met betrekking tot de voorgenomen 
(her)inrichtingsmaatregel(en). 
 Indien een goed grondstromenplan wordt opgezet, gecombineerd met goede en duidelijke 
registraties tijdens de uitvoering, is het mogelijk metingen van de achterblijvende en/of toe 
te passen bodem2 na uitvoering van de herinrichtingsmaatregel achterwege te laten. Dit is de 
gedachte van de Spelregels, waarbij een en ander uiteraard afhankelijk is van de aard en mate 
van de verontreiniging. Dit kan winst opleveren voor zowel de initiatiefnemer als de vergun-
ningverlener en handhaver, juist bij uitgebreide saneringen. Eventueel kunnen bij afwijkingen 
van het grondstromenplan wel controlemetingen worden uitgevoerd. 

Doelgroep
De doelgroep waarvoor deze handreiking is geschreven, betreft de initiatiefnemers van projec-
ten in het kader van ABM/ABR (zowel bedrijfsleven als overheid), vergunningverleners, bij de 
voorbereiding van projecten, en handhavers, bij de uitvoering van projecten. Inhoudelijk is de 
handreiking vooral ingestoken vanuit de rol van de vergunningverlener en de initiatiefnemer. 

1.4 Afbakening

Onderliggende Handreiking Grondstromenplan is specifi ek toegespitst op herinrichtingsmaat-
regelen als voorzien conform het beleid ABM/ABR. De handreiking grondverzet ABM/ABR is 
gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Indien zich hierin belangrijke wijzigingen voor-

1 De beleidsnotitie ABR of ABM kan het toetskader zijn voor overige, maatschappelijk relevante projecten (“ove-
rige” in die zin dat het hoofddoel anders is dan rivierverruiming, natuurontwikkeling of vergroting bevaarbaar-
heid voor ABM), onder de voorwaarde 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.
2 Dit betreft controlemetingen in het kader van de sanering. Onderzoek of keuringen naar aanleiding van andere 
wettelijke kaders, zoals het Bouwstoffenbesluit, dienen te allen tijde te worden uitgevoerd.
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doen, moet de handreiking worden aangepast. Bij het opstellen van de handreiking is tevens 
rekening gehouden met de (in ontwikkeling zijnde) Spelregels ABM/ABR [12].

De beleidsnotities beperken zich tot diffuus verontreinigde grond (niet zijnde gevaarlijk afval), 
alsmede schone grond voor zover verwerking plaatsvindt in het rivierbed van de Maas of 
Rijntakken. Bij het uitvoeren van herinrichtingsmaatregelen komen echter ook hoeveelheden 
overige materiaalstromen (waaronder secundaire bouwstoffen, delfstoffen en/of afvalstoffen) 
vrij die als onderdeel van de herinrichtingsmaatregel kunnen worden beschouwd en waarvoor 
een toepassing of verwerking binnen of buiten het projectgebied noodzakelijk is. Vanwege het 
raakvlak tussen grondstromen en “overige” materiaalstromen en ten behoeve van een volledige 
beoordeling van een herinrichtingsmaatregel worden deze overige materiaalstromen tevens in 
een grondstromenplan opgenomen. Dit is zowel wenselijk vanuit het opstellen van een eendui-
dige grondbalans, als in verband met eenduidigheid in overdracht van informatie bij aanvraag 
tot vergunning in het kader van de Wbb, Wvo, Wm en Ow.

Het grondstromenplan is de basis voor zowel voorbereiding van het project, de bestek- en 
aanbestedingsfase, de uitvoering en de vereiste vergunningen. Naast het grondstromenplan 
dienen specifi eke uitvoeringsaspecten ten aanzien van grondstromen te worden uitgewerkt in 
een werkplan. Het werkplan wordt opgesteld in de beginfase van de uitvoering van een project 
en geeft de uitvoeringsaspecten aan (zie paragraaf 3.1.1).

Ook ten aanzien van vergunningen kan aanvullende informatie naast het grondstromenplan 
noodzakelijk zijn (zie paragraaf Vergunningen). Deze aanvullende informatie maakt geen on-
derdeel uit van het grondstromenplan, maar wordt wel genoemd in deze handreiking.

1.5 Definities

In deze handreiking Grondstromenplan worden diverse defi nities gehanteerd. Een lijst met 
deze defi nities en begrippen is opgenomen in bijlage 2. In deze paragraaf is een aantal defi nities 
nader uitgewerkt, vanwege de betekenis ervan in de Handreiking en in het op te stellen grond-
stromenplan. Ten behoeve van de duidelijkheid en transparantheid van het grondstromenplan 
is het belangrijk dat iedereen hetzelfde bedoelt met bepaalde begrippen.

Grond
De handreiking betreft in eerste instantie alle grondstromen die plaatsvinden bij de uitvoering 
van de herinrichtingsmaatregel. Grond kent in de verschillende wettelijke en beleidskaders 
(Wet belastingen op milieugrondslag, Bouwstoffenbesluit, Nota Grond grondig bekeken, SCG) 
verschillende defi nities. 

Momenteel wordt op initiatief van het Ministerie van VROM een nieuwe, landelijk geldende 
defi nitie voor grond ontwikkeld. Deze defi nitie van “grond” luidt als volgt:
“Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter 
en organische stof 3 in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden 
aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 
2 tot 63 mm” [3].

Deze defi nitie heeft betrekking op het fi jne bodemmateriaal (maximale korrelgrootte van 2 
millimeter) alsmede op van nature in de bodem voorkomend grind (2 – 63 mm). Het begrip 
grond is opgevat als ‘ex-situ’ begrip. Dit blijkt niet uit de defi nitie zelf, maar volgt uit de context 
waarin het begrip wordt gebruikt. 

In deze handreiking wordt voor grond onderscheid gemaakt in gebiedseigen grond (diffuse 
verontreiniging) en grond afkomstig van puntbronnen (puntverontreiniging). De verwerking 
van gebiedseigen grond binnen de grenzen van het rivierbed kan worden uitgevoerd conform 
de beleidsregels van ABM/ABR.

3  In uitzonderingsgevallen komt grond voor met uitsluitend minerale delen zonder organisch stof (dekzanden, ther-
misch gereinigde grond); eveneens in uitzonderingsgevallen komt grond voor die uitsluitend uit organisch materiaal 
zonder minerale delen bestaat (puur veen).
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Baggerspecie
De beleidsnotities kennen de volgende defi nitie toe aan het begrip baggerspecie:
“Al het niet vermarktbare materiaal dat vrijkomt uit of via het gedeelte van de bodem dat behoort 
tot het beheersgebied ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, als het tevens aan 
de volgende voorwaarden voldoet:
1.  bodemvreemde materialen die duidelijk van de specie zijn te onderscheiden enapart uit 

de waterbodem zijn te verwijderen, bijvoorbeeld oeverbekleding, fi etsen en puin betreffen 
geen baggerspecie;

2.  er mag na eventuele bewerking van de baggerspecie geen sprake zijn van een nieuw product, 
zoals bijvoorbeeld TAG-granulaat uit immobilisatie of uit waterbodemklei geproduceerde 
bakstenen;

3.  er is geen sprake van gevaarlijke afvalstoffen”.

In de beleidsnotities ABM en ABR wordt “al het niet-vermarktbare materiaal dat vrijkomt uit of 
via het gedeelte van de bodem dat behoort tot het beheersgebied ingevolge de Wvo beschouwd 
als baggerspecie, tenzij sprake is van:
1.  bodemvreemde materialen die duidelijk van de specie zijn te onderscheiden en apart uit de 

waterbodem zijn te verwijderen, bijvoorbeeld oeververdediging, fi etsen en puin betreffen 
geen baggerspecie;

2.  een nieuw product na eventuele bewerking van de baggerspecie, zoals bijv. granulaat of 
bakstenen;

3.  van gevaarlijke afvalstoffen.”

Voor baggerspecie is ook een nieuwe, landelijke defi nitie ontwikkelt, welke voor de volledigheid 
in de voetnoot onderaan deze pagina wordt genoemd 4.

Baggerspecie die vrijkomt bij reguliere onderhoudswerkzaamheden of sanering van puntveront-
reinigingen valt niet onder het regime van ABM/ABR en is derhalve niet in deze handreiking 
uitgewerkt. De vraag of iets onderhoudsspecie is of niet, wordt bepaald door de aanleiding van 
de baggerwerken. Is het op diepte brengen van de vaargeul de enige aanleiding voor de werken, 
dan zal dat terug te vinden zijn in de onderhoudsprogramma’sen is er sprake van onderhouds-
specie. Indien er sprake is van een combinatie van vaargeulonderhoud en rivierverruiming moet 
een en ander per geval worden bekeken.

Delfstof
Als delfstof wordt alle grond aangemerkt die vermarktbaar is als grondstof of (primaire) bouwstof 
en bij uitvoering van de herinrichtingsmaatregel ook daadwerkelijk als zodanig zal vrijkomen 
en worden vermarkt. Als delfstof komen onder andere grind, klei en zand in aanmerking. 

Grondstromen die als delfstof worden gebruikt, worden in een grondstromenplan onderscheiden 
ten opzichte van de overige grondstromen. Dit wordt onder andere ingegeven door de wet en 
regelgeving (waaronder ontgrondingenwet).

Bouwstof niet zijnde grond
Binnen een herinrichtingsmaatregel kunnen ook bouwstoffen, niet zijnde grond, vrijkomen. We 
spreken dan van secundaire bouwstoffen. Hierbij dient te worden gedacht aan materialen die 
zijn gebruik als oeververdediging of verhardingen. Daarnaast kunnen bij de sanering van een 
puntverontreiniging (potentiële) secundaire bouwstoffen vrijkomen (bijvoorbeeld puin). Bij de 
beoordeling van secundaire bouwstoffen, niet zijnde grond is het Bouwstoffenbesluit leidend:
“Onder een bouwstof wordt verstaan een materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd 
in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium 
samen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal bedragen [11]

4  “Baggerspecie is vast materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, dat 
bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding 
en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 
voorkomende schelpen en  grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm”.
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(Gevaarlijke) afvalstof
In algemene zin zijn afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten (die behoren tot 
de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen) waarvan de houder zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Alle materialen die vrijkomen bij een herinrichtingsmaatregel en die niet kunnen worden be-
schouwd als grond of secundaire bouwstof worden beschouwd als afvalstof. Afhankelijk van 
de classifi cering conform de EURAL kan het een gevaarlijke of een niet-gevaarlijke afvalstof 
betreffen.

1.6 Leeswijzer

De handreiking volgt de algemene projectfasering die bij herinrichtingsprojecten veelal van 
toepassing is. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voorbereiding van het project. Dit is de be-
langrijkste fase als het gaat om het plannen van grond- en materiaalstromen. De voorbereiding 
is vooral gericht op het verzamelen en vastleggen van alle benodigde informatie over de grond- 
en materiaalstromen. Daarnaast gaat het bij de voorbereiding ook om de wettelijke kaders die 
van toepassing zijn op het project en de benodige vergunningen en beschikkingen die daaruit 
voortvloeien. Meer specifi ek gaat de handreiking ook in op de rol van het grondstromenplan 
als saneringsplan in het kader van de Wet bodembescherming.

In hoofdstuk 3 wordt de uitvoering van het project beschreven. Althans, de voor het grondstro-
menplan relevante aspecten. Beschreven worden onder andere de registraties en begeleiding 
van de uitvoering en het beheer van risico’s. 

Verbonden aan bodemsaneringen is de nazorg na afl oop van het project. Hierop wordt nader 
ingegaan in hoofdstuk 4. Nazorg en beheer is vooral van toepassing als er een restverontreini-
ging achterblijft.
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2  Voorbereiding van het project

2.1 Inleiding

In de ontwerpfase is reeds een globaal inzicht in de grond- en materiaalstromen noodzakelijk. 
Deze informatie wordt bij he t toepassen van de afwegingsmethode gebruikt om te bepalen welke 
uitvoeringsvariant het meest doelmatig5 is (zie ook Handreiking Afwegingsmethode en kostenef-
fectiviteittoets, literatuur 14). Bij de uitwerking van de gekozen variant en de aanvraag van de 
daarbij behorende vergunningen worden het grondstromenplan en de grondbalans opgesteld. 
Naast een inleiding op het project en de geplande herinrichtingsmaatregel betreft dit onder 
andere een concrete beschrijving van het projectgebied, een inventarisatie van grondstromen 
en overige materialen, het opstellen van een grondbalans en het inventariseren van de eisen 
met betrekking tot meldingen, beschikkingen en vergunningen, voortvloeiend uit geldende 
wet- en regelgeving.

De volgende aspecten worden uitgewerkt in het grondstromenplan en in onderhavig hoofd-
stuk:
• Inleiding op het project (paragraaf 2.2)
 - Aanleiding van het project
 - Doelstelling van het project
 - Geplande (her)inrichtingsmaatregel
•  Projectgegevens (paragraaf 2.3)
 - Locatiegegevens
 - Bodemkwaliteit
 - Bodemopbouw
 - Overige aspecten
•  Inventarisatie grond- en bouwstoffenstromen (paragraaf 2.4)
 - Welke grond- en materiaalstromen komen vrij
 - Welke grond- en materiaalstormen worden toegepast
 - Welke gegevens dienen te worden verzameld
 - Beoordelingsschema’s
•  Grondbalans (paragraaf 2.5)
•  Inventarisatie vergunningen (paragraaf 2.6)
 - Wettelijke kaders
 - Wet bodembescherming in het grondstromenplan
 - Wet milieubeheer in het grondstromenplan
 - Wet verontreiniging oppervlaktewateren in het grondstromenplan
 - Overige wettelijke kaders in het grondstromenplan
•  Risico’s (paragraaf 2.7)
 - Actualiteit
 - Nauwkeurigheid
 - Omrekeningsfactoren

2.1.1 Afstemming met bevoegd gezag
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium, tenminste tijdens de voorbereiding, 
afstemming met het bevoegd gezag te zoeken. Het verdient de voorkeur een startbijeenkomst 
te organiseren waaraan alle betrokken bevoegde gezagen, zoals de regionale directie van Rijks-
waterstaat, de provincie, één of meer gemeenten en wellicht een waterschap, aan deelnemen. 
Op deze wijze kan tijdens de voorbereiding duidelijkheid worden gecreëerd over de kaders 
van de herinrichtingsmaatregel en de wet- en regelgeving. Tevens wordt de relatie tussen het 
grondstromenplan en overige te overleggen gegevens, noodzakelijk voor ontvankelijke ver-
gunningaanvragen, helder. Daarbij kunnen ook afspraken worden gemaakt over het indienen 
van meldingen, de reactietermijn van het bevoegd gezag, planning en melding van activiteiten 
(bijvoorbeeld graven, transport, overleg, voortgang). Tijdens de afstemming met het bevoegd 
gezag kan de initiatiefnemer ook verzoeken om coördinatie van aanvragen en mogelijk ook 
coördinatie van handhaving. Wellicht kan één centraal meldpunt worden benoemd.

5 Dit is de variant die het meeste milieurendement oplevert tegen aanvaardbare kosten.
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2.1.2 Het grondstromenplan en vergunningen
In vergunningprocedures wordt uit verschillende invalshoeken om gegevens gevraagd over de 
betrokken grondstromen en processen in het kader van een herinrichtingsproject. Een goed 
grondstromenplan vormt in feite de grondslag voor de vergunningaanvragen van een herinrich-
tingsproject. Indien het grondstromenplan wordt opgenomen in de bijlagen van de vergunning-
aanvragen kan in de aanvragen zelf daar steeds naar worden verwezen. Een beknopt overzicht 
in de aanvragen zelf volstaat dan. Op deze manier worden ook discrepanties in de verschillende 
teksten van vergunningaanvragen voorkomen.

Een grondstromenplan kan dus worden beschouwd als de basis voor diverse vergunningen. Deze 
handreiking is echter zodanig opgesteld, dat het grondstromenplan niet een ‘vergunningenplan’ 
wordt. U wordt gewezen op de relevante vergunningen en procedures en daarbij worden de 
belangrijkste aandachtspunten beschreven.

2.2 Inleiding op het project

In de inleiding van het grondstromenplan worden de algemene gegevens, de aanleiding en 
doelstelling van het project vastgelegd en worden de achtergronden, randvoorwaarden en uit-
gangspunten van de herinrichtingsmaatregel beschreven.

