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Inleiding

Deze handreiking is een hulpmiddel bij het toepassen van de afwegingsmethode en de kosten-
effectiviteitsafweging in herinrichtingsprojecten die conform de beleidsnotities Actief Bodem-
beheer Rijntakken (ABR) en Actief Bodembeheer Maas (ABM) worden uitgevoerd. Projecten 
die onder de reikwijdte van deze beleidsnotities vallen, zijn maatschappelijk relevante projecten 
zoals rivierverruimingsprojecten en natuurontwikkelingsprojecten. In overleg met het bevoegd 
gezag kan de handreiking ook voor overige, maatschappelijk relevante projecten van toepassing 
worden verklaard1. 

Doel van de handreiking
De handreiking is bedoeld om initiatiefnemers en vergunningverleners te ondersteunen bij het 
toepassen van de afwegingsmethode en de kosteneffectiviteitstoets (KE-toets) in de praktijk en 
kan worden gebruikt om:
• tot een keuze voor een uitvoeringsvariant in een project te komen;
• de milieuverbetering/stand-still van het project inzichtelijk te maken;
• een keuze te maken tussen wel/niet gescheiden ontgraven (en bergen);
• te bepalen of al dan niet extra moet worden ontgraven om aan de saneringsdoelstelling te 

voldoen (= KE-toets).

Deze handreiking beschrijft stapsgewijs hoe de afwegingsmethode en de KE-toets bij her-
inrichtingsprojecten dient te worden uitgevoerd en vormt daarmee een basis voor een eendui-
dige besluitvorming door zowel initiatiefnemers als het bevoegd gezag. De resultaten van de 
afwegingsmethode en de KE-toets dienen ter onderbouwing van de benodigde vergunning-
aanvragen in het kader van de Wbb, WVO en de Wm aan het bevoegd gezag te worden over-
handigd.

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 
2005 ter kennisgeving in de Coördinatiegroep ABR/ABM ingebracht.

Het bevoegd gezag is akkoord om deze handreiking te hanteren bij de beoordeling van vergun-
ningaanvragen 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.

Leeswijzer
De handreiking bestaat uit 3 delen. Na deze inleiding wordt in het eerste deel nog een toelich-
ting gegeven op de wijze waarop de afwegingsmethode en de kosteneffectiviteitstoets, verder 
te noemen KE-toets, in een project wordt ingezet. Het tweede deel gaat over het stapsgewijs 
toepassen van de afwegingsmethode. In het derde en laatste deel wordt ingegaan op de wijze 
waarop de KE-toets binnen een project wordt uitgevoerd. 

1  De beleidsnotitie ABR of ABM kan het toetskader zijn voor overige, maatschappelijk relevante projecten (“overige” 
in die zin dat het hoofddoel anders is dan rivierverruiming, natuurontwikkeling of vergroting bevaarbaarheid 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.
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Deze handreiking sluit aan op hoofdstuk 6 van de beleidsnotities ABR en ABM, alsmede hoofdstuk 
6 van de Nota van Toelichting van beide beleidsnotities. Bij het gebruik van deze handreiking 
wordt verondersteld dat de inhoud van de beleidsnotities bij de gebruiker bekend is. 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de relatie met andere instrumenten zoals de handrei-
king grondstromenplan, de leidraad voor waterbodemonderzoek uiterwaarden en de spelregels) 
die ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid ABR/ABM zijn of worden opgesteld. 
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Werken met de afwegingsmethode en de KE-toets

Algemeen
Ter voorbereiding op de vergunningaanvraag van een project wordt bepaald op welke wijze 
met de vrijkomende grond, binnen dan wel buiten het projectgebied, kan worden omgegaan. 
Hiervoor zijn in de beleidsnotities een aantal verwerkingsopties opgenomen. Op basis van het 
inrichtingsplan of ontwerp zijn soms verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk waarbij, binnen 
gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, tot een keuze van de meest doelmatige uitvoe-
ringsvariant dient te worden gekomen. Hiervoor wordt de afwegingsmethode gebruikt. 

De afwegingsmethode vergelijkt de maatschappelijke baten in de vorm van vermindering van 
blootstelling aan mens, plant en dier en de afname in verspreiding van verontreinigingen rich-
ting grond- en oppervlaktewater, versus de maatschappelijke lasten van het energieverbruik 
en kosten die met de uitvoering van een bepaalde variant zijn gemoeid. Op deze manier kan 
worden bepaald welke variant het grootste milieurendement oplevert tegen aanvaardbare 
kosten (ALARA).

In de praktijk is het voor een initiatiefnemer van groot belang om al bij het uitwerken van de 
verschillende uitvoeringsvarianten te weten of er (al dan niet) extra ontgraven moet worden 
om aan de saneringsdoelstelling te kunnen voldoen. De saneringsdoelstelling heeft betrekking 
op de leefl aag en geldt voor de achterblijvende bodem na ontgraven en ook voor de toepassing 
van grond als bodem. In individuele gevallen kan blijken dat het extra ontgraven om direct de 
saneringsdoelstelling te realiseren en een leefl aag aan te brengen, niet kosteneffectief is. Hiervoor 
wordt de KE-toets gehanteerd. 

Uitgangspunten
Bij het toepassen van de afwegingsmethode en de KE-toets dient met de volgende uitgangspun-
ten rekening te worden gehouden: 
• Uitgangspunt voor de afweging van uitvoeringsvarianten is dat de projectdoelen (natuur/vei-

ligheid) worden gerealiseerd. Uitvoeringsvarianten of verwerkingsopties die niet binnen de 
projectdoelstellingen passen, hoeven ook niet in de afweging te worden meegenomen. 

• De afwegingsmethode wordt uitgevoerd op projectniveau en is van toepassing op de deel-
gebieden waar maatregelen (ontgraving of aanvulling van grond) zijn gepland. Een project 
kan uit één of meerdere deelgebieden bestaan. De KE-toets wordt in beginsel op het niveau 
van deelgebieden uitgevoerd. 

• De uitvoeringsvarianten die in de afweging worden beschouwd, zijn realistisch en uitvoerbaar. 
Dit betekent dat een variant ook aan de milieuhygiënische eisen van de de gekozen verwer-
kingsopties moet voldoen (zie hiervoor hoofdstuk 4 van de beleidsnotities ABR/ABM).

• Er is voldoende locatiespecifi eke informatie aanwezig om een volledige afweging of een 
KE-toets uit te voeren.

• Voor een objectieve en volledige afweging dienen de kosten en milieuverbetering voor het 
verwijderen van puntbronnen en de baten bij delfstoffenwinning in de afweging te worden 
meegenomen2. 

• Bij een combinatie van projecten mag ook een gecombineerde afweging plaatsvinden (bij-
voorbeeld wanneer grond uit een project elders wordt geborgen). 

De afwegingsmethode of de KE-toets houdt geen rekening met de volgende punten:
• Milieueffecten die buiten het toepassingsgebied van ABR/ABM vallen. Deze effecten hoeven 

niet in de afwegingsmethode te worden meegenomen (bijvoorbeeld de verspreiding van 
verontreiniging vanuit reguliere baggerspeciestortplaatsen).

• Bij de realisatie van een project spelen een groot aantal aspecten, belangen en overwegin-
gen een rol. Het gaat hier onder meer om rivierkundige effecten, technische haalbaarheid, 
streefbeelden, maatschappelijke acceptatie en cultuurhistorische of archeologische waarden. 
Deze aspecten worden in de afwegingsmethode niet meegenomen. Aangenomen wordt 
dat hiermee in het project al voldoende rekening is gehouden.

2  Puntbronnen (o.a. vuilstortplaatsen, gevaarlijk afval) en delfstoffen vallen weliswaar niet onder de reikwijdte van de 
beleidsnotities ABR/ABM, maar maken wel deel uit van de uitvoeringsvarianten waarvoor de afweging plaatsvindt.
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Figuur 1:  Projectgebied dat op basis van de te verwachten kwaliteit en de geplande inrichtings-maatregel (hier: een 
hoogwatergeul) voor het bodemonderzoek in drie deelgebieden is ingedeeld. 

• De afwegingsmethode toetst niét of en in hoeverre de projectdoelstelling (bijvoorbeeld 
verlaging van de maatgevende hoogwaterstand) binnen een variant wordt gehaald. 

• De verwijdering van onderhoudsspecie binnen een project valt buiten de reikwijdte van de be-
leidsnotitie ABR/ABM en wordt niet in de afwegingsmethode of KE-toets meegenomen3. 

Kwaliteit van de verzamelde informatie 
De benodigde informatie voor de afweging en de KE-toets wordt verzameld, is nogal bewerkbaar. 
Om die reden dient bijvoorbeeld bij het gebruik van literatuurgegevens altijd een bronvermel-
ding te worden opgenomen. Verder wordt in deze handreiking bij de betreffende stappen ook 
aangegeven hoe de informatie dient te worden bepaald of worden getalswaarden vermeld.

Defi nities
In deze handreiking worden verschillende defi nities gehanteerd. De belangrijkste defi nities bij 
het toepassen van de afwegingsmethode en de KE-toets zijn hieronder toegelicht. Verder wordt 
verwezen naar de begrippenlijst in deze handreiking.

Door de combinatie van het gebied waarbinnen een maatregel is gepland en de bodem-
kwaliteitszone(s) die volgens de bodemzoneringskaart in dit gebied worden verwacht, ontstaan 
een of meer deelgebieden (zie fi guur 1). 