2.2.1 Aanleiding van het project
Wat is de achterliggende reden voor de uitvoering van het project? Bijvoorbeeld: rivierver-
ruiming, aanpak bodemverontreiniging, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning, verbetering 
vaarwegen of combinaties van deze.

2.2.2 Doelstelling van het project
Het doel van het project beschrijft concreet wat er met de geplande maatregel wordt beoogd. 
Bijvoorbeeld: het reduceren van de gemiddelde hoogwaterafvoer met x centimeter of het rea-
liseren van bepaalde natuurdoeltypen.

2.2.3 Geplande (her)inrichtingsmaatregel
In deze paragraaf wordt een korte beschrijving van de inrichtingsmaatregel, inclusief de uitvoe-
ringsvariant opgenomen. Het is voor de benodigde vergunningen essentieel om duidelijk inzicht 
te geven in de aard en omvang van de ingreep. Het grondstromenplan moet duidelijk maken 
wat de begin- en eindsituatie van het plangebied zal zijn.

Uit de planning van het project moet blijken of de vrijkomende materialen direct kunnen 
worden toegepast. Is dit niet het geval, dan moet rekening worden gehouden met de aanleg 
van tijdelijke depots. Ook moet worden vastgesteld of de noodzaak bestaat om door bewerking 
materialen voor de beoogde verwerkingsoptie geschikt te maken.

2.2.4 Functie
Het grondstromenplan beschrijft de huidige en toekomstige situatie voor het projectgebied. 
In sommige gevallen blijft de functie van het (deel)gebied onveranderd, maar meestal zal een 
ingreep in het gebied ook leiden tot een nieuwe gebruiksfunctie. Zo kan een deelgebied bij-
voorbeeld de functie “natte natuur” krijgen, terwijl het voorheen als grasland in gebruik was. 
Bij de beschrijving van de toekomstige situaties kunt u ook eventuele nevenfuncties noemen, 
zoals bijvoorbeeld “met extensieve begrazing”.

Een functieverandering leidt ook tot een wijziging in het bestemmingsplan van het gebied. 
Afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan, zal hiervoor een wijziging moeten 
worden aangevraagd. Ter onderbouwing zal dan ook moeten worden aangegeven of de bodem 
in de toekomstige situatie voor dit gebruik geschikt is. Dit zal blijken uit de toetsing aan de sa-
neringsdoelstelling die bij deze functie behoort.
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2.3 Locatie- en projectgegevens

In het grondstromenplan dienen alle relevante gegevens van het project en de te onderschei-
den deelgebieden te worden omschreven. Zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie 
worden beschreven. Denk bij de huidige situatie aan bijvoorbeeld de ligging van het plangebied 
en de daarin voorkomende bodemkwaliteit en eventuele puntbronnen. Bij de toekomstige situ-
atie wordt vooral beschreven hoe de saneringsdoelstelling wordt bereikt en wat de toekomstige 
functie van het plangebied wordt.

2.3.1 Locatiegegevens
Het betreft ten eerste de ligging en de grenzen van het projectgebied (kadastrale nummers, 
coördinaten, ontgravingscontouren). Ook de verticale grenzen in de zin van maximale ontgra-
vingsdiepte dienen vastgelegd te worden in het grondstromenplan. Deze zogenaamde ontgron-
dingsprofi elen zijn ook noodzakelijk voor de ontgrondingsvergunning. Ook dienen deelgebieden 
te worden aangegeven. De beschrijving wordt ondersteund met kaartmateriaal. 

 2.3.2 Bodemkwaliteit
Bij de beschrijving van het projectgebied horen ook de gegevens over de bodemkwaliteit. Gege-
vens over de bodemkwaliteit zijn tweeledig: de milieuhygiënische en de fysische bodemkwaliteit. 
Gegevens over de milieuhygiënische kwaliteit zijn onder andere noodzakelijk voor het toepassen, 
de opslag en het eventueel afvoeren (transport) van de grond/bouwstof. Het bodemonderzoek 
om deze gegevens te verzamelen vindt bij voorkeur in een vroeg stadium plaats.

In principe wordt op basis van de bodemonderzoeksgegevens het plangebied ingedeeld in deel-
gebieden. Deze deelgebieden worden beschreven in het grondstromenplan.

Voor projecten binnen het toepassingsgebied van ABM/ABR worden momenteel, als onderdeel 
van de Leidraad Uiterwaarden [4], diverse onderzoeksstrategieën uitgewerkt op basis waarvan 
inzicht in de kwaliteit van grond- en materiaalstromen wordt verkregen. Totdat de nieuwe Lei-
draad voor waterbodemonderzoek in de Uiterwaarden is gepubliceerd, dient de Tussenrichtlijn 
voor het toepassingsgebied van de Rijntakken [6] en het Protocol Maaswerken [7] voor het 
toepassingsgebied van de Maas te worden gevolgd. 

De bodemonderzoeksgegevens kunnen worden ingezet om een bodemkwaliteitskaart te ma-
ken van het projectgebied. De bodemkwaliteitskaart onderscheid verschillende zones en hun 
milieuhygiënsiche kwaliteit. Het detailniveau en de wijze waarop de bodemkwaliteitskaart tot 
stand komt, wordt in de Leidraad Uiterwaarden [4] omschreven.

Bij de gegevens over de bodemkwaliteit worden ook gegevens ten aanzien van de aanwezig-
heid van puntbronnen beschreven. Ook als deze zich in het projectgebied bevinden, maar niet 
worden ontgraven.

Naast de milieuhygiënische kwaliteit is ook kennis van de fysische bodemkwaliteit gewenst. 
Op basis daarvan kan immers worden bepaald in hoeverre vrijkomende grond geschikt is voor 
civieltechnische toepassingen zoals dijkversterking, of voor de keramische industrie.

2.3.3 Bodemopbouw
Naast een beschrijving van de milieuhygiënische kwaliteit dient ook de laagsgewijze opbouw 
van de bodem worden beschreven. Dit is vooral van belang in relatie tot de eisen voor de ver-
werkingsoptie ‘bodem blijft bodem’.

2.3.4 Overige aspecten
Voor de uitvoering van een herinrichtingsmaatregel zijn diverse andere aspecten van belang, 
bijvoorbeeld: natuurwaarden, archeologische waarden, cultuurhistorische waarden, explosieven, 
bijzondere omstandigheden (zie ook de checklist vooronderzoek uit de module van de Leidraad, 
literatuur 4). Deze aspecten kunnen in een grondstromenplan worden beschreven of separaat 
worden aangeleverd bij de vergunningaanvragen.
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2.4 Inventarisatie grond- en bouwstoffenstromen

In algemene zin dienen bij de inventarisatie van grond- en materiaalstromen alle bij herinrich-
ting eventueel vrijkomende én toe te passen stromen te worden beoordeeld voor zover deze 
deel uitmaken of uit gaan maken van de bodem. Dit is noodzakelijk in verband met controle 
en beheersbaarheid van grond- en materiaalstromen in het project.

2.4.1 Welke grond- en bouwstoffenstromen komen vrij
Ter beoordeling van de bij herinrichting vrijkomende grond- en materiaalstromen moet rekening 
worden gehouden met de volgende categorieën grondstromen:

1.  Gebiedseigen grond
 Onder gebiedseigen grond wordt diffuus verontreinigde uiterwaarden- en weerdgrond, 

welke ingevolge van de Wvo als baggerspecie wordt beschouwd, verstaan. Daarvoor zijn 
vijf verwerkingsopties6 mogelijk.

2.  Grond uit puntbron
 Hier betreft het geen diffuse verontreiniging, maar een puntverontreiniging met duidelijk 

aanwijsbare oorzaak. De puntbron is ook duidelijk af te bakenen.

3.  Delfstof
 Voorbeelden van delfstoffen zijn zand, grind en klei.

4.  Onderhoudsbaggerspecie7 
 Onder onderhoudsbaggerspecie valt baggerspecie die vrijkomt bij reguliere onderhouds-

werkzaamheden. Deze valt niet onder de reikwijdte van de beleidsnotities ABM/ABR.

Daarnaast kan een tweetal stromen overige materialen vrijkomen:

5.  Secundaire bouwstoffen, niet zijnde grond
 Een materiaal dat bestemd is te worden (her)gebruikt in een werk en voldoet aan de defi nitie 

van het Bouwstoffenbesluit. Hierbij valt te denken aan puin en oeverbeschermingsmateri-
aal.

6.  (Gevaarlijke) afvalstoffen, niet zijnde grond of secundaire bouwstof
 Alle materialen die bij de herinrichting vrijkomen en die niet kunnen worden beschouwd 

als grond of secundaire bouwstof, worden beschouwd als (gevaarlijke) afvalstof. 

2.4.2 Welke grond- en bouwstoffenstromen worden toegepast
Voor de (her)inrichting van het gebied kan ook een tekort aan materiaal met een bepaalde spe-
cifi catie bestaan. Deze materialen moeten dan van buiten het plangebied aangevoerd worden. 
Hierbij valt te denken aan aanvulgrond die aan HVN, BGW of het Bsb voldoet, erosiebestendige 
grond voor toepassing in een leefl aag en bouwstoffen voor oeververdediging, zoals stortsteen.

Evenals van alle vrijkomende materialen worden van alle toe te passen materialen relevante 
gegevens vastgelegd in het grondstromenplan. Toe te passen materialen kunnen zijn:

1.  Gebiedseigen grond
 Hiermee wordt hetzelfde materiaal bedoeld als omschreven onder gebiedseigen grond bij 

vrijkomende materialen (indien het tenminste vrijkomt uit het toepassingsgebied van de 
Maas of Rijntakken). De toepassing ervan valt onder het regime van ABM/ABR (verwer-
kingsopties).

6  Bodem blijft bodem, bodem wordt bouwstof, hergebruik na bewerking, storten in putten/plassen/kleischermen/
depots, storten in (baggerspecie)stortplaatsen. Zie ook bijlage 3.
7 De vraag of iets onderhoudsspecie is of niet wordt bepaald door de aanleiding van de baggerwerken. Is het op 
diepte brengen van de vaargeul de enige aanleiding voor de werken, dan zal dat terug te vinden zijn in de on-
derhoudsprogramma’s en is er sprake van onderhoudsbaggerspecie. Indien er sprake is van een combinatie van 
vaargeulonderhoud en rivierverruiming, moet een en ander per geval worden bekeken.
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2.  Grond van buiten het projectgebied
 De toepassing van grond van buiten het projectgebeid valt niet onder het regime van ABM/

ABR. Indien dit wordt toegepast, is het Bouwstoffenbesluit van toepassing. De toepassing 
kan schone grond of categorie 1 grond betreffen.

 Schone grond kan worden toegepast als bodem, niet schone grond kan alleen worden 
toegepast in een werk, terugneembaar en niet vermengd met de oorspronkelijke bodem. 
U dient rekening te houden met een meldingstermijn (vijf werkdagen voor toepassing) en 
over een geldig bewijsmiddel te beschikken. Voor toepassing van categorie 2 grond dient 
een Wvo-vergunning aangevraagd te worden.

3.  Bouwstof (primair/secundair), niet zijnde grond
 Bouwstoffen die in het project worden toegepast, kunnen secundair (eventueel ook vrij-

komende uit het project) of primair zijn. In beide gevallen is het Bouwstoffenbesluit van 
toepassing en dient het materiaal te voldoen aan de samenstellings- en de immissiewaar-
den conform het Bsb. Dit betekent in principe dat de bouwstof moet voldoen als categorie 
1 bouwstof in de bestemde toepassing. Voor de toepassing van categorie 2 bouwstoffen 
in oppervlaktewater (en ook de uiterwaarden vallen daaronder) is een Wvo-verguninng 
nodig. Relevante voorschriften uit het Bouwstoffenbesluit worden eventueel opgenomen 
in de WVo-vergunning.

2.4.3 Welke gegevens dienen te worden verzameld?
Het benoemen van de vrijkomende en toe te passen grond- en materiaalstromen volstaat niet 
in een grondstromenplan. Per gedefi nieerde grond- en materiaalstroom dienen tenminste on-
derstaande gegevens te worden verzameld en vastgelegd in het grondstromenplan.

De aard van het materiaal
Dit betreft vooral een omschrijving van het hoofdbestanddeel van de materiaalstroom, bijvoor-
beeld zand of klei. Daarnaast dienen uiteraard eventuele bijzonderheden te worden beschreven 
zoals bijmengingen met puin.

Indien bekend of gewenst kan ook de fysische kwaliteit van het materiaal worden opgenomen. 
Bijvoorbeeld of het zand voor ophoging betreft of klei die voldoet aan de eisen voor dijkenklei 
(erosiebestendigheid). Aanbevolen wordt om daarmee bij de uitvoering van het bodemonder-
zoek rekening te houden. Dit is vooral relevant voor de initiatiefnemer, niet voor het bevoegd 
gezag.

De milieuhygiënische kwaliteit
De omschrijving van een grond- en materiaalstroom bestaat naast het hoofdbestanddeel uit de 
milieuhygiënische kwaliteit. De milieuhygiënische kwaliteit komt voort uit de resultaten van 
het bodemonderzoek, bijvoorbeeld schoon of licht verontreinigd (voldoet aan HVN/BGW of 
categorie 1). Bij gebiedseigen grond wordt daarnaast de zone-eigen kwaliteit in de omschrijving 
opgenomen, indien wordt gewerkt met een bodemkwaliteitskaart.

De omvang van de materiaalstroom (kwantiteit)
Onderdeel van het onderzoek dat ter voorbereiding van een herinrichtingsmaatregel wordt 
uitgevoerd, is het bepalen van de actuele bodemligging. De meting van de actuele bodemligging 
(maaiveldmeting) kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld met AHN, een 
gedigitaliseerde hoogtekaart die vervolgens in ARCGIS wodt bewerkt, of een digitaal terrein 
model (DTM). Door de actuele bodemligging te vergelijken (snijden) met het ontwerp (de uit-
voeringsvariant) wordt het totaal te ontgraven en eventueel her te gebruiken volume zichtbaar. 
Bij het berekenen van de volumes dient uiteraard rekening te worden gehouden met taluds. 
Op basis van dit berekende volume wordt de grondbalans opgesteld. De meetgegevens dienen 
te worden opgenomen in het grondstromenplan.

De (deel)locatie- en subcode
Op basis van de gekozen uitvoeringsvariant zijn één of meer maatregelen te onderscheiden die 
een afgebakend deel van het projectgebied vormen (bijvoorbeeld hoogwatergeul, put, uiter-
waardeverlaging, dijk, oever, puntbron, onderhoudswerk, enz.). Binnen deze maatregel(en) 
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zijn op basis van het uitgevoerde onderzoek één of meer deelgebieden te onderscheiden. Aan 
deze deelgebieden wordt bij voorkeur een deellocatiecode toegekend. Deellocaties zijn zowel in 
horizontale als in verticale richting te onderscheiden en dienen op een overzichtskaart te worden 
vastgelegd. De vorm van codering bepaalt de initiatiefnemer. De deellocatie- en subcodering is 
vooral wenselijk bij grootschalige, complexe projecten. 

Per deelgebied kunnen verschillende stromen vrijkomen. Iedere stroom kent één of meer bestem-
mingen. Het is wenselijk om de verschillende deelstromen per stroom uit een deelgebied met 
een subcode te identifi ceren. Bijvoorbeeld: in een project wordt ervoor gekozen om de bovenste 
30 cm (roofgrond) van een deellocatie op een andere wijze te verwerken dan de onderliggende 
laag. Bij een deellocatie A zal in dat geval onderscheid worden gemaakt in A1 (roofgrond) en 
A2 (onderliggende laag).

Herkomst
Met name voor de toe te passen materialen dient in het grondstromenplan informatie over de 
herkomst van het materiaal te worden verzameld. Bijvoorbeeld de locatie (of zone) waar het 
materiaal is vrijgekomen of gegevens over de leverancier ervan.
Van gebiedseigen materialen kan worden volstaan met de vermelding van de 
(deel)locatiecode.

Verwerkingsmogelijkheden
In het grondstromenplan worden de verwerkingsmogelijkheden van de diverse grond- en ma-
teriaalstromen beschreven. 

1.  Verwerkingsmogelijkheden voor grond
 Bij de beoordeling van de verwerkingsmogelijkheden voor grond moet onderscheid worden 

gemaakt in de volgende grondstromen: gebiedseigen grond, delfstof, grond uit een puntbron 
en onderhoudsbaggerspecie. De verwerkingsopties die binnen ABM/ABR worden geboden 
zijn:

 a) Bodem blijft bodem;
 b) Bodem wordt bouwstof;
 c) Hergebruik na bewerking;
 d) Storten in putten/plassen/kleischermen/depots;
 e) Storten in (baggerspecie)stortplaatsen.

Deze opties zijn nader toegelicht in bijlage 3.

 De verwerkingsmogelijkheden binnen het riviersysteem voor gebiedseigen grond kunnen 
deels ook van toepassing zijn voor de verwerking van grond uit puntbronnen. Hiervoor 
kan de verwerkingdsoptie “hergebruik na bewerking” worden gehanteerd. Grond die na 
bewerking (bijvoorbeeld het afzeven van bodemvreemde bijmenging) vrijkomt en voldoet 
aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit kan eventueel worden hergebruikt binnen het 
riviersysteem. Hiermee valt een dergelijke grondstroom binnen de verwerkingsoptie 3 
“hergebruik na bewerking”. 

 Voor alle grondstromen geldt dat bij toepassing buiten het riviersysteem op reguliere wijze 
verwerking dient plaats te vinden. Deze reguliere verwerking betekent dat het materiaal 
conform het Bouwstoffenbesluit kan worden toegepast, dan wel dat reiniging of stort dient 
plaats te vinden.

 Vrijkomende delfstoffen zoals klei, grind of zand zullen na winning worden opgewerkt en 
vermarkt. Daarmee worden zij afgevoerd van het plangebied en dus niet conform een van 
de vijf verwerkingsopties verwerkt. Het vermarkten van de delfstoffen is een zaak tussen 
initiatiefnemer en afnemer, evenals de afspraken omtrent de hoeveelheden en een eventueel 
bewijsmiddel in het kader van het Bouwstoffenbesluit. In het grondstromenplan duidelijk 
worden gemaakt welk deel van de vrijkomende grond wordt vermarkt.

 Omdat grond en secundaire  bouwstoffen tevens afvalstoffen kunnen zijn,  kan de afvalstof-
fenwetgeving van toepassing zijn. Dit is met name aan de orde als deze materialen worden 
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afgevoerd van het project en buiten het riviersysteem wordt hergebruikt. In hoofdstuk 5 
wordt nader ingegaan op het wettelijke kader en vergunningen.

2.  Verwerkingsmogelijkheden voor secundaire bouwstoffen
 De verwerkingsmogelijkheden voor secundaire bouwstoffen vallen onder het regime van 

het Bouwstoffenbesluit. Of de bouwstoffen voldoen aan de normen van het Bouwstoffen-
besluit dient met een geldig bewijsmiddel de kwaliteit te worden aangetoond. Dit kan door 
middel van een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring, of een door het bevoegd 
gezag geaccepteerd ‘ander’ bewijsmiddel. Hergebruik van secundaire bouwstoffen binnen 
het projectgebied kan mogelijk worden vrijgesteld van deze bewijsplicht. Daarvoor dient 
het materiaal dat tijdelijk uit het werk is genomen weer op of nabij dezelfde plaats in het 
werk te worden teruggebracht zonder in de tussentijd te zijn bewerkt. De bewijsplicht is 
overigens de plicht van de gebruiker, veelal de initiatiefnemer/opdrachtgever.

 Met het bevoegd gezag dienen wel afspraken te worden gemaakt voor de invulling van 
‘tijdelijk’ en ‘op of nabij’. Als voorbeeld wordt stortsteen genoemd die bij rivierverruiming 
wordt opgenomen en na uitvoering weer kan worden teruggeplaatst.

3.  Verwerkingsmogelijkheden voor (gevaarlijke) afvalstoffen
 Voor de verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen zijn binnen het riviersysteem en binnen 

een herinrichtingsmaatregel geen verwerkingsopties8. Dit betekent dat afvalstoffen na ont-
graving dienen te worden afgevoerd naar locaties elders. Deze locaties betreffen (vergunde) 
inrichtingen voor het verzamelen en/of verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen.

De bestemming van het materiaal
Per grond- en materiaalstroom wordt de bestemming aangegeven. Deze bestemming is gebaseerd 
op de verwerkingsmogelijkheden zoals hiervoor beschreven. Tevens dient te worden vermeld 
of voor toepassing op de plaats van bestemming een bewerking noodzakelijk is. Ook dit vloeit 
voort uit de verwerkingsmogelijkheden.
Grond en andere materialen die niet binnen het project worden hergebruikt, vinden elders een 
bestemming. Ook dit hoort thuis in het grondstromenplan, evenals grond die tijdelijk in een 
depot wordt opgeslagen.

Bewijsmiddel
Van alle materialen die in het project onder het regime van het Bouwstoffenbesluit worden 
toegepast, dient een bewijsmiddel van de milieuhygiënische kwaliteit beschikbaar te zijn. Dit 
geldt dus voor alle grond die van buiten het project en van buiten het toepassingsgebied (Maas 
of Rijntakken) wordt aangevoerd. Ook geldt het voor alle steenachtige bouwstoffen niet zijnde 
grond die binnen het project worden toegepast, of ze nou afkomstig zijn van binnen of buiten 
het projectgebied. Het bevoegd gezag ter plaatse van de toepassing bepaalt welke mogelijke 
bewijsmiddelen geschikt zijn; een erkende kwaliteitsverklaring, een partijkeuring of een ander 
bewijsmiddel. Met name bij hergebruik van vrijkomende bouwstoffen binnen het project is het 
mogelijk dat het bevoegd gezag akkoord gaat met een ander bewijsmiddel of dat dit hergebruik 
valt onder de Tijdelijke Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004.
In het grondstromenplan wordt beschreven op welke wijze dit geldige bewijsmiddel wordt 
verkregen.

Afnemers van vrijkomende materialen die elders in een werk worden toegepast kunnen ook om 
een dergelijk geldig bewijsmiddel vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zand dat na winning 
rechtstreeks kan worden toegepast in werken (bijvoorbeeld als ophoogzand). Dit is echter niet 
het geval indien het zand betreft dat als grondstof wordt geleverd aan bijvoorbeeld de beton-
industrie. Dit aspect is vooral van belang voor de initiatiefnemer, niet voor het bevoegd gezag. 
Let op: de bewijsplicht van het Bouwstoffenbesluit rust bij de gebruiker van de bouwstof en in 
dit geval dan dus niet bij de initiatiefnemer van de herinrichtingsmaatregel.

8  Opgemerkt wordt dat alle vrijkomende materialen “waar je vanaf wilt” kunnen worden beschouwd als een afvalstof. 
Dus ook schone grond, categorie 1 grond of categorie 1 bouwstoffen. Hetgeen hier beschreven, is met name gericht 
op vrijkomende materialen die niet als herbruikbaar kunnen worden beschouwd. Het storten van niet herbruikbare 
grond is alleen mogelijk onder de voorwaarden van verwerkingsoptie ‘storten in putten/plassen/kleischermen’.
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Indien een vastgestelde bodemkwaliteitskaart voor het projectgebied beschikbaar is, kan deze 
voor de verwerkingsoptie ‘bodem blijft bodem’ als geldig bewijsmiddel worden aangewend. 
Deze verwerkingsoptie kan dan dus zonder nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. De 
(nog in ontwikkeling zijnde) Spelregels ABR/ABM [12] beschrijven de mogelijkheden voor de 
verschillende zones.

Overige informatie
Naast de hiervoor genoemde informatie dient per deelstroom specifi eke informatie te worden 
toegevoegd zoals uitleveringsfactor, percentages, diktes, etc. Bij de verwerking van grond- en 
materiaalstromen buiten het projectgebied is deze informatie belangrijk voor bijvoorbeeld de 
omrekening van m3/ton. Binnen het projectgebied is deze informatie van belang voor een 
adequate processturing van grond- en materiaalstromen. De processturing van grond- en ma-
teriaalstromen dient te voorkomen dat tijdens uitvoering blijkt dat te weinig of te veel van een 
grond- of materiaalstroom aanwezig is, waardoor het ontwerp van de herinrichtingsmaatregel 
niet kan worden opgeleverd. Onder andere bij het omputten (uitwisseling delfstof tegen niet-
vermarktbaar gebiedseigen grond) is het van belang dat de te bergen grondstromen en af te 
voeren delfstoffen met elkaar in balans zijn.

Binnen ABM/ABR bestaat de mogelijkheid om grond tussen projecten ‘uit te wisselen’, zolang 
deze projecten zich bevinden binnnen dezelfde zone van het beheersgebied Maas of Rijntak-
ken. Dit kan uitkomst  bieden wanneer projecten niet met een gesloten grondbalans kunnen 
worden uitgevoerd. Informatie aangaande dergelijke ‘uitwisseling’ dient duidelijk vermeld te 
worden in het grondstromenplan.

2.4.4 Beoordelingsschema’s
In fi guur 1 en fi guur 2 zijn twee schema’s opgenomen ter beoordeling van de te onderscheiden 
grond- en materiaalstromen. Op basis daarvan kunnen per deellocatie de te onderscheiden 
deelstromen (grond- en materiaalstromen) worden afgeleid en kunnen de verwerkingsopties / 
-mogelijkheden worden bepaald. De deelstromen komen in de grondbalans direct tot uitdruk-
king en worden ook bij de uitvoering eenduidig doorgevoerd.

2.5 Grondbalans

De basis voor het registreren en beheersen van grond- en materiaalstromen binnen het project 
vormt de grondbalans. Op basis van de inventarisatie van alle vrijkomende en alle toe te pas-
sen materialen wordt de grondbalans opgemaakt. In de grondbalans worden per deellocatie alle 
vrijkomende grond- en materiaalstromen vastgelegd. Indien vanuit de noodzakelijke verwer-
kingsmogelijkheden deelstromen worden gehanteerd, dan worden deze apart in de grondbalans 
weergegeven. Alle grond- en materiaalstromen worden voorzien van de deellocatiecodering, 
aangevuld met een subcodering. Ook alle aan te voeren en toe te passen materialen maken 
onderdeel uit van de grondbalans.

Bij voorkeur wordt de grondbalans gepresenteerd in tabelvorm. Naast de (deel)locatie- en even-
tueel subcodering worden tenminste de gegevens zoals beschreven in paragraaf 2.4.3 vastge-
legd. In bijlage 4 is een voorbeeld van een grondbalans opgenomen. In dit voorbeeld zijn geen 
aspecten ten aanzien van risico’s en onnauwkeurigheden opgenomen, maar ook die kunnen 
deel uitmaken van de grondbalans. De grondbalans zoals gepresenteerd in bijlage 4 betreft een 
voorbeeld van het geplande grondverzet. Voor het uiteindelijk gerealiseerde grondverzet kan 
de balans worden aangevuld met het daadwerkelijk verzette hoeveelheden. Uiteraard kan dit 
ook in een apart overzicht.

2.6 Inventarisatie vergunningen

In onderstaande paragraaf worden de meest relevante wettelijke kaders nader toegelicht. Daar-
mee kan worden vastgesteld welke regelgeving op het betreffende project van toepassing is. 
Ook de relatie met het grondstromenplan wordt toegelicht.
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Figuur 1: Beoordelingsschema en verwerkingsopties gebiedseigen grond
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Figuur 2: Beoordelingsschema en verwerkingsopties grond uit puntbronnen, onderhoudsbaggerspecie, secundaire 
bouwstoffen en afvalstoffen
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2.6.1 Wettelijke kaders
Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de meest relevante wettelijke kaders 
en procedures voor een herinrichtingsproject in relatie tot het grondstromenplan.

Voor projecten in het kader van ABM/ABR zijn vooral de Wbb, de Wm en de Wvo belangrijk. 
Deze worden in onderstaande paragrafen nader toegelicht. De overige wettelijke kaders worden 
in de daaropvolgende paragraaf kort toegelicht. 
Voor specifi eke onderdelen van een herinrichtingsmaatregel zijn mogelijk ook andere vergun-
ningen noodzakelijk. Daarop wordt in deze handreiking niet nader ingegaan.

2.6.2 Wet bodembescherming (Wbb) in het grondstromenplan
In paragraaf 7.4 van de beleidsnotities ABM/ABR is een nadere invulling gegeven aan de gevals-
defi nitie van artikel 1 van de Wet bodembescherming. Op grond hiervan is er sprake van een 
beleidsregel, waarbij er vanwege de grote hoeveelheden diffuus verontreinigde grond, sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging, namelijk de Maas, respectievelijk de Rijntak-
ken. Ieder project binnen het toepassingsgebied van de beleidsnotities wordt beschouwd als een 
deel van dit geval, ongeacht of er binnen een project sprake is van meer dan 25 m3 baggerspecie 
die boven de interventiewaarde is verontreinigd. 

Het ontgraven en verplaatsen van diffuus verontreinigde grond binnen een project in het kader 
van ABM/ABR valt onder het regime van de Wet bodembescherming. Voor deze activiteiten 
is altijd een melding op grond van de Wet bodembescherming noodzakelijk en dient altijd 
een saneringsplan te worden opgesteld. Met betrekking tot de diffuus verontreinigde grond is 
sprake is van een deelsanering. De deelsanering is erop gericht om de saneringsdoelstelling in 
de achterblijvende bodem te realiseren. Sanering van een puntbron wordt niet gezien als een 
deelsanering, maar als een afzonderlijk geval.

De saneringsdoelstelling 
De informatie uit het bodemonderzoek is essentieel in het kader van de Wbb. Op basis van deze 
informatie dient een toetsing aan de herverontreinigingsnorm (HVN) of bodemgebruikswaarde 
(BGW), met andere woorden aan de saneringsdoelstelling, plaats te vinden van de nieuwe 
bodem. Dit betreft de achterblijvende bodem na uitvoering van de herinrichtingsmaatregel of 
het materiaal dat in een leefl aag is toegepast. In het grondstromenplan kan op basis van het 
profi el van de herinrichting worden bepaald wat de nieuwe bodem wordt. Ook kan worden 
bepaald welke gebieden voorzien moeten worden van een leefl aag. Het grondstromenplan, dat 
dient als saneringsplan, geeft dus altijd aan of en op welke wijze de saneringsdoelstelling wordt 
gehaald.

Het grondstromenplan vervult de functie van een saneringsplan. In dit plan wordt per materiaal-
stroom exact omschreven wat wordt ontgraven, welke bewerkingen eventueel plaatsvinden en 
wat de uiteindelijke bestemming is. Om een werkbare praktijk voor herinrichtingsmaatregelen in 
het kader van ABM/ABR te realiseren, wordt onderscheid gemaakt in grond met concentraties 
boven en grond met concentraties beneden de saneringsdoelstelling.

Betreft het verplaatsen van verontreinigde grond met gemiddelde concentraties beneden de 
saneringsdoelstelling, dan kan worden volstaan met een beknopt grondstromenplan dat kan 
voldoen als saneringsplan.