3 Het kan in de praktijk voorkomen dat voor het realiseren van een inrichtingsmaatregel ook onderhoudsspecie 
moet worden verwijderd. In overleg met het bevoegd gezag kan dan worden besloten om de onderhoudsspecie 
wel mee te nemen.

Defi nitie

Projectgebied

Deelgebied

Bodemkwaliteitszone

Inrichtingsplan

Uitvoeringsvariant

Omschrijving

Het gebied waarbinnen een of meerdere inrichtingsmaatregelen plaatsvinden die in 
technische, organisatorische, fi nanciele of logistieke zin met elkaar samenhangen. Het 
projectgebied wordt meestal ruim begrensd.

Een duidelijk afgebakend en aaneengesloten deel van het projectgebied waar een in-
richtingsmaatregel is gepland, gelegen binnen een bodemkwaliteitszone. 

Geheel van terreindelen langs de Rijntakken en langs de Maas met een (volgens de 
bodemzoneringskaart) naar verwachting dezelfde mate van diffuse bodemverontreini-
ging. Binnen een zone wordt zowel horizontaal als verticaal een bepaalde mate van 
variatie in de bodemkwaliteit onderkend. 

Een plan of kaart met de toekomstige situatie voor de (her)inrichting van het project-
gebied. 

Het combineren van het inrichtingsplan met de mogelijke verwerkingsopties (en be-
stemmingen) leidt tot een uitvoeringsvariant.
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Stappenplan

De handreiking is geschreven in de vorm van een stappenplan. Het stappenplan voor de 
afwegings methode en de KE-toets geeft bij elke stap aan welke informatie nodig is om de stap 
te doorlopen en wanneer er een bepaalde keuze moet worden gemaakt. Het stappenplan is 
voor de leesbaarheid opgedeeld in meerdere stroomschema’s. Een overzicht van alle stappen is 
opgenomen in bijlage 1 van deze handreiking. 

Onderstaande fi guur 2 beschrijft de eerste stappen (stap 0 t/m 2) waarmee wordt bepaald of 
en zo ja, welke toepassing van de afwegingsmethode voor een specifi ek project moet worden 
doorlopen. Aan het einde van stap 2 moet de gewenste toepassing van de afwegingsmethode 
worden gekozen (toepassing A, B of C). 

Figuur 2: Stroomschema voor stap 0, 1 en 2 van de afwegingsmethode 
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Stap 0: Heeft er al een ‘bredere’ afweging plaatsgevonden?

Bij de voorbereiding van de (her)inrichtingsprojecten in het rivierengebied worden ten behoeve 
van een Planologische Kernbeslissing (PKB), het Tracé-besluit Zandmaas/ Maasroute [3] of in 
een m.e.r. vaak al een aantal afwegingen gemaakt. Veelal zijn dit afwegingen op een ander 
(schaal)niveau. Indien deze ‘bredere’ afweging desondanks voldoende informatie biedt om 
de afweging en daaruit volgende keuze(s) in het kader van ABR/ABM te maken, dan kan het 
bevoegd gezag toestaan geen separate afweging conform het beleid ABR/ABM uit te voeren. 
Dit betekent dat er op projectniveau voldoende informatie over het milieurendement van de 
inrichtingsmaatregel(en) beschikbaar moet zijn. Hieruit moet blijken in hoeverre invulling is 
gegeven aan het stand-still beginsel en ALARA, alsmede of getoetst is aan de saneringsdoel-
stelling(en) die voor het projectgebied van toepassing zijn.

>>>  Heeft het betreffende project al een ‘bredere’ afweging doorlopen? 

Zo ja, bepaal in overleg met het bevoegd gezag of er op projectniveau voldoende informatie 
over het milieurendement (toetsing aan saneringsdoelstelling, invulling aan stand-still/ALARA) 
bekend is om een afweging in het kader van ABR/ABM achterwege te laten. 

Heeft er geen ‘bredere’ afweging ten aanzien van het milieurendement plaatsgevonden of blijkt 
dat er op projectniveau te weinig informatie voorhanden is om het milieurendement van de 
maatregel(en) inzichtelijk te maken, dan dient stap 1 te worden gevolgd. 

Stap 1: Bepaal de uitgangspunten voor het project

Voordat binnen een project de afwegingsmethode en/of de KE-toets wordt toegepast en de 
kwaliteit van het toekomstige maaiveld aan de saneringsdoelstelling kan worden getoetst, is er 
over het projectgebied meestal al aardig wat bekend. Vaak zijn de projectdoelstellingen in een 
projectplan vastgelegd en is er een inrichtingsplan of een ontwerp van het projectgebied opge-
steld. Daarnaast zijn er gegevens vanuit historisch onderzoek bekend en is de bodemkwaliteit 
van het projectgebied in meer of mindere mate onderzocht. 

>>> Bepaal met behulp van onderstaande gegevens de uitgangspunten die vanuit het project aan de afwe-
ging worden gesteld:
• projectdoelen (hoofd- en nevendoelen) en randvoorwaarden;
• een inrichtingsplan of ontwerp van het projectgebied;
• onderzoeksgegevens (o.a. historisch onderzoek, bodemonderzoek).

Projectdoelen en overige randvoorwaarden
De projectdoelen (hoofd- en nevendoelen) en overige randvoorwaarden voor de uitvoering 
van het project zijn meestal al vastgelegd in een projectplan, visiedocument of programma van 
eisen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de projectdoelen worden gerealiseerd. 

Daarnaast is het van belang om vooraf te bepalen of een combinatie van maatregelen ook om 
een gecombineerde afweging vraagt. Dit kan het geval zijn als in een projectgebied bijvoorbeeld 
een put wordt gevuld met deels gebiedseigen materiaal en deels met (al dan niet verontreinigde) 
grond van andere (nabij gelegen) projecten. 
In overleg met het bevoegd gezag en de betrokken partijen dient te worden vastgelegd op welke 
wijze een gecombineerde afweging het beste kan worden uitgevoerd. 

Inrichtingsplan of ontwerp
Aan elk (her)inrichtingsproject ligt een inrichtingsplan, schets- of detailontwerp ten grondslag. 
Dit plan of ontwerp geeft aan welke maatregelen zijn voorzien en hoe het projectgebied er in 
de toekomst (na uitvoering) uit komt te zien. Het inrichtingsplan kan als uitgangspunt voor de 
afwegingsmethode en de KE-toets worden gehanteerd. 
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Onderzoeksgegevens
Voor het toepassen van de afwegingsmethode, het toetsen aan de saneringsdoelstelling en het 
uitvoeren van de KE-toets zijn tenminste de volgende (locatiespecifi eke) onderzoeksgegevens 
nodig: 
• lokale bodemopbouw (o.b.v. kaarten en boringen);
• bodemkwaliteit (o.b.v. analyses);
• fysische eigenschappen van de grondlagen (o.b.v. boringen).

Op grond van de beschikbare informatie kan het projectgebied in een of meerdere deelgebieden 
worden ingedeeld. In deze handreiking wordt verondersteld dat boven-genoemde informatie 
dan ook op het schaalniveau van een deelgebied bekend is.

Deze informatie kan worden verkregen via het uitvoeren van een historisch onderzoek (voor-
onderzoek), milieuhygiënisch of fysisch onderzoek. Voor de minimale eisen (aantallen borin-
gen, analyses, etc) wordt verwezen naar de bestaande onderzoeksprotocollen. Voor projecten 
in de Rijntakken vindt het milieuhygiënisch onderzoek plaats conform de Tussenrichtlijn [4]. 
Voor projecten in de Maas wordt het Maaswerkenprotocol gehanteerd [5]. Momenteel wordt 
gewerkt aan de Leidraad voor waterbodemonderzoek in de uiterwaarden. Zodra deze Leidraad 
is geaccordeerd door het bevoegd gezag, dient het milieuhygiënisch onderzoek, zowel in de 
Rijntakken als in de Maas, conform deze Leidraad te worden uitgevoerd.

>>> Er zijn ten aanzien van de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens drie mogelijkheden (zie tabel 1). 
Maak hieruit een keuze.

Tabel 1: Beschikbaarheid van benodigde onderzoeksgegevens

Te ondernemen actie:

De afweging en de KE-toets kunnen (nog) niet worden uit-
gevoerd. Eerst dienen de benodigde gegevens te worden 
verzameld. 

Aanbevolen wordt om, voorafgaand aan het toepassen van 
de afwegingsmethode, de toekomstige leefl aag (volgens het 
inrichtingsplan/ontwerp) te toetsen aan de saneringsdoel-
stelling. Indien nodig kan een KE-toets worden uitgevoerd. 
Voor beide toetsingen wordt verwezen naar Deel 3 van deze 
handreiking.

Ga door naar stap 2.

Beschikbaarheid van onderzoeksgegevens

1. Er heeft nog géén milieuhygiënisch onder-
zoek plaatsgevonden.

2. Er heeft wel milieuhygiënisch onderzoek 
plaatsgevonden, maar de bodemkwaliteit is 
nog niet getoetst aan de saneringsdoelstelling.

3. Binnen het (milieuhygiënisch) onderzoek 
heeft al een toetsing aan de saneringsdoel-
stelling plaatsgevonden.
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Stap 2: Kies de gewenste toepassing

De afwegingsmethode kent meerdere toepassingen die hieronder zijn weergegeven.

Toepassing A 
Bij (her)inrichtingsprojecten zijn soms verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk om de 
beoogde projectdoelen te realiseren. Op basis van het inrichtingsplan en de mogelijke verwer-
kingsopties uit de beleidsnotities ABR/ABM kan worden ingeschat of bij een project verschil-
lende uitvoeringsvarianten mogelijk zijn. Zo ja, dan dient toepassing A te worden doorlopen. 
De uitvoeringsvarianten worden onderling vergeleken op grond van de berekende resultaten 
(de vermindering in blootstelling en verspreiding versus het energieverbruik en de kosten per 
uitvoeringsvariant).

Toepassing B
Als blijkt dat er eigenlijk maar één (realistische) uitvoeringsvariant voor het projectgebied be-
staat, kan toepassing B worden doorlopen. De afwegingsmethode wordt dan alleen toegepast 
om inzichtelijk te maken of er sprake is van stand-still of milieuverbetering ten opzichte van 
de beginsituatie (= toepassing B). In sommige situaties is een afweging tussen uitvoeringsva-
rianten ook niet zinvol, bijvoorbeeld omdat het project deel uitmaakt van een groter geheel, 
waarvoor al een bredere afweging heeft plaatsgevonden. In overleg met het bevoegd gezag kan 
dan worden besloten om ter onderbouwing van de vergunningaanvraag alleen toepassing B 
van de afwegingsmethode te doorlopen.

Toepassing C
De keuze voor toepassing C hangt sterk samen met de geplande verwerkingswijze en de criteria 
waarop deze deelstromen worden onderscheiden. Bij het storten in putten of kleischermen zal per 
project, rekening houdend met de locatiespecifi eke omstandig-heden, moeten worden bekeken 
of en in welke mate gescheiden bergen (en daarmee ook gescheiden ontgraven) noodzakelijk 
is. Bij deze keuze spelen meerdere factoren een rol, zoals de milieueffecten, de kosten (baten en 
lasten) en de (her)bruikbaarheid van partijen grond in de toekomst. Een belangrijk aspect is de 
technische uitvoerbaarheid. Met andere woorden: ontstaan er werkbare hoeveelheden grond-
stromen? Is het gebied geschikt om gescheiden te ontgraven? Deze vragen dienen voorafgaand 
aan het toepassen van de afwegingsmethode te zijn beantwoord. 

Eventueel kan toepassing C ook onderdeel uitmaken van toepassing A, waarin meerdere 
uitvoeringsvarianten (niet alleen gescheiden/ongescheiden ontgraven en bergen) met elkaar 
worden vergeleken. 

>>> Kies uit bovengenoemde toepassingen (A, B of C) de gewenste afweging die ten behoeve van het project 
moet worden gemaakt. 

Let op! Er hoeft dus altijd maar één toepassing van de afwegingsmethode te worden doorlo-
pen. 

Toepassing A 

Toepassing B 

Toepassing C 

 Keuze maken tussen uitvoeringsvarianten;

 Inzicht in milieuverbetering/stand-still (t.o.v. beginsituatie);

 Keuze maken tussen wel of niet gescheiden ontgraven en bergen.
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Afstemming met het bevoegd gezag
Voor een soepele besluitvorming is het van belang om voorafgaand aan het daadwerkelijk toe-
passen van de afwegingsmethode de volgende zaken te bespreken tijdens het vooroverleg met 
het bevoegd gezag:
• de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit de projectdoelstelling(en), combinaties van 

projecten of andere aspecten die voor de realisatie van het project van belang zijn;
• in het geval dat reeds een ‘bredere’ afweging heeft plaatsgevonden, waarvan het project 

deel uitmaakt;
• in het geval dat een gecombineerde afweging (combinatie met andere projecten) wordt 

overwogen;
• voor welke toepassingen de afwegingsmethode dient te worden doorlopen.

Het vooroverleg met het bevoegd gezag dient om gezamenlijk de randvoorwaarden vast te 
stellen voor de uitvoering van het project. Dit zijn niet alleen de ranvoorwaarden die worden 
gesteld vanuit de projectdoelstellingen, maar bijvoorbeeld ook de relatie met andere projecten 
(bijvoorbeeld bij het ontvangen van grond om de bestaande put te kunnen verondiepen). Met 
het bevoegd gezag kan dan worden besproken of hiermee in de afwegingsmethode rekening 
kan worden gehouden en of de benodigde informatie hiervoor beschikbaar is.

Indien voor het project al een ‘bredere’ afweging is doorlopen, dan zal in overleg met het be-
voegd gezag moeten worden bekeken in hoeverre binnen deze ‘bredere’ afweging ook getoetst 
is aan de saneringsdoelstelling en de mate waarin invulling is gegeven aan het stand-still begin-
sel/ALARA.

Met betrekking tot het kiezen van de gewenste toepassing van de afwegingsmethode wordt aan-
bevolen om dit tijdig aan het bevoegd gezag kenbaar te maken, zodat achteraf geen vertraging 
kan ontstaan omdat alsnog een andere uitvoeringsvariant moet worden doorgerekend. Hierover 
dient met het bevoegde gezag heldere afspraken te worden gemaakt.

Ga nu door naar stap 3 van de gekozen toepassing (A, B of C).
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Toepassing A: een keuze maken tussen uitvoeringsvarianten

In fi guur 3 zijn de te doorlopen stappen voor toepassing A van de afwegingsmethode opgeno-
men. 

Figuur 3: Stroomschema voor toepassing A van de afwegingsmethode

 

Toelichting:
Stap 3 t/m 5 gaat over het opstellen en uitwerken van de uitvoeringsvarianten die binnen het 
project mogelijk zijn. In stap 3 worden verschillende uitvoeringsvarianten bedacht en globaal 
uitgewerkt. Vervolgens wordt getoetst of deze varianten ook realistisch en uitvoerbaar zijn (stap 
4). In stap 5 volgt de defi nitieve uitwerking van de varianten, waarna de initiatiefnemer kan 
besluiten om de uitvoeringsvarianten voor te leggen aan het bevoegd gezag.

Stap 6 t/m 9 beschrijft de berekening van de verschillende deelaspecten van de afweging. 
Achtereenvolgens wordt de verandering in blootstelling en verspreiding (richting grond- en 
oppervlaktewater) bepaald, waarna ook het energieverbruik en de kosten voor de uitvoering 
van deze varianten in beeld worden gebracht. 
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In stap 10 wordt de balans opgemaakt. Hier vindt de daadwerkelijke afweging tussen de uit-
voeringsvarianten plaats en wordt de variant gekozen die het meeste milieurendement oplevert 
tegen aanvaardbare kosten. Voor de initiatiefnemer is dit tevens een beslismoment, waarin deze 
kan beslissen of met het project wordt doorgegaan of niet. Zo ja, dan wordt een rapportage 
opgesteld over de afweging (stap 11) en de resultaten van de afweging met het bevoegd gezag 
besproken (stap 12).

Stap 3: Het opstellen van uitvoeringsvarianten

Een uitvoeringsvariant ontstaat door het inrichtingsplan te combineren met de mogelijke ver-
werkingsopties uit de beleidsnotities ABR/ABM en/of locaties. Bij het opstellen van mogelijke 
uitvoeringsvarianten dient rekening te worden gehouden met de uitgangs-punten van de afwe-
gingsmethode (paragraaf 2.2) en de te realiseren doelstellingen van het project (zie stap 1). 

Voor het opstellen van uitvoeringsvarianten zijn de volgende gegevens van belang:
• de mogelijke verwerkingsopties in het projectgebied;
• oppervlakte (uitgedrukt in m2) per deelgebied;
• huidige en toekomstige maaiveldhoogte per deelgebied;
• kwaliteit van de leefl aag in de begin- en eindsituatie (voor en na de ingreep).

>>> Voor een goede afweging zijn minstens twee uitvoeringsvarianten nodig. Naast deze varianten dient 
ook de beginsituatie (= vóór de ingreep) kwalitatief te worden beschreven. 

Stap 4: Het toetsen van de uitvoeringsvarianten

In deze stap worden de uitvoeringsvarianten getoetst aan de (milieuhygiënische) eisen van de 
betreffende verwerkingsopties en de saneringsdoelstelling (incl. KE-toets). Zodoende kan voor-
afgaand aan de afweging worden bepaald of de voorgestelde uitvoeringsvariant in de praktijk 
ook daadwerkelijk uitvoerbaar is en of extra moet worden ontgraven om aan de saneringsdoel-
stelling te kunnen voldoen. 

>>> Voldoet de toekomstige leefl aag (in de eindsituatie) aan de saneringsdoelstelling?

Ten behoeve van de afweging is het van belang om vooraf te weten of in een of meerdere deel-
gebieden (kan per uitvoeringsvariant verschillen) al dan niet extra ontgraven moet worden om 
aan de saneringsdoelstelling te kunnen voldoen4. De extra kosten en het energieverbruik die 
hiermee zijn gemoeid, worden ook in de afweging meegenomen. 

Voor de toetsing aan de saneringsdoelstelling wordt verwezen naar Deel 3 van deze handreiking 
en het bijbehorende rekenhulpmiddel.

>>> Voldoen de uitvoeringsvarianten aan de eisen van de verwerkingsopties?