 Indien het gaat om grond met gemiddelde concentraties boven de saneringsdoelstelling is een 
uitgebreider grondstromenplan nodig om dit tevens als saneringsplan te laten dienen. In dat 
geval dient het grondstromenplan nader in te gaan op de vraag in hoeverre milieukundige 
begeleiding, toezicht en registraties, controlebemonsteringen, veiligheidsmaatregelen, een 
bodemsaneringsverzekering, een evaluatie van de sanering en nazorg nodig is. In overleg met 
het bevoegd gezag (Wbb) wordt uiteindelijk bepaald wat in een uitgebreid grondstromenplan 
voor een specifi ek project wel of niet vereist is om het tevens als saneringsplan te laten dienen. 
Ook worden in de uitgebreide versie van het grondstromenplan de resultaten van de kostenef-
fectiviteitstoets opgenomen. De resultaten van de afwegingsmethode kunnen integraal in het 
grondstromenplan worden opgenomen, maar er kan ook naar worden verwezen.
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Activiteit

Graafwerkzaam-
heden**, 
ontgronding, 
delfstoffenwinning, 
ontgraven van (ver-
ontreinigde) grond

Verplaatsen, toepas-
sen van grond als 
bodem (“bodem blijft 
bodem”)

Overige vergunning-
plichtige acitiviteiten 
(werkterrein, tijdelijk 
gronddepot)

Bergen in putten, ver-
ondiepen van putten

Toepassen van steen-
achtige bouwstoffen 
en niet schone grond

Activiteiten in, aan of 
nabij Rijkswaterstaat-
werken

Wettelijk kader / Procedure

Wet bodembescherming*
- Melding Wbb, beschikking per project

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Alleen indien er sprake is van vertroe-
 beling, is melding/vergunning verplicht

Ontgrondingenwet
-  Vergunning

Wet Milieubeheer
-  Vergunning
 
Wet milieubeheer
-  Vergunning of ontheffi ng stortverbod;

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
-  Vergunning (in principe alleen bij niet-
 schone grond, tenzij ook sprake is van 
 vertroebeling)

Wet bodembescherming
-  Melding, beschikking (toetsing van toe te 
 passen grond aan de saneringsdoelstel-
ling.   
Eventuele nazorgverplichtingen worden 
 vastgelegd).

Bouwstoffenbesluit
-  Melding toepassing schone grond als 
 bodem

Wet milieubeheer
-  Vergunning (o.a. vanwege de aard, omvang 
 en duur van de daarmee samenhangende 
 werkzaamheden);

Wet milieubeheer
-  Vergunning;

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
-  Vergunning

Wet bodembescherming
-  Alleen voor wat betreft de afdeklaag van 
de berging (zie eisen “bodem blijft bodem”).

Bouwstoffenbesluit
-  Melding toepassing bouwstoffen (incl. niet-
 schone grond) in een werk

Wet beheer Rijkswaterstaatwerken
-  Vergunning

Bevoegd gezag

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Provincie, Rijkswater-
staat (in rijkswateren)

Rijkswaterstaat (in 
zomerbed)

Provincie of gemeente

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat

Provincie of gemeente

Provincie of gemeente

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Proceduretijd 

13 weken

6 maanden

6 maanden

6 maanden

6 maanden

13 weken

5 werkdagen 
voor toepassing

6 maanden

6 maanden

6 maanden

13 weken

5 werkdagen 
voor toepassing

6 maanden

 Tabel 1: overzicht relevante wettelijke kaders en procedures

Opmerking: De aangegeven proceduretijden zijn prognoses op basis van de wettelijke vastgestelde termijnen, 
exclusief bezwaar en beroepstermijn. 
* In sommige gevallen is GS bevoegd gezag.
** bij werkzaamheden in het zomerbed is RWS bevoegd gezag
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Uitwerken uitgebreid grondstromenplan
Indien het ook gaat om grondverzet met gemiddelde concentraties boven de saneringsdoelstel-
ling, dienen de volgende aspecten nader te worden uitgewerkt in het grondstromenplan. Dit 
is ook het geval indien de overschrijding van de saneringsdoelstelling slechts één deelgebied in 
het project betreft. Uiteraard dienen aanvullende maatregelen dan ook alleen in dat deelgebied 
te worden gerealiseerd.

a) Saneringsaanpak
b) Dimensionering van de grondsanering
c) Directie en milieukundige begeleiding
d) Nazorg en beheer

In bijlage 5 is een checklist voor een saneringsplan opgenomen. Diverse onderdelen van deze 
checklist maken al onderdeel uit van het grondstromenplan. Denk bijvoorbeeld aan de locatie-
gegevens en de grondbalans. Hieronder worden de bovenstaande aspecten beschreven om het 
grondstromenplan tot een volledig saneringsplan te maken.

a) Saneringsaanpak
De grondbalans in het grondstromenplan beschrijft weliswaar de in- en uitgaande grond- en 
materiaalstromen, maar niet de werkwijze. Beschrijf in hoofdlijnen op welke wijze de sanering 
plaatsvindt. Denk daarbij onder andere aan een tijdschema en een stappenplan en de betrokken 
instanties en hun contactpersonen.

b) Dimensionering sanering
Aanvullend op de grondbalans dient het grondstromenplan met de volgende aspecten te worden 
uitgebreid om te kunnen dienen als een saneringsplan:
• Aanwezigheid van kabels en leidingen
• Verkeers- en ontgravingsvoorzieningen
• Beschrijving van maatregelen ter voorkoming van overlast (stank, geluid, hinder, trillingen, 

aan- en afvoerroutes, werktijden)
• Inrichting van het terrein
• Eventuele bouwputbemaling / grondwateronttrekking en verwerking en lozing van bema-

lingswater
• Eventuele SCG-meldingen (bij niet toepasbare partijen, grond uit puntbronnen e.d.)
• Veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten
• Tekeningen en kaarten

Bij de aanpak van diffuus verontreinigde (gebiedseigen) grond wordt vooralsnog geen rekening 
met grondwatersanering gehouden. Indien er sprake is van een puntbron, kan mogelijk wel 
een grondwatersanering nodig zijn.

c)  Directie en milieukundige begeleiding
Tijdens de saneringswerkzaamheden wordt een directievoerder en een milieukundig begelei-
der/cilvieltechnisch toezichthouder aangesteld.

Directievoering omvat onder meer de volgende werkzaamheden:
• het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheden
• het bijwonen en leiden van de bouwvergaderingen en het voeren van werkbesprekingen
• het geven van instructies aan het dagelijks toezicht
• voortgangs- en kostenbewaking en signalering
• adviseren inzake termijnbetalingen
• het opdragen van de werkzaamheden ten laste van de stelposten, de bestekswijzigingen en 

de verrekenbare hoeveelheden.

De milieukundige begeleider is een onderdeel van de directievoering en werkt als zodanig onder 
verantwoordelijkheid van de directie. De milieukundige begeleider is in principe continu op 
het werk aanwezig en heeft een adviserende taak aan de directievoerder, zodat deze de juiste 
beslissingen kan nemen.
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Dagelijkse begeleiding, interne controle en terugkoppeling met het bevoegd gezag kunnen 
leiden tot transparantie en tot vertrouwen bij het bevoegd gezag. Het achteraf uitvoeren van 
(controle)metingen is dan veelal niet noodzakelijk.

De milieukundige begeleiding omvat onder andere de volgende taken:
• organisatie, documentatie en administratie van de sanering in haar relatie tot de opdrachtge-

ver, de aannemer en derden bij het werk betrokken instanties (nutsbedrijven, omwonenden 
etc.)

• het controleren van de werkzaamheden zoals omschreven in het saneringsplan
• het meten en controleren van verrekenbare hoeveelheden
• het verrichten van luchtmetingen vanuit het oogpunt van (arbeids)veiligheid
• het controleren van de geleverde materialen
• het voeren van overleg met de uitvoerder
• milieukundige begeleiding van de ontgraving, de afvoer van de verontreinigde grond en 

de aanvulling
• het controleren van het saneringsdraaiboek van de aannemer
• adviseren van de directie en aannemer over de veiligheidsmaatregelen
• het bijhouden van een logboek.

Tijdens de ontgravingswerkzaamheden dient een civieltechnische opzichter te worden aan-
gesteld. De civieltechnische en milieukundige begeleiding kunnen door één persoon worden 
uitgevoerd.

Normaalgesproken wordt de uitvoering van de sanering gecontroleerd door het uitvoeren van 
tussen- en eindbemonsteringen. Deze controlebemonsteringen worden in het grondstromenplan 
opgenomen. Zowel de achterblijvende bodem, gesaneerde puntbronnen  als ook depots dienen 
te worden bemonsterd.
Echter, indien het grondverzet gecontroleerd en transparant plaatsvindt op basis van een dui-
delijk grondstromenplan en goede begeleiding en registraties tijdens de uitvoering, kunnen 
deze controlemetingen achterwege blijven. Dit is ook opgenomen in de Leidraad Uiterwaarden. 
Eventueel van toepassing zijnde nazorg blijft uiteraard wel van toepassing.

d) Nazorg en beheer

Kwaliteit achterblijvende bodem 
Indien na afronding van een project een restverontreiniging in de bodem achterblijft die niet 
voldoet aan de saneringsdoelstelling (HVN of BGW), dan is er noodzaak tot nazorg. Een nazorg-
plan maakt dan deel uit van het saneringsplan. Deze situatie treedt op als het bijvoorbeeld niet 
kosteneffectief is om meer grond te ontgraven en een leefl aag aan te brengen. Maatregelen die 
in het nazorgplan kunnen worden opgenomen zijn bijvoorbeeld (tijdelijke) gebruiksbeperkingen 
voor het gebied of jaarlijkse monitoring van de bodemkwaliteit ter plaatse.

In de situatie dat de (rest)verontreiniging in de achterblijvende bodem (= leefl aag) wel voldoet 
aan de HVN, maar niet aan de BGW, is geen nazorg nodig zolang het een gebied betreft dat 
(met enige regelmaat) overstroomt en waar herverontreiniging optreedt. De achterliggende 
gedachte is dat op de (middel)lange termijn het herverontreinigingsniveau door de algehele 
kwaliteitverbetering van het oppervlaktewater en het zwevende stof zal afnemen tot de BGW 
of streefwaarde9. 

Leefl aag op verontreinigde ondergrond
Indien een leefl aag wordt aangebracht op een verontreinigde ondergrond, dan geldt als aanvul-
lende eis (conform de optie “bodem blijft bodem”) dat de leefl aag ook voldoende erosiebestendig 
is. In het nazorgplan kan dan worden opgenomen dat de leefl aag in stand dient te worden ge-
houden. In overleg met het bevoegd gezag dient de vereiste dikte van de leefl aag (standaard = 
1 meter) en het zogeheten interventiepunt (het punt waarop actie moet worden ondernomen 

9  De kwaliteitsontwikkeling van het oppervlaktewater en het zwevend stof wordt jaarlijks door Rijkswaterstaat 
gemonitord. 
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om de oorspronkelijke dikte van de leefl aag te herstellen) te worden vastgesteld. Uiteraard dient 
ook de milieuhygiënische kwaliteit van de nieuwe leefl aag te worden vastgelegd.

2.6.3 Wet milieubeheer (Wm) in het grondstromenplan
De Wm speelt een belangrijke rol bij delfstoffenwinning (categorie 11 Ivb), bij activiteiten met 
afvalstoffen zoals baggerspecieberging en storten in putten en bij tijdelijke depots (categorie 28 
van het Ivb), maar ook bij grondverzet (bijvoorbeeld grond die binnen het project wordt herge-
bruikt) geldt dat een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig kan zijn. 

Het begrip inrichting 
Centraal staat de vraag of er sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) geeft aan in welke gevallen sprake 
is van een inrichting. Een activiteit wordt gezien als een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, 
eerste lid van de Wm: “elke door de mens bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”. 

De vraag bij herinrichtingsprojecten is dus of er sprake is van activiteiten met een bedrijfsmatige 
omvang, die binnen een zekere begrenzing worden verricht. Onder (grootschalig) grondverzet 
kunnen ook activiteiten met een bedrijfsmatige omvang worden verstaan, vanwege bijvoorbeeld 
het materieel dat bij de uitvoering wordt ingezet. 

Daarbij komt het vaker voor dat in projecten andere activiteiten van bedrijfsmatige omvang 
worden verricht, die bovendien in het Ivb zijn aangewezen (bijvoorbeeld kleiwinning). Als gevolg 
hiervan zal in de praktijk bij herinrichtingsprojecten dan toch sprake zijn van een inrichting. Dit 
heeft tot gevolg dat artikel 10.63 (ontheffi ng stortverbod buiten inrichtingen) niet kan worden 
toegepast en er dus geen ontheffi ng kan worden verleend.

Aanbevolen wordt om in overleg met het bevoegd gezag per activiteit te beoordelen of er al 
dan niet sprake is van een inrichting. Indien bijvoorbeeld alleen egalisatie van een perceel 
plaatsvindt, zonder aanvoer en afvoer van grond of andere materialen, kan (afhankelijk van 
de omvang en de begrenzing van deze activiteit) worden beargumenteerd dat er geen sprake 
is van een inrichting. 

Is er geen sprake van een inrichting in de zin van de Wm, dan kan een ontheffi ng worden aan-
gevraagd zoals bedoeld in artikel 10.63  Wm (het storten van afvalstoffen buiten inrichtingen). 
Voor de bevoegdheid ingevolge artikel 10.63, 3e lid Wm wordt aangenomen dat het belang 
van bescherming van het milieu alsmede het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen 
zich niet tegen ontheffi ng zal verzetten, indien wordt voldaan aan de vereisten voor toepassing 
van de verwerkingsoptie  ‘Bodem blijft bodem’ zoals die in de beleidsnotities ABM en ABR zijn 
gesteld [zie 7.3, beleidsnotitie ABM/ABR]. 

Vrijkomende grond, een afvalstof of bijproduct?
Conform het beleid ABR/ABM valt vrijkomende grond onder de defi nitie van baggerspecie (zie 
defi nitie paragraaf 1.5). Meer specifi ek valt baggerspecie onder de categorie bedrijfsafvalstof-
fen. Om een ontheffi ng te kunnen aanvragen als bedoeld in artikel 10.63 van de Wm, dient de 
vrijkomende grond als afvalstof te worden beschouwd.

Op de vraag of vrijkomende grond per defi nitie moet worden beschouwd als een afvalstof, is geen 
generiek antwoord te geven. Dit is mede afhankelijk van de bestemming van de vrijkomende 
grond. Grond die binnen een project vrijkomt en waarvan de initiatiefnemer zich wil ontdoen 
(bijvoorbeeld door het af te voeren naar een erkende verwerker) wordt in de regel beschouwd 
als een (bedrijfs)afvalstof. 
Grond of baggerspecie die vrijkomt, vergelijkbaar is qua bodemkwaliteit en zonder nadere 
bewerking kan worden hergebruikt, hoeft niet in alle gevallen te worden beschouwd als een 
afvalstof, maar kan soms ook worden gezien als een bijproduct (bijvoorbeeld als grond vrijkomt 
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bij kleiwinning)10. Andere belangrijke argumenten om grond niet te beschouwen als een afval-
stof zijn: de zekerheid van hergebruik en dat het hier gaat om een “gelijkwaardige secundaire 
grondstof”. 

Overige aspecten
In een Wm-aanvraag voor een herinrichtingsproject komen vooral de volgende milieuaspecten 
aan de orde:
• doelmatig beheer van afvalstoffen (grondstromenplan, incl. controle, acceptatie en regi-

stratie);
• geluid;
• vervoersbewegingen;
• bescherming van bodem en grondwater;
• stof- en eventueel geurhinder.

Het grondstromenplan kan de gewenste onderbouwing geven voor een deel van de aanvraag 
in het kader van de Wm. Bijvoorbeeld het doelmatig beheer van afvalstoffen, namelijk de vrij-
komende grond- en overige materiaalstromen.

Of het grondstromenplan ook de andere aspecten met betrekking tot de Wm beschrijft, bepaalt 
de initiatiefnemer. Wellicht is het in sommige gevallen effi ciënter deze informatie voor de ver-
gunningaanvraag separaat te verzamelen en aan te leveren.

Sommige aspecten hebben echter ook een relatie met de grondstromen en de uitvoering van 
het grondverzet. Bijvoorbeeld het in te zetten materieel en de transportbewegingen. Daarnaast 
kan voor wat betreft akoestiek bijvoorbeeld worden gedacht aan optimalisatie van de uitvoe-
ringsvolgorde of het aanbrengen van een geluidswal. Bepaalde materialen moeten eventueel 
gescheiden worden opgeslagen of geborgen om zo maatregelen te kunnen treffen tegen bodem-
verontreiniging, stof- en geurhinder. 

Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (BVB, literatuur 5)
Er loopt momenteel een discussie over de wijze waarop de beleidsregels voor ‘bodem blijft bo-
dem’ en ‘storten in open putten’ moeten worden geïnterpreteerd in het kader van de Europese 
regelgeving (Europese grondwaterrichtlijn).