Om te bepalen of de gekozen uitvoeringsvariant in de praktijk ook uitvoerbaar is, moet ook 
aan de eisen van de verschillende verwerkingsopties kunnen worden voldaan. Deze eisen zijn 
opgenomen in hoofdstuk 4 van de beleidsnotities ABM/ABR [1,2].

Indien een uitvoeringsvariant voldoet aan de eisen van de gekozen verwerkingsopties, dan kan 
de betreffende variant defi nitief worden uitgewerkt (stap 5). Als echter blijkt dat een uitvoe-
ringsvariant niet aan de eisen van een bepaalde verwerkingsoptie kan voldoen, dient de variant 
op dit punt te worden aangepast of komt deze variant in zijn geheel te vervallen. In sommige 
situaties kan blijken dat er uiteindelijk maar een realistische uitvoeringsvariant over blijft. Ga 
dan terug naar stap 2 en kies toepassing B. 

 4 De saneringsdoelstelling heeft betrekking op de leefl aag en geldt voor de achterblijvende bodem na ontgraven 
en ook voor de toepassing van grond als bodem.
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Indien moeilijk aan een bepaalde eis kan worden voldaan, bijvoorbeeld wanneer bij de optie 
‘bodem blijft bodem’ erosiebestendigheid moeilijk te realiseren is, dan kan in overleg met het 
bevoegd gezag worden beoordeeld of de betreffende uitvoeringsvariant conform het gedach-
tegoed van het beleid ABR/ABM is opgesteld en desondanks toch in de afweging kan worden 
meegenomen. 

Stap 5: Definitief uitwerken van de uitvoeringsvarianten

>>> In deze stap wordt per uitvoeringsvariant een korte beschrijving gegeven, waaruit de overeenkomsten 
en verschillen tussen de varianten duidelijk blijken. Tevens dient een globaal overzicht van de grondstromen 
en de bijbehorende verwerkingsopties (volume, kwaliteit, herkomst en bestemming) per te onderscheiden 
deelgebied herkenbaar te zijn weergegeven. 

Het verkrijgen van inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende uit-
voeringsvarianten is nuttig bij de berekening van de effecten (stap 6 t/m 9), omdat kan blijken 
dat een bepaalde berekening voor een deelgebied in twee uitvoeringsvarianten hetzelfde is. 
Zodoende wordt voorkomen dat er onnodig extra rekenwerk wordt verricht. 

Deze beschrijving van de uitvoeringsvarianten kan tevens worden gebruikt voor de rapportage 
die ter onderbouwing van de vergunningaanvragen dient te worden meegestuurd. 

Overlegmoment
In deze fase van de afweging is een overlegmoment ingebouwd. De initiatiefnemer kan de 
uitgewerkte varianten voorleggen aan het bevoegd gezag om te toetsen of het bevoegd gezag 
akkoord gaat met de wijze waarop de afwegingsmethode wordt uitgevoerd. 

Het bevoegd gezag kan in dit stadium toetsen of (in voldoende mate) is voldaan aan de eisen 
van de gekozen verwerkingsopties alsmede de saneringsdoelstelling. Daarnaast kan het bevoegd 
gezag in dit stadium van de afweging nog meedenken over oplossingen ten aanzien van even-
tuele knelpunten in een uitvoeringsvariant.

Stap 6: Bereken de verandering in blootstelling

De verandering in blootstelling wordt bepaald door het verschil in blootstelling tussen de situ-
atie voor de ingreep (beginsituatie) en de situatie na de ingreep (eindsituatie). De ‘verandering 
in blootstelling’ wordt uitgedrukt in procenten ten opzichte van de beginsituatie (= 100%). 
Voor een toelichting en een overzicht van de formules wordt verwezen naar de beleidsnotities 
ABR/ABM [1,2].

Per deelgebied wordt afzonderlijk berekend wat de verandering in blootstelling is. In het geval 
dat er binnen een project verschillende deelgebieden zijn onderscheiden, worden vervolgens 
de effecten van blootstelling van alle deelgebieden gesommeerd. 

Voor de berekening van de blootstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• in de berekening worden alleen die stoffen meegenomen waarvoor ook een BGW-waarde 

is vastgesteld. Een overzicht van deze stoffen voor de Maas en voor de Rijntakken is opge-
nomen in bijlage 4;

• per deelgebied wordt één BGW-waarde onderscheiden, welke is gebaseerd op de toekom-
stige functie van het deelgebied;

• het oppervlak wordt bepaald op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aan-
vullingsgrenzen (in geval van ophoging) in het deelgebied;

• de gemiddelde concentratie in de huidige en toekomstige leefl aag wordt berekend op basis 
van de (gestandaardiseerde) concentraties per verontreinigende stof (> streefwaarde) in de 
specifi eke bodemkwaliteitszone van het deelgebied. 

Voor de berekening van de verandering in blootstelling zijn tenminste de volgende gegevens 
per uitvoeringsvariant nodig:
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• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aanvullingsgrenzen 
(in geval van ophoging) per zone of deelgebied (uitgedrukt in m2);

• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 
leefl aag, gecorrigeerd naar standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum);

• de BGW die bij de toekomstige functie van het deelgebied hoort.

>>> Voor het bepalen van de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in een leefl aag wordt 
verwezen naar bijlage 2.

Bereken nu de verandering in blootstelling. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het 
rekenhulpmiddel dat bij deze handreiking is geleverd.
 

Stap 7: Bereken de verandering in verspreiding 

Voor de berekening van de effecten van de verspreiding wordt onderscheid gemaakt tussen de 
verspreiding via het grondwater en verspreiding via het oppervlaktewater. 

Stap 7a) Verspreiding naar grondwater

Voor de berekening van de effecten van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater 
in de begin- en de eindsituatie wordt onderscheid gemaakt tussen:
1.  Verspreiding naar het grondwater vanuit de leefl aag;
2.  Verspreiding naar het grondwater vanuit het depot;
3.  Verspreiding naar het oppervlaktewater vanuit het depot*;
4.  Verspreiding naar het grondwater vanuit (onder een leefl aag aangebrachte) hergebruikte 

grond.
* Het is mogelijk dat als gevolg van de geplande maatregelen de stroombanen in de ondergrond veranderen en 
na de uitvoering niet meer richting het grondwater, maar naar het oppervlaktewater zijn gericht. Bij het bepalen van 
de fl ux dient daarom ook de stromingsrichting van het grondwater (neerwaarts, horizontaal of opwaarts gericht) in 
de beginsituatie en de eindsituatie te worden bepaald. 

In fi guur 4 zijn bovengenoemde situaties schematisch weergegeven.

Figuur 4: Verspreiding in verschillende situaties

Voor het bepalen van de verspreiding van verontreinigingen vanuit de leefl aag of depot dient 
per (verontreinigende) stof een fl ux te worden berekend. In deze handreiking worden hierbij 
enkele uitgangspunten gehanteerd:
• er wordt alleen rekening gehouden met (advectief) stoftransport5;
• om het aantal berekeningen te beperken, wordt per verontreinigingssituatie bepaald van 

welke stoffen tenminste de verspreiding dient te worden berekend;
• voor de berekening van de gemiddelde fl ux wordt uitgegaan van een jaargemiddelde in-

fi ltratiesnelheid in mm/jaar en een gemiddelde poriewaterconcentratie van een stof i.

In bijlage 3 wordt ingegaan op de wijze waarop de (gemiddelde) fl ux van een stof i vanuit een 
leefl aag kan worden berekend en welke informatie hiervoor zoal benodigd is. 

5  Conform het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie [7];
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Leefl aag
In het bijbehorende rekenhulpmiddel is de mogelijkheid ingebouwd om de fl ux op eenvoudige 
wijze te berekenen uit de gemiddelde concentraties in de leefl aag6. Voor het berekenen van 
de verandering in verspreiding vanuit de leefl aag richting het grondwater zijn dan alleen de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aanvullingsgrenzen 

(in geval van ophoging) per zone of per deelgebied (uitgedrukt in m2);
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid per deelgebied (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag, gecorrigeerd naar standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum).

Ten aanzien van de stofkeuze is voor de berekening van de verspreiding vanuit de leefl aag geen 
criterium gehanteerd, waardoor voor alle (individuele) parameters waarvan de gemiddelde 
concentratie in de leefl aag is bepaald, ook de verspreiding wordt berekend7. Voor een overzicht 
van deze parameters wordt verwezen naar het bijbehorende rekenhulpmiddel. 

In bijlage 3 is beschreven hoe de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid kan worden bepaald. 

Depot
Voor het berekenen van de verspreiding vanuit het depot (of op andere wijze ondergronds aan-
gebrachte grond) richting het grondwater bestaan er meer betrouwbare methoden (modellen) 
om de verspreiding te berekenen [7]. Dergelijke verspreidings-berekeningen worden meestal 
al ten behoeve van de toetsing aan het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie uitgevoerd 
[8]. Hier kan in de afwegingsmethode gebruik van worden gemaakt. 

Om de verspreiding vanuit het depot te bepalen met behulp van het rekenhulpmiddel zijn de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van het depot (uitgedrukt in m2). 
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde poriewaterconcentratie van een verontreinigende stof in het depot.

Ten aanzien van de stofkeuze wordt aangesloten bij het Beleidsstandpunt Verwijdering Bag-
gerspecie [8]. Alleen de stoffen waarvoor geldt dat de poriewaterconcentraties de streefwaarde 
voor (ondiep) grondwater overschrijden. Hier bestaat dan ook de mogelijkheid om individuele 
parameters (bijvoorbeeld PAK’s) door te rekenen.

>>> Bereken nu de verspreiding naar het grondwater. Gebruik hiervoor het rekenhulpmiddel dat bij deze 
handreiking is geleverd.

In de afwegingsmethode wordt bij de berekening van de verandering in verspreiding via het 
grondwater geen rekening gehouden met onbedoelde neveneffecten, zoals bijvoorbeeld de toe-
name van infi ltratie van (verontreinigd) oppervlaktewater naar het grondwater. Ook de toename 
van kwel als gevolg van de voorgestelde inrichtings-maatregelen wordt niet in de afweging 
meegenomen. Dit wordt in principe via de Keur van het Waterschap geregeld. 

Stap 7b) Verspreiding naar oppervlaktewater als gevolg van erosie

Verspreiding van verontreinigingen vanuit de leefl aag naar het oppervlaktewater kan plaats-
vinden door transport van verontreinigde sedimentdeeltjes (erosie) én door het opkwellen van 
verontreinigd grondwater. Het opkwellen van verontreinigd grondwater richting het oppervlak-
tewater is reeds meegenomen in stap 7a. 

6  Het betreft een zeer simplistische benadering, waarbij de fl ux wordt bepaald op basis van evenwichtspartitie 
(zie rekenhulpmiddel). 
7 Voor deze simpele benadering is gekozen omdat het om een relatieve vergelijking (voor en na de ingreep) gaat. 
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In deze deelstap wordt uitsluitend gekeken naar de verspreiding via het oppervlaktewater als 
gevolg van erosie. De verspreiding naar oppervlaktewater is dan het product van de gemiddelde 
concentratie in de leefl aag, het oppervlak van de leefl aag, de frequentie en duur van de over-
stroming en de erosiesnelheid. De waarden voor de overstromingsfrequentie, overstromingsduur 
en de erosiesnelheid worden in de beleidsnotities ABR/ABM voor zowel de beginsituatie als de 
eindsituatie gelijkgesteld [1,2]. Hierdoor wordt de formule voor de berekening van verspreiding 
naar het oppervlaktewater vereenvoudigd tot:

Verspreiding oppervlaktewater = Concentratie leefl aag x Oppervlak leefl aag

Voor de berekening van de verspreiding via het oppervlaktewater zijn dan alleen de volgende 
invoergegevens nodig:
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag (correctie naar standaardbodem: 10% org. stof, 25% lutum);
• het oppervlak van de leefl aag per deelgebied (uitgedrukt in m2).

>>> Bereken nu de verspreiding via het oppervlaktewater. Maak hierbij gebruik van het rekenhulpmiddel 
dat bij deze handreiking is geleverd.

Bij verspreiding via het oppervlaktewater dient eigenlijk ook rekening te worden gehouden met 
het feit dat erosieprocessen niet altijd optreden in het deelgebied waar de ingreep ook heeft 
plaatsgevonden. Als gevolg van de ingreep kan elders in het projectgebied de verspreiding via 
het oppervlaktewater toenemen (of afnemen). Bij een grootschalig project zullen de effecten 
ook over een langer traject merkbaar zijn. Dergelijke effecten die het projectgebied overstijgen, 
vallen buiten de toepassing van de afwegingsmethode en zullen op andere wijze (bijvoorbeeld 
aan de hand van rivierkundige berekeningen of een MER-studie) inzichtelijk moeten worden 
gemaakt. 

Intermezzo: Verspreiding tijdens de uitvoering
Een andere vorm van verspreiding is het optreden van verliezen bij het ontgraven, overslag, transport en bij 
het verwerken/storten van materiaal. Vooral bij ontgraving onder natte omstandigheden ontstaat verlies door 
mors. Indien de ontgraving plaatsvindt in stromend water zal het aandeel van mors-verliezen weer hoger zijn 
dan bij ontgraving in niet-stromend water. Dit geldt ook voor de verspreiding van de fi jne fractie tijdens het 
storten van materiaal in open water. De risico’s van verspreiding van verontreinigingen naar het oppervlaktewa-
ter treden dus niet alleen op in de periode na de ingreep, maar vooral ook tijdens de uitvoeringsfase. Afhanke-
lijk van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, kan deze verspreiding sterk verschillen. Deze 
vorm van verspreiding maakt geen deel uit van de afwegingsmethode en is bovendien lastig te kwantifi ceren. 
Overigens is dit aspect wel via de WVO-vergunning gedekt. Aanbevolen wordt om dit punt mee te nemen bij de 
afweging (zie stap 10) als de verschillen tussen varianten niet voldoende duidelijk zijn en een initiatiefnemer 
op basis hiervan de keuze voor één variant toch kan motiveren.

Stap 7c) Berekening van de ‘verandering in verspreiding’

De ‘verandering in verspreiding’ is het verschil tussen de beginsituatie (vóór uitvoering) en de 
eindsituatie (na uitvoering) voor een uitvoeringsvariant en wordt uitgedrukt in procenten ten 
opzichte van de beginsituatie. 

>>> In het geval dat er in een project meerdere deelgebieden zijn onderscheiden, wordt de verandering in 
verspreiding van alle deelgebieden gesommeerd. De totale verspreiding via het oppervlaktewater (uitgedrukt 
in procenten) voor een variant K wordt opgeteld bij de verspreiding richting het grondwater (uitgedrukt in 
procenten) voor deze variant. Het gemiddelde van deze scores geldt als de verandering in verspreiding.

In het bijbehorende rekenhulpmiddel van de afwegingsmethode worden ook de resultaten van de 
verspreiding naar grond- en oppervlaktewater afzonderlijk weergegeven. Dit geeft meer inzicht 
in de veranderingen bij de uitvoering van een variant en kan desgewenst bij de afweging worden 
gebruikt om meer inzicht te geven in de (relatieve) verschillen tussen uitvoeringsvarianten.
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Stap 8: Bereken het energieverbruik 

In deze stap wordt voor elke uitvoeringsvariant het energieverbruik tijdens de uitvoering van 
de (her)inrichtingsmaatregelen berekend. Het gaat hier om activiteiten als ontgraven, transport, 
overslag en (indien van toepassing) een bewerking van de grond. Voorbeelden van bewerkingen 
zijn zandscheiding en reiniging. Zowel het ontgraven en transporteren binnen het projectgebied 
als het ontgraven en afvoeren van (verontreinigde) uiterwaarden- of weerdgrond buiten het 
projectgebied maakt hier deel van uit. 

Het energieverbruik (in MJ/in-situ m3) wordt berekend op basis van de activiteiten per deelgebied, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de vrijkomende en aan te voeren grondstromen, 
transportafstanden, etc. 

Bepaal aan de hand van het overzicht in tabel 2 welke activiteiten (per deelgebied) in het pro-
ject betrekking hebben op of direct noodzakelijk zijn voor het realiseren van de voorgestelde 
inrichtingsmaatregel.

Tabel 2: Activiteiten met defaultwaarden voor het berekenen van het energieverbruik.  

Ontgraven

Ontgraven van grond/delfstof 
Ontgraven van grond/delfstof (incl. bemaling)
Tijdelijk opzij zetten van grond
Extra ontgraven i.v.m. aanbrengen leefl aag 
Extra ontgraven i.v.m. aanbrengen leefl aag (incl. bemaling)
Ontgraven van puntbronnen (puin of andersoortig afval)

Transport 

Transport binnen projectgebied
Transport per as naar (zandwin)put of kleischerm
Transport per as naar grootschalige baggerspeciestortplaats
Transport per as naar keramische industrie
Transport naar loswal
Transport per schip naar grootschalige baggerspeciestortplaats
Transport per as naar locatie t.b.v. bewerking vervuilde grond
Transport per schip naar locatie t.b.v. bewerking vervuilde grond
Overslag van grond

Verwerken

Toepassen als bodem (binnen projectgebied)
Toepassen als bouwstof binnen projectgebied 
Toepassen als bouwstof buiten projectgebied
Bewerken van grond (reinigen/immobiliseren/etc)
Toepassen in putten/kleischermen
Toepassen in hoogwatervrije zone
Storten in grootschalige baggerspeciestortplaats

 Energieverbruik
(liter diesel/m3)

0,2
0,4
0,02
0,2
0,4
0,3*

(liter/ m3/ km)

0,03
0,1
0,3
0,65
0,06
0,3
0,65
0,65
0,02

(liter/ m3)

0,03
0,03
0,03
1*
0,05
0.03
0,05

* Deze activiteiten zijn veelal locatiespecifi ek en kunnen per project sterk verschillen. 

De calorische waarde per liter diesel is 35.700 kJ (fossiele diesel). In het bijgeleverde reken-
hulpmiddel zijn defaultwaarden voor het energieverbruik bij deze activiteiten opgenomen. 
Door vervolgens per activiteit aan te geven om hoeveel grond (in-situ m3) het gaat, kan het 
energieverbruik per deelgebied worden bepaald en vervolgens voor het totale projectgebied 
worden gesommeerd. 