2.6.4 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in het 
grondstromenplan
De herinrichtingsprojecten die vallen onder het beleidskader van ABM en ABR worden uitge-
voerd in het Wvo-beheersgebied van de Rijntakken en de Maas. Activiteiten in dit beheersgebied 
zijn veelal vergunningplichtig op grond van de Wvo. Hieronder vallen lozingen en activiteiten 
die vertroebeling van het oppervlaktewater veroorzaken, maar ook het terugplaatsen van grond 
in de uiterwaarden, feitelijk het ‘lozen’ van specie.

Erosie, vertroebeling en verspreiding van verontreiniging
Specifi eke aspecten op grond van de Wvo waar in het grondstromenplan rekening mee gehou-
den moet worden, zijn verspreiding naar oppervlaktewater door erosie, vertroebelingeffecten 
en uitspoeling via de bodem naar oppervlaktewater. Een toets aan erosiebestendigheid maakt 
onderdeel uit van de procedure.

10  Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (18 april 2002, C-9/00 (Palin 
Granit); 11 september 2003, C-114/01 (AvestaPolarit Chrome), AB 2004, 271; 15 januari 2004, C-235/02 (Saetti en 
Frediani), AB 2004, 273) en van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (26 mei 2004, AB 2004, 272) 
wijst erop dat baggerspecie niet altijd als afvalstof moet worden aangemerkt, met name niet indien de baggerspecie 
als een bijproduct moet worden aangemerkt dat zonder nadere bewerking wordt hergebruikt. Deze oplossing kan 
met name gunstig zijn in geval van verplaatsing van roofgrond die vrijkomt bij (bijvoorbeeld) zand- of kleiwinning, 
waarbij de roofgrond binnen hetzelfde gebied wordt toegepast in opvullingen en dergelijke. Per geval zal echter op 
basis van de dan meest recente jurisprudentie moeten worden bepaald of sprake is van een afvalstof, waarbij de 
bovenstaande criteria op dit moment de meest actuele zijn.
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Om erosie te beperken, kan bij het opstellen van het grondstromenplan invulling worden gegeven 
aan de locatie en de wijze van profi lering van tijdelijke depots. Ook kan erosiebestendig materiaal 
worden gereserveerd voor toepassing in een afdeklaag. De uitvoeringsmethodiek kan worden 
geoptimaliseerd door bijvoorbeeld specifi ek materieel in te zetten en zo vertroebelingeffecten 
te beperken. In geval van baggerspecieberging kan nagedacht worden over gescheiden berging, 
zodat de uitspoeling via de bodem naar oppervlaktewater kan worden geminimaliseerd.

Intermezzo: het begrip “erosiebestendigheid”
Er is iets geborgen dat op zijn plaats moet blijven. Daarboven wordt een afdeklaag aangebracht. Deze laag is 
onderhevig aan de dynamiek van de rivier. In principe mag de afdeklaag niet worden aangetast. Echter, varia-
ties in de afdeklaag tot 20 % (veroorzaakt door de meetonnauwkeurigheid en als gevolg van natuurlijke ero-
sie- en sedimentatieprocessen) zijn uit risico-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 aangebracht. Periodiek 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 de monitoring wordt geïntensiveerd, indien een af-
name van de gemiddelde dikte is waargenomen. Het moment van ingrijpen is een arbitraire keuze.

Hoe maak je erosiebestendig toetsbaar? Dit is afhankelijk van de functie waarvoor de leefl aag wordt aange-
legd. Als het gaat om een leefl aag die wordt aangelegd om te voorkomen dat er blootstellingsrisico’s optreden, 
dient tenminste 1 meter te worden aangehouden (zie blz. 64, ABM). Bij het aanbrengen van een leefl aag mag 
eventueel wel zand of grindig materiaal worden aangebracht, als dit vanwege erosiebestendigheid beter is of 
vanuit de projectdoelstellingen gewenst is. In dat geval kan niet worden voldaan aan de eis over bodemop-
bouw (zie blz. 17, ABM). Dit dient in overleg met het bevoegd gezag te worden vastgesteld.

Coördinatie Wm en Wvo
Ook vergunningsplichtige activiteiten op grond van de Wm (zoals delfstoffenwinning, bagger-
specieberging, het oprichten van tijdelijke depots, grootschalig grondverzet) zijn veelal vergun-
ningplichtig op grond van de Wvo. Zowel inhoud als procedure van beide wordt gecoördineerd. 
Hiervoor gelden de bijzondere bepalingen van paragraaf 8.1.3.2 van de Wet milieubeheer. Deze 
hebben voorrang boven hoofdstuk 14 van de Wm.

2.6.5 Overige wettelijke kaders in het grondstromenplan
Ontgrondingenwet (Ow) 
De procedure ter verkrijging van een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet11  vraagt om 
een brede afweging ter bescherming van alle bij een ontgronding betrokken belangen alsmede 
ter bevordering en bescherming van belangen, betrokken  bij de herinrichting van de ontgronde 
onroerende zaken en de aanpassing van  de omgeving van de ontgronde onroerende zaken. 
In het algemeen zal inzicht moeten worden gegeven in de situatie van het gebied voor en na 
de ontgrondingen de herinrichting. In een werkplan van de initiatiefnemer worden veelal de 
aard en hoeveelheid van de vrijkomende delfstoffen en grondstromen inzichtelijk gemaakt. 
Een grondstromenplan kan daarbij een goed beeld geven van de ingreep en inzage geven in 
de grondbalans.

In het kader van de afweging van “alle belangen” zal naast economische belangen (de winning 
zelf) rekening moeten worden gehouden met de beoogde eindbestemming (herinrichting), en 
bijvoorbeeld ook met grondwatereffecten, natuuraspecten en de aanwezigheid van eventuele 
archeologische waarden,  kabels en leidingen en mogelijke explosieven. In het huidige beleids-
matige streven naar “meer marktwerking” (deel 3, Nota Ruimte, 2004) worden alle stakeholders 
(bedrijfsleven en overheden) opgeroepen breed gedragen plannen te ontwikkelen, bij voorkeur 
met een multifunctioneel karakter. Planologische medewerking is in alle gevallen noodzakelijk 
(PKB, streekplan, bestemmingsplan e.d.). Voor nieuwe initiatieven wordt in de Nota Ruimte 
aanbevolen op een grondstoffentoets uit te voeren.

 11 Op dit moment wordt een wijziging van de Ow voorbereid. De aangepaste Ow zal naar verwachting medio 2007 
van kracht worden. Daarnaast is door DGW een verkenning gestart naar de mogelijkheid om de (aangepaste) Ow 
te zijner tijd op te laten gaan in de nieuwe Wro.
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Bouwstoffenbesluit (Bsb)
Bij de herinrichtingsmaatregel kunnen potentiële bouwstoffen worden toegepast die bij toe-
passing in een werk onder het regime van het Bouwstoffenbesluit vallen. Op basis van samen-
stellingswaarden en immissiewaarden (uitlooggedrag van de bouwstof), worden bouwstoffen 
ingedeeld in één van de volgende categorieën:
• schone grond;
• categorie 1-grond;
• categorie 2- grond;
• categorie 1-bouwstoffen, niet zijnde grond;
• categorie 2-bouwstoffen, niet zijnde grond.
Het Bsb alleen relevant als de initiatiefnemer binnen het project steenachtige bouwstoffen toe-
past. Dit betreft bijvoorbeeld secundaire bouwstoffen niet zijnde grond en alle grond die niet 
binnen het kader van ABM/ABR wordt toegepast.
Afvoer of vermarkten van potentiële bouwstoffen die elders worden toegepast betekent dat de 
verplichtingen van het Bouwstoffenbesluit rusten bij de initiatiefnemer van de nieuwe toepas-
sing.

Het grondstromenplan dient een inventarisatie van het aanwezige bouwstoffenpotentieel te 
bevatten. Hierbij wordt bepaald welke herbruikbare bouwstoffen bij de herinrichting vrijko-
men. Ook de mogelijkheden voor hergebruik na bewerking moeten in beeld worden gebracht 
(zandscheiding, uitzeven van grove delen, breken). 

Verder wordt aanbevolen een marktonderzoek naar externe afzetmogelijkheden te verrichten 
(dit is wenselijk voor de initiatiefnemer, niet relevant voor het bevoegd gezag). Zo kan in het 
grondstromenplan en realistische aanname worden gedaan van de op de bouwstoffenmarkt af 
te zetten materialen.

Kwaliteitsbewijs
Het kwaliteitsbewijs vormt een essentieel onderdeel van het Bouwstoffenbesluit. De bewijslast 
voor de kwaliteit van de toe te passen bouwstof ligt overigens bij de gebruiker12  van de bouw-
stof. In het grondstromenplan moet al nagedacht worden over de wijze waarop dit bewijsmiddel 
wordt verkregen. Wellicht is depotruimte nodig om partijkeuringen uit te voeren. Indien gebruik 
wordt gemaakt van een erkende kwaliteitsverklaring, dient een systeem voor kwaliteitsborging te 
worden opgezet. Op basis van een bestaande beoordelingsrichtlijn (BRL) kan dan het materiaal 
worden gecertifi ceerd (bijvoorbeeld de BRL 9335 voor grond13). Tot slot is het mogelijk dat het 
bevoegd gezag een ander bewijsmiddel accepteert. Hiervoor dient vooraf altijd afstemming te 
worden gezocht  met het bevoegd gezag voor de locatie waar het materiaal wordt toegepast.

Het huidige Bouwstoffenbesluit (een Amvb onder de Wbb en de Wvo) wordt medio 2007 fun-
damenteel herzien. Er komt een aparte regeling voor grond & bagger. Tot dat moment is het 
bestaande beleid (Bouwstoffenbesluit met gewijzigde uitvoeringsregeling en vrijstellingsrege-
lingen) van toepassing.

Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr)
Bij de aanvraag om een vergunning op grond van de Wbr worden veelal hydraulische bereke-
ningen uitgevoerd. De rivierkundige effecten van de herinrichting worden daarmee inzichtelijk 
gemaakt. In de uitvoeringsfase kunnen stroombaanbelemmeringen, zoals een gronddepot een 
opstuwende werking hebben. 

Ook tijdelijke effecten kunnen tot een niet vergunbare situatie leiden. Het is dus van belang dat 
in het voortraject al rekening is gehouden met rivierkundige effecten. Dit kan door objecten zo 
te positioneren dat ze het minst de doorstroming van het rivierbed belemmeren.

12  De gebruiker van een bouwstof is volgens het Bouwstoffenbesluit degene die betaalt voor de toepassing van 
de bouwstof in het werk. Dus veelal de eigenaar of opdrachtgever van het werk.
13  De BRL 9335 (versie 1.1 januari 2005) is de opvolger van de BRL 9330, BRL 9308, BRL 9309 en BRL 9306. 
De BRL 9335 bestaat uit een beoordelingsrichtlijn en een drietal protocollen. Op basis van deze protocollen kan 
grond worden voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. De BRL voorziet in een overgangsregeling, waardoor 
de oorspronkelijke BRL’s nog enige tijd van toepassing blijven. 
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Bepaalde informatie uit het grondstromenplan kan dus van belang zijn voor de vergunning-
aanvraag in het kader van de Wbr.

Nota Ruimte: bouwgrondstoffentoets
Voor nieuwe ruimtelijke plannen buiten het bestaande bebouwde gebied geldt voor initiatief-
nemers een aantal uitgangspunten in het kader van de bouwgrondstoffentoets:
• De effecten op de bouwgrondstoffenvoorziening moeten worden betrokken in de afwe-

ging;
• Er moet rekening worden gehouden met de geologische voorkomens van schaarse bouw-

grondstoffen als beton- en metselzande, grind, kalksteen, klei voor de grofkeramische in-
dustrie en zilverzand, om zo de winningsmogelijkheden voor toekomstige generaties niet 
te belemmeren;

• Er moet worden afgewogen of in combinatie met andere functies winning van oppervlak-
tedelfstoffen mogelijk is (multifunctionele winning). Hierbij wordt het dieper maken van 
de ontgronding dan strikt noodzakelijk is voor de gewenste functie of eindbestemming niet 
uitgesloten.

2.7 Risico’s

De inzichten tijdens uitvoering, die afwijken van hetgeen vergund, worden als vergunningstech-
nisch risico aangemerkt. De begeleiding en beheersing van grond- en materiaalstromen voorziet 
in de registratie van, melding bij en het overleg met het bevoegd gezag. Desalniettemin kunnen 
afwijkingen tussen hetgeen is gepland (en vergund) en de uitvoering leiden tot aanvullende 
noodzakelijke vergunningen.

De vergunningstechnische risico’s zijn nagenoeg niet in de voorbereidingsfase af te vangen. 
Indien dit mogelijk was, dan hadden deze situaties reeds in een vergunningaanvraag moeten 
worden opgenomen. 

Vergunningstechnische risico’s kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering en vormen hiermee 
tevens een uitvoerings- en begeleidingsrisico (Zie Uitvoering van het project).
De hoeveelheden en kwaliteiten van deelstromen, die tijdens de uitvoering vrijkomen, kun-
nen afwijken van de theoretische hoeveelheden en kwaliteiten zoals die zijn vastgelegd in het 
grondstromenplan. Hiervoor worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:
• actualiteit van de meetgegevens;
• nauwkeurigheid van de meetgegevens;
• omrekeningsfactoren.
 
De kwalitatieve en kwantitatieve risico’s, de uitvoeringsrisico’s en begeleidingsrisico’s worden 
voor zover mogelijk reeds in het voorbereidingstraject inzichtelijk gemaakt. Voorts wordt in het 
grondstromenplan dan wel het werkplan inzichtelijk gemaakt op welke wijze risico’s worden 
voorkomen en registraties (waaronder het beheersen van grond- en materiaalstromen) plaats-
vinden.

2.7.1 Actualiteit
Zowel kwantitatieve als kwalitatieve risico’s met betrekking tot actualiteit kunnen worden be-
perkt door gebruik te maken van de meest recente data. Met betrekking tot de geldigheidsduur 
van het bodemonderzoek zijn er geen uniforme wettelijke bepalingen, uitgangspunt is vijf jaar. 
Gezien de ligging van de herinrichtingsmaatregelen in het stroomgebied van de Maas of Rijntak-
ken moet altijd rekening worden gehouden met erosie en sedimentatieprocessen. 
Dit betekent dat verouderde gegevens (waarbij het maaiveld is veranderd ten gevolge van hoog-
watersituaties) in relatie tot de schaalgrootte van de projecten kunnen leiden tot afwijkingen 
in volume. 

Kwalitatieve risico’s met betrekking tot actualiteit kunnen worden ondervangen door adequaat 
en recent uitgevoerd onderzoek. Het onderzoek moet zijn toegespitst op de te onderscheiden 
deelgebieden binnen een herinrichtingsmaatregel. Bij het onderzoek moeten ook zaken als 
uitlevering (vaste m3 - losse m3) en voor zover mogelijk consolidatie worden betrokken.



26 Handreiking Grondstromenplan mei 2005

2.7.2 Nauwkeurigheid
Een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden bereikt door adequaat onderzoek conform 
de daarvoor geldende protocollen en richtlijnen. De inschakeling van voor kwaliteitsborging 
erkende onderzoeksinstanties kan bijdragen aan een grotere nauwkeurigheid.

Zowel met betrekking tot de kwantitatieve als kwalitatieve risico’s met betrekking tot nauwkeu-
righeid moet bij onderzoek telkens een koppeling worden gemaakt tussen de ligging van een 
meetpunt (x, y, z) en de op basis van onderzoek geconstateerde kwaliteit. 

2.7.3 Omrekeningsfactoren
Grond- en materiaalstromen die naar buiten het projectgebied worden afgevoerd worden bij 
ontvangst soms door een verwerker gewogen14. Voor de omrekening van m3 naar ton (volume 
naar massa) wordt meestal gebruik gemaakt van “standaard” omrekeningsfactoren. Hierdoor 
kan een verschil in theoretische volume en werkelijk afgevoerd volume ontstaan. Let op de 
effecten van inklink/uitlevering en situaties met tussendepots.