>>> Bereken nu het energieverbruik met behulp van het rekenhulpmiddel. Aanbevolen wordt om de bere-
kening in activiteiten per deelgebied weer te geven, zodat de berekening achteraf ook controleerbaar is. 
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Stap 9: Bereken de kosten

In deze stap wordt voor elke uitvoeringsvariant een afzonderlijke kostenraming opgesteld. 
De kosten worden onderverdeeld in vijf rubrieken: stichtingskosten, doorlopende kosten, 
vervangingskosten, overhead en overige kosten. Deze rubricering is ontleend aan het RMK-
model [8]. In tabel 3 is weergegeven welke kostenposten binnen een rubriek kunnen worden 
onderscheiden.

Tabel 3: Overzicht van de verschillende kostenposten per rubriek 

Rubriek

A. Stichtingskosten

B. Doorlopende kos-
ten (na uitvoering)

C. Vervangingskos-
ten

D. Overhead

E. Overige kosten

Kostenpost

1. Projectvoorbereiding

2. Voorbereidende werkzaamheden

3. Sloopwerken

4. Herinrichtingskosten

5. Grondwerken 

6. Verwerkingskosten

7. Omleggen van kabels en leidingen

8. Bemalingen

9. Directievoering en milieukundige 
    begeleiding

10. Bijkomende kosten

1. Ontgraving

2. Transport

3. Overslag

4. Bewerking

5. Stortkosten

6. Bijkomende kosten

7. Monitoring

8. Nazorg 

9. Beheer

Rentevoet contante waarde

Kapitaliseringsfactor

Uitvoeringskosten

Algemene kosten, winst/risico

1. Schadeloosstellingen

2. Kapitaal- en productieverlies

3. Grondverwervingskosten

4. Opbrengsten delfstoffenwinning

Toelichting 

Kosten voor planvoorbereiding, waterbodem-
onderzoek, opstellen bestek, rivierkundige 
berekeningen, akoestisch onderzoek, etc.

Aanleg tijdelijke infrastructuur, arbotechnische 
voorzieningen (keet, sanitair)

Verwijderen afrastering of breken asfalt

Herstellen afrastering, aanbrengen oeverbe-
scherming

Per deelgebied, in € per m3 (in-situ) of per 
ton droge stof

o.a. tijdelijke opslag materiaal, herstellen ter-
reinschade, opwerkkosten delfstoffen

-

Plaatsen van pompen, grondwateronttrekking 
tijdens uitvoering

Inschatting o.b.v. uren en tarief, controlemon-
sters en analyse, evaluatierapport

Leges vergunningen

Per deelgebied, in € per m3 of per ton d.s.

Idem

Idem

Idem

Idem

Kosten voor uitvoeren van monitoring

Percentage

Factor vaststellen conform Leidraad bodem-
bescherming 

Percentage

Percentage

Schade ten gevolge van uitvoering 

Opbrengsten vermarktbaar materiaal
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Voor projecten die zich nog in het stadium van planvorming of de ontwerpfase bevinden, kan 
het lastig zijn om de kosten op een dergelijk detailniveau in te vullen. Verondersteld wordt dat de 
basis voor de verschillende uitvoeringsvarianten min of meer gelijk zal zijn. De variabele kosten 
zijn dan met name de kosten voor het grondverzet, andere bestemmingen en verschillen in na-
zorg en monitoring tussen uitvoeringsvarianten. In overleg met het bevoegd gezag kan worden 
besloten een schatting te maken van de vaste en variabele kosten (en eventuele opbrengsten) 
per uitvoeringsvariant. Zodoende wordt toch inzichtelijk gemaakt wat de verschillen in kosten 
tussen de uitvoerings-varianten zijn. 

De totale kosten worden uitgedrukt in euro’s per ton droge stof ontgraven materiaal. Om de 
kosten te bepalen van projecten die een looptijd van meerdere jaren hebben, moet ook rekening 
worden gehouden met de tijdwaarde van het geld. Toekomstige geldstromen worden daarom 
toegerekend aan één beslismoment. Hierbij kan worden aangesloten bij de systematiek van de 
“Contante waarde”, zoals beschreven in de Leidraad Bodembescherming [9]. 

>>> Maak nu de kostenraming per uitvoeringsvariant. 

Maak bij het opstellen van de kostenraming per uitvoeringsvariant gebruik van de eenheids-
tarieven die in het rekenhulpmiddel zijn opgenomen. Gegevens die specifi ek voor een project 
gelden (bijvoorbeeld het gebruik van stortarieven van de dichtsbijzijnde baggerspeciestortplaats) 
kunnen, mits onderbouwd, ook worden gebruikt. 

Stap 10: De balans opmaken

Nadat de berekeningen van de afzonderlijke deelaspecten (stap 6 t/m 9) is uitgevoerd, wordt in 
deze stap de balans opgemaakt. De resultaten van de berekeningen worden daartoe eerst per 
uitvoeringsvariant in tabelvorm weergegeven (zie tabel 4).

Tabel 4: Voorbeeld van mogelijke uitkomsten per deelaspect

Variant

A (= beginsituatie)

B

C

D

Blootstelling (%)

100

50

85

75

Verspreiding (%)

100

80

124

85

Energieverbruik  
(MJ/m3)

0

1250

700

800

Kosten
(in € per ton d.s)

0

150

60

90

Om de relatieve verschillen tussen de verschillende uitvoeringsvarianten te visualiseren, kunnen 
de resultaten in de vorm van een staafdiagram worden weergegeven (fi guur 5). 
Een soortgelijke fi guur kan ook voor het energieverbruik en de kosten worden gemaakt. 
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Figuur 5: Voorbeeld van resultaten per variant 

Afgewogen moet worden welke uitvoeringsvariant uiteindelijk het meeste milieurendement 
oplevert tegen aanvaardbare kosten. Het begrip “aanvaardbare kosten” wordt hier bewust niet 
verder ingevuld. Een dergelijke keuze is bijna altijd subjectief te noemen. Bij de vergelijking 
van de uitvoeringsvarianten vormt het projectbudget meestal een belangrijke randvoorwaarde 
voor de initiatiefnemer. Door deze grens in de grafi ek van de kosten zichtbaar te maken, wordt 
ook voor het bevoegd gezag duidelijk binnen welke grenzen de initiatiefnemer zich wil (of kan) 
bewegen.

Belangrijker is dat ten behoeve van de besluitvorming de uitvoeringsvarianten met elkaar 
worden vergeleken en besproken met het bevoegd gezag. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt 
op welke wijze de projectdoelstellingen kunnen worden bereikt en invulling gegeven aan het 
ALARA-beginsel of stand-still. 

Duurzaamheid 
Indien de verschillen tussen de uitvoeringsvarianten niet duidelijk zijn, kan met behulp van het 
aspect ‘duurzaamheid’ de keuze voor een variant worden bepaald. In tabel 3.4 is de verwijde-
ringsladder met de mogelijke verwerkingsopties weergegeven. 

Tabel 5: De verwijderingsladder conform de beleidsnotities ABR en ABM

1 Bodem blijft bodem

2 Bodem wordt bouwstof

3 Hergebruik na bewerking

4 Storten in putten/kleischermen

5 Storten in (baggerspecie)stortplaatsen

Als twee varianten een vergelijkbaar milieu-effect hebben, gaat de voorkeur uit naar die variant 
die het hoogste op de verwijderingsladder staat.

Beslismoment
In deze fase van de afweging is een beslismoment ingebouwd. De initiatiefnemer kan op basis 
van de uitgevoerde afweging nu beslissen of het project doorgaat of niet. De initiatiefnemer 
bepaalt uiteindelijk zelf wat ‘aanvaardbare kosten’ zijn en wat niet. 

Indien het oordeel positief is, dan kan vervolgens een rapportage van de afweging van uitvoe-
ringsvarianten worden opgesteld en kunnen de resultaten van de afweging met het bevoegd 
gezag besproken (stap 11 en 12).
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Stap 11: Rapportage

In deze stap wordt kort beschreven welke onderdelen de rapportage over de toepassing van de 
afwegingsmethode tenminste dient te bevatten. 

Onderwerpen voor de rapportage zijn:
• een (beknopte) beschrijving van het projectgebied, het inrichtingsplan/ontwerp en de 

voorgenomen maatregelen;
• een beschrijving van de uitgewerkte varianten en de overeenkomsten en verschillen tussen 

de gekozen uitvoeringsvarianten;
• de toetsing van de uitvoeringsvarianten aan de saneringsdoelstelling en de eisen die aan 

de verwerkingsopties worden gesteld (zie stap 4);
• de resultaten van de berekeningen van de deelaspecten (stap 6 t/m 9);
• vergelijking van de uitvoeringsvarianten
• conclusie(s) over de gekozen uitvoeringsvariant.

Stap 12: Overleg met het bevoegd gezag

De rapportage kan als basis worden gebruikt in het overleg met het bevoegd gezag over de 
gemaakte keuzes bij de afweging van de uitvoeringsvarianten en tevens ter onderbouwing van 
de benodigde vergunningen worden meegestuurd. 
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In fi guur 6 zijn de te doorlopen stappen voor toepassing B opgenomen. De afwegingsmethode 
wordt hier toegepast om, ter onderbouwing van de vergunningaanvraag, inzichtelijk te maken 
of er binnen het project tenminste sprake is van stand-still of dat er milieuverbetering optreedt 
ten opzichte van de beginsituatie. 