14  Bij de winning van klei blijft het uitgangspunt m3, hier vindt geen weging en omrekening plaats.
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3 Uitvoering van het project

Tijdens de uitvoering van het project spelen diverse aspecten een rol. Voor een aantal daarvan is 
het van belang ze op te nemen in het grondstromenplan, zoals registraties en meldingen, risico’s 
en onnauwkeurigheden en afwijkingen.
Voor de uitvoeringsfase worden de volgende aspecten, voor zover van toepassing, uitgewerkt 
in het grondstromenplan:

• Registraties en begeleiding (3.1)
 - Werkplan
 - Milieukundige begeleiding
 - Veiligheid
 - Verzekering
• Risicobeheer (3.2)
 - Uitvoering
 - Begeleiding
 - Verspreiding
 - onnauwkeurigheden
• Evaluatie (3.3)

3.1 Registraties en begeleiding

Tijdens de uitvoering van de herinrichtingsmaatregel worden de grond- en materiaalstromen 
geregistreerd. Gegevens ten aanzien van hoeveelheden vrijgekomen en toegepaste grond en 
bouwstoffen worden geregistreerd in het werkplan of het logboek. Indien gedurende uitvoering 
wijzigingen in bestemming worden doorgevoerd dan wordt dit geregistreerd. Als de inzichten 
tijdens uitvoering een wijziging in de verwerking van grond- en materiaalstromen noodzaken, 
dan geldt dit als een afwijking van het grondstromenplan en moet hiervan, afhankelijk van de 
wijze van aanvragen/vergunnen, melding plaatsvinden bij het bevoegd gezag.

3.1.1 Werkplan
In het werkplan wordt beschreven welke onderdelen van de inrichting wanneer worden gere-
aliseerd en welk grondverzet hierbij plaatsvindt. Registraties ten aanzien van het gerealiseerde 
grondverzet kunnen in het werkplan worden opgenomen of in een separaat logboek. Toezicht-
houders en handhavers kunnen aan de hand van het werkplan/logboek zien of het grondstro-
menplan gerealiseerd wordt of dat er wijzigingen plaatsvinden. Het werkplan voorziet in een 
continue traceerbaarheid van de grond- en materiaalstromen.

De volgende aspecten zijn van belang voor het op te stellen werkplan:
• De organisatie, contactpersonen en verantwoordelijkheden.
• De hoeveelheden grondstromen en grondverzet per maatregel.
• Een beschijving van het type en de hoeveelheid materieel die wordt gebruikt.
• De planning van de uitvoering, inclusief eventuele fasering van de werkzaamheden.
• Voor de realisatie van de maatregelen dient de grond te worden gebruikt welke afkomstig 

is van het Wvo-beheergebied van de Maas of Rijntakken; de zogenaamde gebiedseigen 
grond.

• Houdt rekening met de dijksluitingsperiode waarin in principe niet binnen de bescher-
mingszone van de dijk mag worden gewerkt. In overleg met de toezichthouder kunnen 
bepaalde werkzaamheden mogelijk al wel worden uitgevoerd.

• Neem in het werkplan controlemetingen van de achterblijvende kleilaag op om te toetsen 
of deze voldoet aan de minimale eisen uit de Keur (indien van toepassing).

• Vermeld in het werkplan of rekening moet worden gehouden met het broedseizoen van 
vogels en op welke wijze dat eventueel plaatsvindt.
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3.1.2 Milieukundige begeleiding
Indien in het project met ernstig verontreinigde grond wordt geschoven, vindt milieukundige 
begeleiding plaats. Voor de wijze waarop de milieukundige begeleiding moet worden uitgevoerd, 
wordt verwezen naar module 10 van de Leidraad Uiterwaarden en de VKB-protocollen 6001 
t/m 6003 van het SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (www.sikb.
nl) onderdeel protocollen) [8. 9 en 10].

De milieukundige begeleider ziet toe op de juiste wijze van ontgraven en verwerken van de ver-
schillende grond- en materiaalstromen, monsterneming, analyse en toegang tot het werkgebied. 
Voorts houdt de milieukundige begeleider het werkplan (ook wel het logboek genoemd) bij, 
waarin wordt aangegeven waar hoeveel van welke deelstroom is ontgraven en verwerkt. Bij de 
registratie door de milieukundige begeleider worden alle grond- en materiaalstromen opgenomen. 
De registratie vindt plaats met gebruik van de toegekende deellocatie- en subcodering. 

Grond- en materiaalstromen die binnen het projectgebied worden hergebruikt, kunnen tijdens 
uitvoering alleen middels meten en peilen worden gecontroleerd. 

Om de balans tussen “volume ontgraven” en “volume verwerkt” op te kunnen maken, dient 
rekening te worden gehouden met uitlevering en consolidatie. De mate van uitlevering en 
consolidatie moet in het werkplan worden vastgelegd. 

Het beheersen van grond- en materiaalstromen tijdens uitvoering vindt plaats door een ade-
quate controle en registratie. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van begeleidingsformulieren 
/ rit-registratieformulieren, eventueel aangevuld met transportbonnen. Door ijkmomenten in 
de uitvoering in te bouwen, bijvoorbeeld het controleren van het volume van een deelstroom 
bij tijdelijke opslag, worden de deelstromen blijvend traceerbaar en hierdoor beheersbaar. 

Indien achterblijvende bodem en toe te passen bodem/grond aan de saneringsdoelstelling vol-
doet, volstaat toezicht door de gebruikelijke directievoering.

3.1.3 Veiligheid
Het is gebruikelijk bij saneringswerkzaamheden aan te geven welke veiligheidsmaatregelen 
moeten worden getroffen. Het basispakket voor personeel van de aannemer omvat maatrege-
len die betrekking hebben op de minimalisering van de risico’s voor de volksgezondheid en het 
omringende milieu tijdens grondwerken. De veiligheidsmaatregelen kunnen worden beschreven 
in het grondstromenplan, het werkplan of het V&G-plan, dit is aan de initiatiefnemer.

3.1.4 Bodemsaneringsverzekering
Naast de normale c.q. gangbare verzekeringen die door een aannemer in het kader van de 
uitvoering van werken worden afgesloten, wordt aan de initiatiefnemer geadviseerd een zoge-
naamde bodemsaneringsverzekering af te sluiten. Door middel van deze verzekering wordt de 
schuld- en risicoaansprakelijkheid als gevolg van de saneringswerkzaamheden gedekt. In het 
grondstromenplan kan bijvoorbeeld worden opgenomen op welke wijze de bodemsanerings-
verzekering is afgesloten. 

3.2 Risicobeheer

De mate waarin grond- en materiaalstromen worden en kunnen worden ontgraven alsmede 
een ontwerp van een herinrichtingsmaatregel kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de 
meet- en maaknauwkeurigheden. Bij het vaststellen van de wijze waarop grond- en materi-
aalstromen worden ontgraven en (her)verwerkt dient rekening te worden gehouden met deze 
meet- en maaknauwkeurigheden. 

3.2.1 Meetonnauwkeurigheden
Bij meting van de bodemligging worden x-, y- en z-coördinaten vastgelegd. Bij het meten van 
de bodemligging wordt een meetonnauwkeurigheid geïntroduceerd. In algemene zin kan on-
derscheid worden gemaakt tussen twee typen meetfouten:
• systematische meetfout;
• toevallige meetfout.



29Handreiking Grondstromenplanmei 2005

Voor een nadere beschrijving van de meetfouten wordt verwezen naar het rapport Maak- en 
meetnauwkeurigheden bij de uitvoering van baggerwerken en steenbestortingen (VBKO, juli 
2000). De meetfouten houden in algemene zin verband met:
• de defi nitie van het niveau dat wordt gehanteerd als de bovenzijde van de te meten laag 

(voorbeeld: bij meten van stortsteen zal zowel op de top als in de tussen de afzonderlijke 
stortstenen aanwezige ruimte een meetwaarde kunnen worden gevonden);

• de nauwkeurigheid van het gehanteerde meetsysteem;
• de invloed van zakking en verdichting van de ondergrond en eventuele indringing van 

verwerkte materialen.

3.2.2 Maaknauwkeurigheden
De maaknauwkeurigheden houden in hoofdlijnen verband met:
• de gehanteerde meetapparatuur (die nodig is voor een juiste plaats- en dieptebepaling;
• het type materieel dat wordt gebruikt voor de uitvoering (bedienbaarheid);
• de strategie op basis waarvan de uitvoering plaatsvindt (bijvoorbeeld laagsgewijs aanbrengen 

of in één keer);
• de omstandigheden waaronder de uitvoering plaatsvindt (stroming, overvloedig regenval, 

enz.);
• vaardigheid van het personeel.

De maaknauwkeurigheden bepalen de mate waarin een ontwerp van een herinrichtingsmaat-
regel uiteindelijk kan worden gerealiseerd (en is gerealiseerd). 

3.2.3 Uitvoeringsrisico’s
Tijdens de uitvoering van grondverzet kunnen zich diverse risico’s voordoen. Onderstaand 
worden de uitvoeringsrisico’s beschreven.

De uitvoeringsrisico’s worden voornamelijk ingegeven door de volgende oorzaken:
• keuze van in te zetten materieel voor ontgraving, verwerking en transport
• wijze waarop (deel)stromen worden ontgraven
• onverwachte gebeurtenissen.

Materieel
In het werkplan wordt het in te zetten materieel, de betrouwbaarheid in relatie tot het op te 
leveren ontwerp en de kwaliteit van in te zetten personeel vastgelegd. Tijdens uitvoering wordt 
middels metingen en peilingen toegezien op uitvoering volgens plan.

Bijzondere aandacht bij de keuze van materieel vormt het risico van verspreiding van grond- 
en/of materiaalstromen tijdens uitvoering. Om dit risico te beperken, dient bij het in te zetten 
materieel voor ontgraving, transport en verwerking rekening te worden gehouden met even-
tuele verspreidingsrisico’s. Eventueel dienen aanvullende maatregelen te worden opgenomen 
om verspreiding tegen te gaan. 

Ontgravingswijze
Bij het vaststellen van de deelstromen is rekening gehouden met de traceerbaarheid, identifi ceer-
baarheid en uitneembaarheid. Dit betekent dat de deelstromen binnen de meet- en maaknauw-
keurigheid goed kunnen worden ontgraven. Vooral bij de eventueel noodzakelijke gescheiden 
ontgraving in verticale richting dient rekening te worden gehouden met uitvoerbaarheid, maar 
zeker ook de uitvoeringsrisico’s die hiermee gepaard kunnen gaan.

Onverwachte gebeurtenissen
Naast hoogwatersituaties kunnen mogelijk onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Als voor-
beelden worden genoemd het aantreffen van explosieven, lekkage van materieel, calamiteiten 
met persoonlijk letsel, enz. Onverwachte gebeurtenissen leiden tot het nemen van aanvul-
lende maatregelen. Hierop dient adequaat gereageerd te worden, mede om te voorkomen dat 
verontreinigde grond- en materiaalstromen zich ongewenst verspreiden. Indien de aannemer 
een V&G-plan opstelt dient hij daarin vast te leggen op welke wijze tijdens de uitvoering wordt 
toegezien op de veiligheid op het werk en eventuele bescherming tegen gezondheidsrisico’s van 
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op het werk aanwezige personen. Diverse verplichtingen met betrekking tot de toepassing van 
persoonlijke beschermingsmiddelen vloeien voort uit de Arbeidsomstandighedenwet.

3.2.4 Begeleidingsrisico’s
Naast uitvoeringsrisico’s kent een project begeleidingsrisico’s. Voornaamste begeleidingsrisico 
vormt het ontbreken van inzicht van de op het werk aanwezige uitvoeringsbegeleiders (milieu-
kundige begeleiding) en/of de projectdirectie in de uitvoering. Op basis van het ontwerp en onder 
toezicht van een uitvoerder (milieukundig begeleider) vinden de grondverzetwerkzaamheden 
plaats. Door kennis van het noodzakelijk grondverzet op basis van de herinrichtingsmaatregel 
en uitvoeringsvariant kunnen de begeleidingsrisico’s worden beperkt.

Begeleidingsrisico’s betreffen vooral kwantitatieve risico’s. Deze kunnen deels worden onder-
vangen door binnen een deelstroom enkele steekproeven te houden, waarbij het volume in de 
vracht wordt bepaald (registratie transportnummer) en het gewicht van transport na afl evering 
bij de verwerker wordt toegepast voor berekening van de factor m3/ton. Afhankelijk van de 
aard, homogeniteit en omvang van het materiaal dient deze steekproef één of meerdere keren 
plaats te vinden.

De kwantiteit en kwaliteit van een te onderscheiden deelstroom komt tot stand door interpretatie 
van de resultaten van het onderzoek in relatie tot de herinrichtingsmaatregel. Bij deze inter-
pretatie worden deelstromen zowel in horizontale als verticale richting afgebakend. Eventueel 
wordt materiaal van buiten het projectgebied aangevoerd. Door meting en registratie gedurende 
uitvoering wordt de kwaliteit en kwantiteit gecontroleerd. Indien visuele waarnemingen aan-
leiding geven dat er sprake kan zijn van een andere kwaliteit dan vooraf is vastgesteld, dan leidt 
dit tot extra controle. 

Alle besluiten en activiteiten die leiden tot een afwijking van de overeengekomen en vergunde 
plannen worden geregistreerd, dienen met de projectdirectie te worden afgestemd en worden 
met het bevoegd gezag overlegd en schriftelijk bij het bevoegd gezag gemeld. 

3.2.5 Verspreiding tijdens uitvoering
De herinrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd binnen een riviersysteem, waardoor ten ge-
volge van hoogwater en werken in stromend water een risico bestaat tot verspreiding van ver-
ontreiniging. Bij de keuze van het materieel en de uitvoeringsperiode dient rekening te worden 
gehouden met deze risico’s. In het grondstromenplan worden de voorzieningen beschreven die 
worden getroffen om verspreiding tijdens uitvoering te voorkomen.

Verspreiding tijdens ontgraven
Tijdens het ontgraven kan mors plaatsvinden. Deze mors is zichtbaar tijdens het ontgraven 
in den droge en zal direct worden meegenomen bij navolgende ontgravingshandelingen. Bij 
ontgraven in den natte wordt de mors, afhankelijk van de aard van het ontgraven materiaal, 
direct ter plaatse van de ontgraving weer afgezet of zal ten gevolge van stroming verspreiden. 
Door de toepassing van barrières (schermen) en specifi ek voor milieubaggeren ontwikkeld 
materieel moet de verspreiding van verontreiniging gedurende uitvoering zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Speciale aandacht is noodzakelijk voor de risico’s van herverontreiniging 
tengevolge van ontgraven. 

Voorkomen moet worden dat verontreinigd materiaal (voornamelijk van toepassing op het 
ontgraven baggerspecie) zich afzet ter plaatse van reeds geschoonde delen van de herinrich-
tingsmaatregel.

Verspreiding tijdens transport
De verspreiding tijdens transport bestaat voornamelijk uit verlies van materiaal tijdens de trans-
portbewegingen en verlies/verspreiding van materiaal tijdens overslag. 
Voor de verschillende transportmethoden zijn de volgende protocollen en voorschriften ontwik-
keld. Deze zijn in tabel 3 weergegeven.



31Handreiking Grondstromenplanmei 2005

Tabel 3: Protocollen en voorschriften voor transport

Methode Protocol/voorschrift Betreft

persleiding RAW 17.22.03 lekkages bij persleidingen
   RAW 17.21.04 veiligheids- en arbeidshygiënische maatregelen bij verontreinigde 
    baggerspecie

per schip Arbo praktijkboek richtlijnen voor transport per schip van VBKO

per as RAW 17.22.03 voorkomen van verlies van water/specie tijdens transport en overslag

Verspreiding tijdens opslag
Opslag van grond en materiaalstromen dient plaats te vinden op locaties die hiervoor geschikt zijn 
gemaakt en vergund. Vanuit de diverse wetgeving (Wbr, Wvo, Wm en Wbb) worden specifi eke 
eisen gesteld aan de tijdsduur van opslag en de wijze waarop opslag moet plaatsvinden. Vooral 
in situaties waarbij opslag plaatsvindt van verontreinigde grond- of materiaalstromen moet 
rekening worden gehouden met adequate maatregelen om verspreiding tijdens opslag tegen te 
gaan. Naast verspreiding ten gevolge van hoogwatersituaties moet hierbij worden gedacht aan 
het toepassen van bijvoorbeeld folies om verspreiding ten gevolge van neerslag tegen te gaan.

Verspreiding tijdens verwerken
Bij het verwerken van grond en materiaalstromen behoeft voornamelijk het verwerken of toe-
passen onder oppervlaktewater bijzondere aandacht. Evenals bij het ontgraven bestaat bij het 
verwerken risico tot verspreiding. Door de inzet van bijvoorbeeld stortkokers kan het risico van 
verspreiden bij verwerking onder oppervlaktewater sterk worden gereduceerd.

3.3 Evaluatie

Saneringen waarvoor een beschikking in de zin van de Wbb wordt afgegeven, dienen na afl oop 
te worden geëvalueerd. In de evaluatie wordt verslag gedaan van de uitgevoerde sanering/grond-
verzet en eindsituatie. Hieronder staat een aantal aspecten die onderdeel van een evaluatierapport 
uitmaken. In bijlage 7 is een checklist voor een evaluatierapport opgenomen. 

Naast algemene gegevens van het project en de sanering, wordt in het de evaluatie in ieder geval 
opgenomen datgene dat is vastgelegd in het grondstromenplan. Onderstaande onderwerpen 
kunnen onderdeel uitmaken van het evaluatierapport:
• De saneringsdoelstelling en –variant;
• Uitvoeringsdata;
• Overzicht van hoeveelheden verwijderde grond en bestemming ervan;
• Overzicht van hoeveelheden verwijderde andere materialen en bestemming daarvan;
• Afmetingen van ontgravingen;
• Inrichting van depots;
• Bemonsteringsresultaten15;
• Uiteenzetting of is voldaan aan de doelstelling zoals verwoord in het saneringsplan en/of 

de beschikking;
• Conclusies en aanbevelingen voor een nazorgplan.

15  Tenzij controlebemonsteringen van de sanering in het betreffende project niet noodzakelijk zijn geacht (zie ook 
Spelregels).
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4 Nazorg

Bij functiegericht saneren blijft in veel gevallen een restverontreiniging in de bodem achter (al 
dan niet afgedekt door een leefl aag). Dit houdt in dat op projectniveau aandacht moet worden 
besteed aan nazorg van deze restverontreiniging. De nazorgverplichting is alleen gekoppeld aan 
de gebieden waarbinnen het grondverzet plaatsvindt.

In een saneringsplan dient daartoe een nazorgplan te worden opgenomen. Dat betekent dat 
in het grondstromenplan de noodzaak en wijze van nazorg voor het betreffende project moet 
worden beschreven. Tevens moet duidelijk blijken welke rechtspersoon verantwoordelijk is voor 
de nazorg en het beheer (denk aan eigendomsoverdracht, waarbij deze verantwoordelijkheid 
vermoedelijk over gaat naar de nieuwe eigenaar).

Nazorg betreft altijd maatwerk. Derhalve zijn er in de beleidsnotities geen richtlijnen voor opge-
nomen. Per situatie zal het bevoegd gezag moeten beoordelen of het voorgestelde nazorgplan, als 
onderdeel van het grondstromenplan, voldoende is. Bovendien zal in overleg met het bevoegd 
gezag moeten worden bepaald bij wie de nazorgverplichting rust.

In deze handreiking doen wij enkele suggesties voor de opzet van een nazorgplan.

4.1 Aandachtspunten voor een nazorgplan

In een nazorgplan worden de volgende aspecten vastgelegd:
• de aard, omvang en ligging van de achtergebleven restverontreiniging, bij voorkeur vast-

gelegd op digitaal kaartmateriaal en kadastraal vastgelegd;
• mogelijke gebruiksbeperkingen voor het gebied vanwege de aanwezige restverontreini-

ging;
• het toezicht op de gebruiksbeperkingen. De saneerder of eigenaar dient erop toe te zien 

dat de gebruiksbeperkingen ook gerespecteerd worden;
• de wijze van monitoring van de saneringsinspanning. In sommige gevallen kan het nood-

zakelijk zijn om na de sanering nog te blijven controleren of er op een duurzame manier 
invulling is gegeven aan de doelstelling van de sanering (denk aan de erosiebestendigheid 
en mogelijke herverontreiniging in de toekomst).

4.1.1 Leef- en afdeklagen
Voldoet de nieuwe bodem na de ingreep niet aan de saneringsdoelstelling dan moet eventueel 
extra materiaal worden ontgraven om zodoende wel aan de saneringsdoelstelling te kunnen 
voldoen of om een leefl aag aan te brengen die wel voldoet aan de eisen van “bodem blijft bodem”. 
Op de aangebrachte leefl aag is nazorg van toepassing. Op reguliere basis moet worden gecontro-
leerd of de leefl aag nog in voldoende mate aanwezig is. Door erosie kan de laag namelijk worden 
aangetast. In dat geval moeten herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit is overigens ook 
het geval bij de verwerkingsoptie “bodem wordt bouwstof” waarbij de erosiebestendigheidseis 
van toepassing is op de bouwstof.

De monitoring van de leefl aag (ook wel afdeklaag genoemd) op een berging van baggerspecie 
in putten/kleischermen of depots bestaat uit visuele inspectie en eventueel uit hoogtemetingen 
in het veld. Zo wordt gecontroleerd of de afdeklaag nog in voldoende mate aanwezig is. In de 
vergunning moet duidelijk zijn of het een leefl aag betreft met als doel een bepaalde functie 
(bijvoorbeeld natuur) te herstellen of dat de aangebrachte laag wordt beschouwd als afdeklaag 
om te voorkomen dat de onderliggende verontreiniging wordt blootgelegd. Op grond daarvan 
kan worden vastgelegd waar het interventiepunt moet liggen om om de leefl aag c.q. afdeklaag 
te gaan herstellen. 

4.1.2 Grondwatermonitoring
Bij de verwerkingsoptie waarbij verontreinigde grond in een put/kleischerm/depot wordt ge-
borgen (‘storten in plassen/kleischermen/depots’), behoort ook een systeem voor grondwater-
monitoring tot de nazorgplicht.
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De monitoring bestaat uit het nemen van grondwatermonsters en de analyse op kritische parame-
ters. Deze verschillen per bergingslocatie omdat ze afhankelijk zijn van de aard van de te bergen 
verontreinigde grond en de lokale omstandigheden. Met behulp van de grondwatermonitoring 
wordt de verspreiding van verontreiniging naar grondwater gecontroleerd.
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Bijlage 1
 
Overzicht van instrumenten voor de uitvoering van het 
beleid ABR/ABM
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Bijlage 2 
Begrippenlijst

Herinrichtingsmaatregel 
Rivierverruimingsprojecten of natuurontwikkelingsprojecten in het beheersgebied van de Maas 
en de Rijntakken.

Grondstromenplan
Een document waarin de verwerking van grondstromen binnen een project staat beschreven, 
inclusief de beheersing ervan

Grond 
Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 
millimeter en organische stof16 in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem 
van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en 
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm

Diffuus verontreinigde grond 
Bodem die over een groot oppervlak verontreinigd is geraakt wat niet aan een enkele activiteit 
of bron kan worden gewijd.

Gebiedseigen grond 
De diffuus verontreinigde weerdgrond.

Baggerspecie 
Baggerspecie is vast materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water be-
stemde ruimte, dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter 
en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature 
worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en  grind met 
een korrelgrootte van 2 tot 63 mm

Puntverontreiniging 
Bodem die over een bepaald, aanwijsbaar oppervlak verontreinigd is geraakt en wat toe te 
schrijven is aan een aanwijsbare bron en/of bepaalde menselijke activiteiten.

Grond uit puntbronnen 
Grond die ernstig verontreinigd is geraakt tengevolge van een aanwijsbaren bron en/of bepaalde 
menselijke activiteiten en derhalve moet worden gesaneerd.

Secundaire bouwstoffen 
Materiaal dat vrijkomt bij productieprocessen of werkzaamheden en bestemd is te worden 
hergebruikt in een werk.

Delfstoffen 
Materiaal dat uit de bodem wordt gewonnen en kan worden toegepast als grondstof in produc-
tieprocessen of als bouwstof in werken.

Afvalstoffen 
Materiaal waarvan men zich ontdoet, b.v. bagger(specie) waarvoor geen bestemming is.

16  In uitzonderingsgevallen komt grond voor met uitsluitend minerale delen zonder organisch stof (dekzanden, 
thermisch gereinigde grond); eveneens in uitzonderingsgevallen komt grond voor die uitsluitend uit organisch ma-
teriaal zonder minerale delen bestaat (puur veen).
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Gevaarli jke afvalstoffen 
In algemene zin zijn alle stoffen, preparaten of andere producten (die behoren tot de catego-
rieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen) waarvan de houder zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, afvalstoffen.

Alle materialen die vrijkomen bij een herinrichtingsmaatregel en die niet kunnen worden be-
schouwd als grond of secundaire bouwstof worden beschouwd als afvalstof. Afhankelijk van 
de classifi cering conform de EURAL kan het een gevaarlijke of een niet-gevaarlijke afvalstof 
betreffen.

Werkplan 
Een document dat voortvloeit uit het grondstromenplan en de uitvoeringsaspecten van het 
grondverzet binnen het project beschrijft, inclusief de beheersing ervan

Verwerkingsopties 
Toepassingsmogelijkheden van grond binnen een project.

Saneringsplan 
Plan van aanpak voor de uitvoering van en een grondsanering.

TAG 
Teerhoudend asfaltgranulaat

Eural 
Europese Regeling Afvalstoffenlijst. Een regeling die afvalstoffen indeelt in categorieen en on-
derscheid maakt in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Wm 
Wet milieubeheer

Wvo 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Wbb 
Wet bodembescherming

Bsb 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, kortweg Bouwstoffenbesluit

Ow 
Ontgrondingenwet

Uitvoeringsvariant 
De uitwerking van het inrichtingsplan in combinatie met verwerkingsopties (en/of locaties) 
leidt tot een uitvoeringsvariant.

Leeflaag 
De laag grond die wordt aangelegd bovenop een werk, bijvoorbeeld een depot. De noodzakelijke 
dikte is afhankelijk van de locatie van deze leefl aag (erosiegevoelig terrein etc.)

Locatiecode 
Code die aan een bepaalde locatie wordt meegegeven om de vrijkomende en toe te passen 
grondstromen te registreren.

Leidraad Uiterwaarden 
Onderzoeksprotocol voor waterbodemonderzoek in de Maas en Rijntakken (in voorberei-
ding).
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Maaswerkenprotocol 
Onderzoeksprotocol dat wordt gebruikt bij het uitvoeren van een (verkennend) bodemonder-
zoek in de Maas.

Bodemkwaliteitskaart 
Set van kaarten die geheel een beschrijving geven van de bodemkwaliteit in een bepaald ge-
bied. 

HVN 
Herverontreinigingsniveau; norm die geldt als de verontreiniging, die optreedt als gevolg van 
overstroming, waardoor verontreinigde bodemdeeltjes worden afgezet, hoger is dan de BGW-
norm voor het gebied.

BGW 
Bodemgebruikswaarde; normen voor de gehalte van verontreinigingen in de grond die afhan-
kelijk zijn van de functie na realisatie (het bodemgebruik) van een project.

Schone grond 
Grond die voldoet aan de samenstellingswaarden voor schone grond uit het Bouwstoffenbe-
sluit

Zone-eigen kwaliteit 
Een specifi ek bereik van concentraties aan diffuse verontreinigingen in een zone, vastgesteld 
op basis van de cocktailparameter(s).

DTM 
Digitaal Terrein Model. Een digitaal model van de actuele bodemligging, verkregen door me-
tingen

Autocad 
Softwareprogramma voor tekenen

GIS 
Geografi sch Informatie Systeem

Erkende kwaliteitsverklaring 
Een schriftelijk bewijs, voorzien van een door Onze Ministers aangewezen merkteken, afgege-
ven door een door Onze Ministers aangewezen, deskundig, onfafhankelijk institiuut, op grond 
waarvan een bouwstof, indien die bouwstof wordt gebruikt op de in de verklaring aangegeven 
wijze, wordt geacht te voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen met betrekking 
tot de samenstelling en de immissie (Bron: Uitvoeringsregling Bouwstoffenbesluit).

Partijkeuring 
Een onderzoek van een partij grond of bouwstoffen zoals die in een werk toegepast wordt en 
uitgevoerd conform de Toetsingsprotocollen van het Bouwstoffenbesluit, door een daartoe door 
Onze Ministers aangewezen instantie.

Deellocatiecode 
De code die aangeeft welk deel van de vrijkomende grond op een betreffende locatie het be-
treft. 

Subcodering 
De code die aangeeft welk deel van de vrijkomende grondstroom en dienst bestemming het 
betreft.

Uitleverfactor 
Factor tussen de zogenaamde vaste m3 en de losse m3. Meestal circa 20%, met andere woorden 
aantal losse m3 = 1,2 x aantal vaste m3.
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Erosie 
Proces waarbij de bodem wordt aangetast en ‘afschuurt’. Water kan hiervoor de oorzaak zijn 
(water verplaatst de bodemdeeltjes). Wind kan echter ook de erosiefactor zijn.

Consolidatie 
Zetting van een partij grond die enige tijd ligt.

Inrichting 
Een inrichting met activiteiten zoals bedoeld inhet Inrichtingen en vergunningenbesluit van 
de Wet milieubeheer.

Ivb
Inrichtingen en vergunningenbesluit

Saneringsonderzoek 
Een bodemonderzoek, gericht op het bepalen van de ernst en omvang van een bodemveront-
reiniging.

Wbr 
Wet beheer Rijkswaterstaatwerken

Bewerking 
Handeling aan de bouwstof, zoals zeven, breken, immobiliseren

Milieukundig begeleider 
Toezichthouder op de uitvoering van de sanering, houdt tevens het verloop van de sanering bij, 
registreert ontgravingen en transporten en voert controlebemonsteringen uit.

BVB 
Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie

IPO 
Interprovinciaal Overleg



45Handreiking Grondstromenplanmei 2005

Bijlage 3

Verwerkingsopties ABM/ABR

Voor de verwerking van gebiedseigen grond zijn de volgende toepassingsmogelijkheden binnen 
het riviersysteem mogelijk:
1) Bodem blijft bodem;
2) Bodem wordt bouwstof;
3) Hergebruik na bewerking;
4) Storten in putten/plassen/kleischermen/depots;
5) Storten in (baggerspecie)stortplaatsen

Ad. 1 Bodem blijft bodem
Onder de verwerkingsoptie ‘bodem blijft bodem’, valt de aanleg van grondwerken bij het in-
richten van een project zoals het aanleggen van een natuurvriendelijke oever of het terugzetten 
van de deklaag na een oppervlakkige winning van delfstoffen. Kenmerkend is dat de grond 
weer onderdeel wordt van de bodem (opnieuw een functie als bodem krijgt). De grond kan 
zich vermengen met de ontvangende bodem en is dus niet meer terugneembaar. Onder andere 
het met een leefl aag afwerken van in een put gestort gebiedseigen grond valt onder de optie 
‘bodem blijft bodem’. 

Ad. 2 Bodem wordt bouwstof
Indien bodem wordt toegepast als bouwstof moet het voldoen aan de eisen die in het bouw-
stoffenbesluit zijn opgenomen. Voorbeelden van het gebruik van bodem als bouwstof zijn de 
toepassing in civieltechnische werken zoals ringdijken, geluidswallen en kaden. Het betreffen 
werken met een (tijdelijke) functie. In tegenstelling tot de optie “ bodem blijft bodem” wordt 
de grond geen onderdeel van de bodem en blijft daardoor terugneembaar.

Ad. 3 Hergebruik na bewerking
Indien de bodem wordt bewerkt, bijvoorbeeld door middel van zandscheiding of koude immobi-
lisatie, voordat deze wordt toegepast dan is er sprake van hergebruik na bewerking. Hergebruik 
kan dan plaats vinden via de optie bodem wordt bouwstof. 

Ad. 4 Storten in putten/plassen/kleischermen/depots
Onder optie 4 valt het storten van gebiedseigen grond in bestaande of nieuwe putten/plassen/
kleischermen/depots in het riviersysteem. Kenmerk van het bergen is dat de grond defi nitief 
wordt geborgen. De afweging of een nieuwe put/plas/etc. gegraven mag worden dient reeds in 
een ander kader (bijvoorbeeld vanuit het structuurschema oppervlaktedelfstoffen, provinciale 
ontgrondingenplannen, enz.) gemaakt te zijn. De aanleiding voor het storten van gebiedseigen 
grond in een put/plas/etc. kan van civiel-, cultuur- of natuurtechnische aard zijn, eventueel 
mede ingegeven door het ontbreken van overige grootschalige verwerkingsmogelijkheden voor 
niet-vermarktbare grond. 
  