Figuur 6: Stroomschema voor toepassing B van de afwegingsmethode 

Toelichting:
Omdat er bij deze toepassing van de afwegingsmethode maar één uitvoeringsvariant bestaat, 
wordt in stap 3 alleen de beginsituatie (vóór de ingreep) en de eindsituatie (na de ingreep) be-
schreven. In stap 4 wordt, voor zover dit nog niet in stap 1 heeft plaatsgevonden, getoetst of de 
geplande maatregelen en verwerkingsopties binnen deze uitvoeringsvariant ook realistisch en 
uitvoerbaar zijn (of voldoen aan de eisen conform de beleidsnotitie ABR/ABM). In stap 5 vindt 
de defi nitieve uitwerking plaats.
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Stap 6 en 7 beschrijven de wijze waarop de milieueffecten (verandering in blootstelling en ver-
spreiding) voor de beginsituatie en de eindsituatie worden berekend. Bij deze toepassing is het 
niet nodig om het energieverbruik en de kosten voor de uitvoering te bepalen.

In stap 8 wordt de balans opgemaakt en wordt duidelijk of er binnen het project sprake is van 
een milieuverbetering of tenminste stand-still. Zo ja, dan wordt een rapportage opgesteld over 
de afweging (stap 9) en de resultaten van de afweging met het bevoegd gezag besproken (stap 
10).

Stap 3: Beschrijf de begin- en eindsituatie

>>> In deze stap wordt de beginsituatie (vóór de ingreep) en de eindsituatie (na de ingreep) beschreven 
op grond van de bodemkwaliteit, bodemopbouw, zone-indeling en de toegekende functies in het projectge-
bied. 

Bij de beschrijving van de eindsituatie dienen ook de grondstromen, kwaliteit en bestemmingen 
van de vrijkomende grond globaal bekend te zijn. Inzicht in de grondstromen wordt verkregen 
door het inrichtingsplan te combineren met de mogelijke verwerkingsopties uit de beleidsno-
tities ABR/ABM. 

Stap 4: Toetsing aan de saneringsdoelstelling en eisen ABR/ABM

In deze stap worden de geplande maatregelen van deze uitvoeringsvariant getoetst aan de (mi-
lieuhygiënische) eisen van de betreffende verwerkingsopties en de saneringsdoelstelling (incl. 
KE-toets). Zodoende kan voorafgaand aan de afweging worden bepaald of de uitvoeringsvariant 
in de praktijk ook daadwerkelijk uitvoerbaar is en of extra moet worden ontgraven om aan de 
saneringsdoelstelling te kunnen voldoen. 

Het kan zijn dat in stap 1 al is getoetst of de nieuwe bodem of leefl aag in de eindsituatie aan 
de betreffende saneringsdoelstelling (HVN/BGW) en de milieuhygiënische eisen van de ver-
werkingsopties voldoet. In dat geval kan deze stap worden overgeslagen. Zo niet, dan dienen 
onderstaande vragen eerst te worden beantwoord.

>>> Voldoet de toekomstige leefl aag (in de eindsituatie) aan de saneringsdoelstelling?

Ten behoeve van de afweging is het van belang om vooraf te weten of in een of meerdere deel-
gebieden al dan niet extra ontgraven moet worden om aan de saneringsdoelstelling te kunnen 
voldoen8. 

Voor de toetsing aan de saneringsdoelstelling wordt verwezen naar Deel 3 van deze handreiking 
en het bijbehorende rekenhulpmiddel.

>>> Voldoet de uitvoeringsvariant aan de eisen van de verwerkingsopties?

Om te bepalen of de uitvoeringsvariant in de praktijk ook uitvoerbaar is, moet ook aan de eisen 
van de gekozen verwerkingsopties kunnen worden voldaan. Deze eisen zijn opgenomen in 
hoofdstuk 4 van de beleidsnotities ABM/ABR [1,2].

Indien een uitvoeringsvariant voldoet aan de eisen van de gekozen verwerkingsopties, dan kan 
worden doorgegaan met stap 5. Als echter blijkt dat de uitvoeringsvariant niet aan de eisen van 
de gekozen verwerkingsoptie kan voldoen, komt deze verwerkingsoptie te vervallen of dient 
het ontwerp op dit punt te worden aangepast. 

8  De saneringsdoelstelling heeft betrekking op de leefl aag en geldt voor de achterblijvende bodem na ontgraven 
en ook voor de toepassing van grond als bodem.
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Indien moeilijk aan een bepaalde eis kan worden voldaan, bijvoorbeeld wanneer bij de optie 
‘bodem blijft bodem’ erosiebestendigheid moeilijk te realiseren is, dan kan in overleg met het 
bevoegd gezag worden beoordeeld of de betreffende uitvoeringsvariant conform het gedach-
tegoed van het beleid ABR/ABM is opgesteld en desondanks toch in de afweging kan worden 
meegenomen. 

Stap 5: Definitief uitwerken van de inrichtingsmaatregelen

>>> In deze stap wordt kort de beginsituatie (vóór de ingreep) en de eindsituatie (na de ingreep) beschreven 
op grond van de bodemkwaliteit, bodemopbouw, zone-indeling en de toegekende functies in het projectge-
bied. 

Tevens dient een globaal overzicht van de grondstromen en de bijbehorende verwerkingsopties 
(volume, kwaliteit, herkomst en bestemming) per deelgebied herkenbaar te zijn weergege-
ven. 

Deze beschrijving kan in een later stadium worden gebruikt voor de rapportage die ter onder-
bouwing van de vergunningaanvragen dient te worden meegestuurd. 

Overlegmoment
In deze fase van de afweging is een 2e overlegmoment opgenomen. De initiatiefnemer kan de 
uitgewerkte uitvoeringsvariant voorleggen aan het bevoegd gezag om te toetsen of het bevoegd 
gezag akkoord gaat met de uitwerking. 

Het bevoegd gezag kan toetsen of (in voldoende mate) is voldaan aan de eisen van de gekozen 
verwerkingsopties alsmede de saneringsdoelstelling. Daarnaast kan het bevoegd gezag in dit 
stadium van de afweging nog meedenken over oplossingen ten aanzien van eventuele knel-
punten in een uitvoeringsvariant.

Stap 6: Bereken de verandering in blootstelling 

De verandering in blootstelling wordt bepaald door het verschil in blootstelling tussen de situ-
atie voor de ingreep (beginsituatie) en de situatie na de ingreep (eindsituatie). De ‘verandering 
in blootstelling’ wordt uitgedrukt in procenten ten opzichte van de beginsituatie (= 100%). 
Voor een toelichting en een overzicht van de formules wordt verwezen naar de beleidsnotities 
ABR/ABM [1,2].

Per deelgebied wordt afzonderlijk berekend wat de verandering in blootstelling tussen de be-
ginsituatie (vóór uitvoering) en de eindsituatie (na uitvoering) is. In het geval dat er binnen 
een project verschillende deelgebieden zijn onderscheiden, worden vervolgens de effecten van 
blootstelling van alle deelgebieden gesommeerd. 

Voor de berekening van de blootstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• in de berekening worden alleen die stoffen meegenomen waarvoor een BGW-waarde is 

vastgesteld. Een overzicht van deze stoffen voor de Maas en voor de Rijntakken is opge-
nomen in bijlage 4;

• per deelgebied wordt één BGW-waarde onderscheiden, welke is gebaseerd op de toekom-
stige functie van het deelgebied;

• het oppervlak wordt bepaald op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aan-
vullingsgrenzen (in geval van ophoging) in het deelgebied;

• de gemiddelde concentratie in de huidige en toekomstige leefl aag wordt berekend op basis 
van de (gestandaardiseerde) concentraties per verontreinigende stof (> streefwaarde) in de 
specifi eke bodemkwaliteitszone van het deelgebied. 
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Voor de berekening van de verandering in blootstelling zijn tenminste de volgende gegevens 
per uitvoeringsvariant nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aanvullingsgrenzen 

(in geval van ophoging) per zone of deelgebied (uitgedrukt in m2);
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag, gecorrigeerd naar standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum);
• de BGW die bij de toekomstige functie van het deelgebied hoort.

Voor het bepalen van de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in een deelge-
bied wordt verwezen naar bijlage 2.

>>> Bereken nu de verandering in blootstelling. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het reken-
hulpmiddel dat bij deze handreiking is geleverd.

Stap 7: Bereken de verandering in verspreiding 

Voor de berekening van de effecten van de verspreiding wordt onderscheid gemaakt tussen de 
verspreiding via het grondwater en verspreiding via het oppervlaktewater. 

Stap 7a) Verspreiding naar grondwater

Voor de berekening van de effecten van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater 
wordt aanvullend onderscheid gemaakt tussen:
1.  Verspreiding naar het grondwater vanuit de leefl aag.
2.  Verspreiding naar het grondwater vanuit het depot.
3.  Verspreiding naar het oppervlaktewater vanuit het depot*.
4.  Verspreiding naar het grondwater vanuit (onder een leefl aag aangebrachte) hergebruikte 

grond.
* Het is mogelijk dat als gevolg van de geplande maatregelen de stroombanen in de ondergrond veranderen en 
na de uitvoering niet meer richting het grondwater, maar naar het oppervlaktewater zijn gericht. Bij het bepalen van 
de fl ux dient daarom ook de stromingsrichting van het grondwater (neerwaarts, horizontaal of opwaarts gericht) in 
de beginsituatie en de eindsituatie te worden bepaald. 