Bij het storten in putten/plassen/kleischermen/depots dient te worden beoordeeld of de ver-
spreiding voldoet aan de eisen uit het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. Op basis 
van deze beoordeling worden de verspreidingsrisico’s inzichtelijk en kan worden beoordeeld of 
deze risico’s aanvaardbaar zijn. 

Ad. 5 Storten in (baggerspecie)stortplaatsen
De laatste optie voor het verwerken van vrijkomende grond is het storten in (bagger)speciest
ortplaatsen.
 Hieronder wordt verstaan het afvoeren van de grond naar stortplaatsen of grootschalige bag-
gerspeciedepots binnen of buiten het projectgebied. 
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De verwerkingsmogelijkheden binnen het riviersysteem voor gebiedseigen grond zijn deels 
ook van toepassing voor de verwerking van grond uit puntbronnen. Grond uit puntbronnen 
die na bewerking (bijvoorbeeld het afzeven van bodemvreemde bijmenging) vrijkomt en vol-
doet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit kan eventueel worden hergebruikt binnen het 
riviersysteem.
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Bijlage 4

Voorbeeld grondbalans
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Bijlage 5

Checklist saneringsplan

•• NAW opdrachtgever

•• Kadastrale gegevens (+ kaart) locatie verontreiniging

•• Huidig en toekomstig gebruik locatie

•• Beknopte weergave resultaten uitgevoerd bodemonderzoek

•• Beschrijving van maatregelen ter voorkoming van overlast (geluid, trillingen, stank, werk-
tijden, aan- en afvoerroutes)

•• Saneringsdoelstelling aangeven

•• Dimensionering sanering
 •• ontgraving:
  - hoeveelheid grond;
  - indeling in partijen;
  - bestemming per partij.
 •• aanwezigheid asbest
 •• eventuele SCG-melding
 •• aanwezigheid kabels en leidingen (KLIC-melding)
 •• ontgravingsvoorzieningen
 •• verkeersvoorzieningen
 •• tijdelijke voorzieningen (bijv. gronddepot):
  - ligging;
  - beveiliging (folie e.d.).
 •• inrichting terrein
 •• eventuele bouwputbemaling
 •• eventuele sloop van gebouwen
 •• verwerking en lozing bemaligswater
 •• gegevens aanvulgrond

•• Logistiek sanering
 •• tijdschema en stappenplan sanering
 •• overzicht betrokken instanties met contactpersoon
 •• overzicht benodigde vergunningen, meldingen
 •• toestemming van derden
 •• veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten

•• Milieukundige begeleiding
 •• taakomschrijving
 •• eventuele veiligheidsmetingen
 •• eventuele tussen en eindbemonstering:
  - bodem en –wanden van de ontgraving
  - depotgrond
 •• evaluatierapport (tijdstip en inhoud)

•• Bescherming tegen herverontreiniging door onder andere erosie van verontreinigde de-
len

•• Kostenraming uitvoering sanering

•• Inventarisatie mogelijke schade (maatregelen en verzekering)

•• Nazorgplan: zie Checklist Nazorgplan

•• Ontgravingskaart
 •• ontgravingsgebieden (diepten), met de contouren in het horizontale vlak en doorsne-

des
 •• ontgravingsvoorzieningen (damwanden e.d.)
 •• ligging tijdelijke voorzieningen

•• Kabel- en leidingenkaart

•• In geval van deelsanering: deelsaneringsgebied aangegeven op tekening
 Inrichting werkterrein.
 



50 Handreiking Grondstromenplan mei 2005



51Handreiking Grondstromenplanmei 2005

Bijlage 6

Nazorg bij vijf verwerkingsopties

Bodem blijft bodem
Indien in het plangebied geen ernstig verontreinigde grond wordt vergraven (klasse 4, > inter-
ventiewaarde) en de nieuwe bodem na de ingreep voldoet aan de saneringsdoelstelling (HVN/
BGW) bestaat er geen noodzaak tot nazorg in de zin van de Wbb. Voldoet de nieuwe bodem na 
de ingreep niet aan de saneringsdoelstelling dan moet meer materiaal worden ontgraven ten 
behoeve van de aanleg van een leefl aag die wel voldoet aan de eisen van “bodem blijft bodem”. 
Op de aangebrachte leefl aag is nazorg van toepassing. Op reguliere basis moet worden gecon-
troleerd of de leefl aag nog in voldoende mate aanwezig is. Door erosie kan de laag namelijk 
worden aangetast. In dat geval moeten herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. 

Wordt door de herinrichting ernstig verontreinigd materiaal vergraven en blijft een gedeelte van 
de verontreiniging achter omdat dit buiten de ingreep valt, dan kan nazorg aan de orde zijn. 
Bij het saneringsplan moet in overleg met het bevoegd gezag een nazorgplan worden gevoegd. 
In dit plan wordt een zorgpakket opgenomen dat per ingreep op maat wordt gemaakt. Hierbij 
wordt het volgende vastgelegd:
• de aard en omvang van de achtergebleven restverontreiniging;
• mogelijke gebruiksbeperkingen voor het gebied;
• de wijze van monitoring van de saneringsinspanning.

Hierbij moet in overleg met het bevoegd gezag worden bepaald bij wie de nazorgverplichting 
rust.

In het grondstromenplan is het van belang dat wordt bepaald of binnen het plangebied de nood-
zaak bestaat tot het aanbrengen van een leefl aag. Is dat het geval dan moet worden bepaald of 
binnen het plangebied voldoende materiaal beschikbaar dat voldoet aan de saneringsdoelstelling 
en voldoende erosiebestendig is. Deze grond mag niet verontreinigd zijn door een puntbron, 
moet de zelfde laagsgewijze opbouw hebben en moet onbewerkt worden toegepast. 

Bodem wordt bouwstof
De beleidskaders ABM en ABR bepalen in aanvulling op het Bouwstoffenbesluit dat op een 
werk een voldoende erosiebestendige leefl aag aanwezig moet zijn. Het werk moet, indien het 
zijn functie verliest, kunnen worden teruggenomen. Daarom mogen de bouwstoffen niet door 
erosie verloren gaan. 

In het kader van en voldoende duurzame toepassing moet op reguliere basis worden gecontro-
leerd of de leefl aag nog aanwezig is. In geval van aantasting door erosie moeten herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd worden. 

Hergebruik na bewerking
De nazorgverplichting rust op de toepassing van het materiaal en niet op de tussentijdse bewer-
king. Voor deze verwerkingsoptie geldt hetzelfde als voor de optie ‘Bodem wordt Bouwstof”.

Storten in plassen/kleischermen/depots
Bij deze verwerkingsoptie wordt een put, kleischerm of depot ingericht voor het bergen van 
gebiedseigen verontreinigde grond. Deze moet voldoen aan de Beleidsstandpunt Verwijdering 
Baggerspecie (BVB). De nazorgverplichtingen van de Wm richten zich vooral op het in stand 
houden van de leefl aag, het systeem voor grondwatermonitoring en eventueel een grondwa-
terbeheersmaatregel. De vergunning in het kader van de Wvo richt zich op de verspreiding van 
verontreiniging naar het oppervlaktewater. In dit kader is monitoring van de leefl aag tevens aan 
de orde. De procedures op grond van de Wm en de Wvo worden inhoudelijk gecoördineerd. 

Het beleidskader van ABM en ABR bepaalt dat op de berging een leefl aag aanwezig moet zijn. 
De nazorg van de leefl aag zal primair worden uitgevoerd volgens de nazorgverplichtingen op 
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grond van de Wet milieubeheer. Voor de leefl aag zal de wijze van nazorg overeenkomen met 
de beschreven werkwijze onder “bodem blijft bodem”.

De monitoring bestaat uit het nemen van grondwatermonsters en de analyse op kritische pa-
rameters. Deze verschillen per bergingslocatie omdat ze afhankelijk zijn van de aard van de te 
bergen grond en de lokale omstandigheden. Met behulp van de grondwatermonitoring wordt 
de verspreiding van verontreiniging naar grondwater gecontroleerd. De monitoring van de 
leefl aag op een dergelijke berging van gebiedseigen verontreinigde grond bestaat uit visuele 
inspectie en eventueel uit hoogtemetingen in het veld. Zo wordt gecontroleerd of de leefl aag 
nog in voldoende mate aanwezig is. In de vergunning moet worden vastgelegd waar het inter-
ventiepunt ligt om de leefl aag te gaan herstellen. Naar verwachting ligt dat punt bij een leefl aag 
van 1 m op 50 cm. 

Het bevoegd gezag zal bij de beoordeling van nazorgplannen op grond van de Wet milieubeheer 
gebruik maken van de “IPO checklist beoordeling nazorgplannen”. 

Storten in (baggerspecie)stortplaatsen
Bij de afvoer van materiaal naar een regionale baggerspeciestortplaats zal de nazorg voor het 
gestorte materiaal worden verzorgd door de exploitant van de stortplaats (en na sluiting door 
de overheid). In het kader van het grondstromenplan hoeft geen rekening gehouden te worden 
met nazorgverplichtingen bij deze verwerkingsoptie.
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Bijlage 7

Checklist evaluatierapport saneringen

Algemeen

•• NAW-gegevens van de opdrachtgever

•• Naam directievoerende partij en milieukundig begeleider

•• Naam van de locatie met kadastrale gegevens, coordinaten e.d.

•• Samenvatting van de verontreinigingssituatie, de bodemopbouw en de geohydrologie, 
volgend uit de bodemonderzoeken (met rapportnummers)

•• Type sanering: deelsanering / gefaseerde sanering / volledige sanering (aanpak van het hele 
geval, bij puntbronnen)

•• Doelstelling van de sanering voor grond met een verwijzing naar het (goedgekeurde) sa-
neringsplan (met rapportnummer). Beschrijving van de variant.

•• Algemene organisatorische aspecten

•• Gegevens bestek vermelden

•• Veiligheidsklassen, V&G-plan (ontwerpfase en uitvoeringsfase) + kennisgeving (indien van 
toepassing)

Vergunningen

•• Opsomming van vergunningen en meldingen, die van belang zijn voor de uitvoering van 
de sanering

•• Data van verstrekking en inwerkingtreding van deze vergunningen (nummers vermel-
den)

•• Verstrekte afvalstroomnummers

Werkzaamheden voor de grondsanering

•• Data van uitvoering

•• Beschrijving van de voorbereidende werkzaamheden, zoals sloop van opstallen, inrichting 
van werkterrein en uitvoering van verkeersmaatregelen

•• Maatregelen voor kabels en leidingen

•• Overzicht van de hoeveelheden te verwijderen grond en de bestemming daarvan (inclusief 
de wijze van verwerking) in tonnen.

•• Overzicht van de hoeveelheden overige vrijgekomen materialen (zoals eventueel vrijko-
mende verhardingsmaterialen) en hun bestemmingen

•• Afmetingen van ontgravingen

•• Inrichten van gronddepot(s)

•• Beschrijving van de aangetroffen afwijkingen ten opzichte van de in het saneringsplan 
beschreven situatie

Veiligheid

•• Meetresultaten, aan te leveren door uitvoerder of meetbevoegde

Financiën

•• Totale kosten van de sanering, uitgesplitst in relevante categorieën

Bemonstering bij grondsanering

•• Bespreking van analyseresultaten controlegrondmonsters en de consequenties daarvan

•• Bespreking van analyseresultaten depotmonsters, monsters afgevoerde grond e.d. en de 
consequenties daarvan

•• Bespreking van analyseresultaten effl uentmonsters (bouwputbemaling) in relatie tot de 
verleende vergunning(en)

Nazorgplan
(zie checklist nazorgplan)
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Conclusies (en aanbevelingen)

•• Uiteenzetting of voldaan is aan de doelstellingen van de grondsaneringen, zoals die zijn 
geformuleerd in het saneringsplan

•• Uiteenzetting of het zorgplan gewijzigd moet worden
 •• eventuele vervolgstappen, onderbouwd met een risico evaluatie van een restveront-

reiniging;
 •• eventuele gebruiksbeperkingen.

Bijlagen of tabellen bij het evaluatierapport

•• Locatiekaart

•• Begrenzing van het saneringsterrein met een uittreksel uit het kadaster

•• Gehaltes aan verontreinigingen voor de sanering

•• Ontgraving volgens het saneringsplan

•• Revisietekening van kaarten saneringsplan

•• Het tijdens de sanering ontgraven gebied

•• Locatie van eventuele bemaling en lozingspunt tijdens de grondsanering

•• Overzicht van in-situ maatregelen

•• Diepte controle peilbuizen

•• Locaties van genomen bodemmonsters

•• Hoeveelheden van afgevoerde verontreinigde grond

•• Volumebalans

•• Eventueel afvoerbewijs van vrijgekomen andere materialen / afvalstoffen

•• Analyseresultaten van bodemmonsters

•• Analysecertifi caat  van eventueel aangevoerd schoon zand en andere bouwstoffen

•• Overzicht van de bij de sanering betrokken instanties en bedrijven

•• Toetsingstabel en referentiekader
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Bijlage 8

Checklist nazorgplan

•• Overzicht opdrachtgever en betrokken instanties met NAW-gegevens, contactpersonen, 
taken en verantwoordelijkheden

•• Verantwoordelijkheden (juridisch/organisatorisch/fi nancieel)

•• Kadastrale gegevens (+ kaart)

•• Locatie verontreiniging

•• Huidig en toekomstig gebruik locatie

•• Registratie, monitoring of (actieve) nazorg

•• Beschrijving locatie en omgeving: geohydrologie, kwetsbare objecten

•• Gehanteerde aannames, uitgangspunten, onzekerheden

•• Aanvangssituatie bij nazorg (na sanering vast te stellen)

•• Hoe wordt kenbaar gemaakt dat sprake is van restverontreiniging

•• Hoe wordt omgegaan met restverontreiniging: werkwijze, uitvoeringswijze

•• Aan te brengen maatregelen in het kader van het zorgplan

•• Administratieve werkzaamheden

•• Onderhoud en investering

•• Monitoringsprogramma

•• Peilbuizen/controlepunten, frequentie bemonstering, hoogteligging maaiveld

•• Tijdschema zorgmaatregelen

•• Meetprogramma: wat wordt gemeten, frequentie

•• Signaalwaarden: wanneer is aanvullende actie nodig

•• IJkmomenten

•• Beperkingen terreingebruik als gevolg zorgmaatregelen (gebruiksbeperkingen)

•• Welke risico’s bereiken de nazorg

•• Hoe wordt ervoor gezorgd dat de saneringsmaatregelen in stand blijven

•• Hoe vindt evaluatie van de zorg plaats

•• Hoe wordt gehandeld wanneer de feitelijke situatie afwijkt van de beoogde

•• Hoe wordt gehandeld bij calamiteiten

•• Hoe wordt gehandeld wanneer het terreingebruik verandert, wie is verantwoordelijk

•• Benodigde vergunningen, meldingen

•• Veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten

•• Kostenraming

•• Ontgravingskaart
 •• ontgravingsgebieden (diepten) met de contouren in het horizontale vlak en 

doorsnedes
 •• ontgravingsvoorzieningen (bemalingen etc.)
 •• ligging tijdelijke voorzieningen

•• Grondkaart
 •• aard en omvang restverontreinigingen
 •• aard en omvang gebruiksbeperkingen

•• Kabels- en leidingenkaart

Specifi eke aandachtspunten bij registratie

•• een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen in het ruimtegebruik

•• de relatie tussen de restverontreiniging en eventuele gebruiksbeperkingen

Specifi eke aandachtspunten bij monitoring

•• een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen in het ruimtegebruik

•• wijze waarop het ruimtegebruik de ontwikkelingen beïnvloed

•• toets of de voorgestelde maatregelen adequaat zijn met het oog op de doelstellingen. Een 
rol hierbij spelen de aard van de maatregelen, de frequentie en de duur
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