Figuur 7: Verspreiding in verschillende situaties

Voor het bepalen van de verspreiding van verontreinigingen vanuit de leefl aag of depot dient 
per (verontreinigende) stof een fl ux te worden berekend. In deze handreiking worden hierbij 
enkele uitgangspunten gehanteerd:
• er wordt alleen rekening gehouden met (advectief) stoftransport9;
• om het aantal berekeningen te beperken, wordt per verontreinigingssituatie bepaald van 

welke stoffen tenminste de verspreiding dient te worden berekend;
• voor de berekening van de gemiddelde fl ux wordt uitgegaan van een jaargemiddelde in-

fi ltratiesnelheid in mm/jaar en een gemiddelde poriewaterconcentratie van een stof i.

In bijlage 3 wordt ingegaan op de wijze waarop de (gemiddelde) fl ux van een stof i vanuit een 
leefl aag kan worden berekend en welke informatie hiervoor zoal benodigd is.
 

9  Conform het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie [7];



27Handreiking Afwegingsmethode en Kosteneffectiviteitstoetsmei 2005

TO
EP

A
S
S
IN

G B, S
TA

P 7

Leefl aag
In het bijbehorende rekenhulpmiddel is de mogelijkheid ingebouwd om de fl ux op eenvoudige 
wijze te berekenen uit de gemiddelde concentraties in de leefl aag10. Voor het berekenen van 
de verandering in verspreiding vanuit de leefl aag richting het grondwater zijn dan alleen de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aanvullingsgrenzen 

(in geval van ophoging) per zone of per deelgebied (uitgedrukt in m2);
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid per deelgebied (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag, gecorrigeerd naar standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum).

Voor de berekening van de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid wordt verwezen naar bijlage 3. 
Ten aanzien van de stofkeuze is voor de berekening van de verspreiding vanuit de leefl aag geen 
criterium gehanteerd, waardoor voor alle (individuele) parameters waarvan de gemiddelde 
concentratie in de leefl aag is bepaald, ook de verspreiding wordt berekend11. Voor een overzicht 
van deze parameters wordt verwezen naar het bijbehorende rekenhulpmiddel. 

Depot
Voor het berekenen van de verspreiding vanuit het depot (of op andere wijze onder-gronds aan-
gebrachte grond) richting het grondwater bestaan er meer betrouwbare methoden (modellen) 
om de verspreiding te berekenen [7]. Dergelijke verspreidings-berekeningen worden meestal 
al ten behoeve van de toetsing aan het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie uitgevoerd 
[8]. Hier kan in de afwegingsmethode gebruik van worden gemaakt. 

Om de verspreiding vanuit het depot te bepalen met behulp van het rekenhulpmiddel zijn de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van het depot (uitgedrukt in m2). 
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde poriewaterconcentratie van een verontreinigende stof in het depot.

Ten aanzien van de stofkeuze wordt aangesloten bij het Beleidsstandpunt Verwijdering Bag-
gerspecie [8]. Alleen de stoffen waarvoor geldt dat de poriewaterconcentraties de streefwaarde 
voor (ondiep) grondwater overschrijden. Hier bestaat dan ook de mogelijkheid om individuele 
parameters (bijvoorbeeld PAK’s) door te rekenen.

>>> Bereken nu de verspreiding naar het grondwater. Gebruik hiervoor het rekenhulpmiddel dat bij deze 
handreiking is geleverd.

In de afwegingsmethode wordt bij de berekening van de verandering in verspreiding via het 
grondwater geen rekening gehouden met onbedoelde neveneffecten, zoals bijvoorbeeld de toe-
name van infi ltratie van (verontreinigd) oppervlaktewater naar het grondwater. Ook de toename 
van kwel als gevolg van de voorgestelde inrichtings-maatregelen wordt niet in de afweging 
meegenomen. Dit wordt in principe via de Keur van het Waterschap geregeld. 

Stap 7b) Verspreiding naar oppervlaktewater als gevolg van erosie

Verspreiding van verontreinigingen vanuit de leefl aag naar het oppervlaktewater kan plaats-
vinden door transport van verontreinigde sedimentdeeltjes (erosie) én door het opkwellen van 
verontreinigd grondwater. Het opkwellen van verontreinigd grondwater richting het oppervlak-
tewater is reeds meegenomen in stap 7a. 

In deze deelstap wordt uitsluitend gekeken naar de verspreiding via het oppervlaktewater als 
gevolg van erosie. De verspreiding naar oppervlaktewater is dan het product van de gemiddelde 
concentratie in de leefl aag, het oppervlak van de leefl aag, de frequentie en duur van de over-
stroming en de erosiesnelheid. De waarden voor de overstromingsfrequentie, overstromingsduur 

10  Het betreft een zeer simplistische benadering, waarbij de fl ux wordt bepaald op basis van evenwichtspartitie. 
11 Voor deze simpele benadering is gekozen omdat het om een relatieve vergelijking (voor en na de ingreep) 
gaat. 
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en de erosiesnelheid worden in de beleidsnotities ABR/ABM voor zowel de beginsituatie als de 
eindsituatie gelijkgesteld [1,2]. Hierdoor wordt de formule voor de berekening van verspreiding 
naar het oppervlaktewater beperkt tot:

Verspreiding oppervlaktewater = Concentratie leefl aag x Oppervlak leefl aag

Voor de berekening van de verspreiding via het oppervlaktewater zijn dan alleen de volgende 
invoergegevens nodig:
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag (correctie naar standaardbodem: 10% org. stof, 25% lutum);
• het oppervlak van de leefl aag per deelgebied (uitgedrukt in m2).

>>> Bereken nu de verspreiding via het oppervlaktewater. Maak hierbij gebruik van het rekenhulpmiddel 
dat bij deze handreiking is geleverd.

Bij verspreiding via het oppervlaktewater dient eigenlijk ook rekening te worden gehouden met 
het feit dat erosieprocessen niet altijd optreden in het deelgebied waar de ingreep ook heeft 
plaatsgevonden. Als gevolg van de ingreep kan elders in het projectgebied de verspreiding via 
het oppervlaktewater toenemen (of afnemen). Bij een grootschalig project zullen de effecten 
ook over een langer traject merkbaar zijn. Dergelijke effecten die het projectgebied overstijgen, 
vallen buiten de toepassing van de afwegingsmethode en zullen op andere wijze (bijvoorbeeld 
aan de hand van rivierkundige berekeningen of een MER-studie) inzichtelijk moeten worden 
gemaakt. 

Intermezzo: Verspreiding tijdens de uitvoering
Een andere vorm van verspreiding is het optreden van verliezen bij het ontgraven, overslag, transport en bij 
het verwerken/storten van materiaal. Vooral bij ontgraving onder natte omstandigheden ontstaat verlies door 
mors. Indien de ontgraving plaatsvindt in stromend water zal het aandeel van mors-verliezen weer hoger zijn 
dan bij ontgraving in niet-stromend water. Dit geldt ook voor de verspreiding van de fi jne fractie tijdens het 
storten van materiaal in open water. De risico’s van verspreiding van verontreinigingen naar het oppervlaktewa-
ter treden dus niet alleen op in de periode na de ingreep, maar vooral ook tijdens de uitvoeringsfase. Afhanke-
lijk van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, kan deze verspreiding sterk verschillen. Deze 
vorm van verspreiding maakt geen deel uit van de afwegingsmethode en is bovendien lastig te kwantifi ceren. 
Overigens is dit aspect wel via de WVO-vergunning gedekt. Aanbevolen wordt om dit punt mee te nemen bij de 
afweging (zie stap 10) als de verschillen tussen varianten niet voldoende duidelijk zijn en een initiatiefnemer 
op basis hiervan de keuze voor één variant toch kan motiveren.

Stap 7c) Berekening van de ‘verandering in verspreiding’

De ‘verandering in verspreiding’ is het verschil tussen de beginsituatie (vóór uitvoering) en de 
eindsituatie (na uitvoering) voor een uitvoeringsvariant en wordt uitgedrukt in procenten ten 
opzichte van de beginsituatie (=100 %). 

>>> In het geval dat er in een project meerdere deelgebieden zijn onderscheiden, wordt de verandering in 
verspreiding van alle deelgebieden gesommeerd. De totale verspreiding via het oppervlaktewater (uitgedrukt 
in procenten) voor een variant K wordt opgeteld bij de verspreiding richting het grondwater (uitgedrukt in 
procenten) voor deze variant. Het gemiddelde van deze scores geldt als de verandering in verspreiding.

In het bijbehorende rekenhulpmiddel van de afwegingsmethode worden ook de resultaten van 
de verspreiding naar grond- en oppervlaktewater afzonderlijk weergegeven. Dit kan desgewenst 
ook in de rapportage over de resultaten worden opgenomen. 



29Handreiking Afwegingsmethode en Kosteneffectiviteitstoetsmei 2005

TO
EP

A
S
S
IN

G B, S
TA

P 8 | S
TA

P 9 

Stap 8: De balans opmaken

Nadat de berekeningen van de milieueffecten (blootstelling en verspreiding) zijn afgerond, kan 
in deze stap de balans worden opgemaakt. De milieu-effecten van de begin- en eindsituatie kun-
nen in de vorm van een tabel of staafdiagram direct met elkaar worden vergeleken. Dit wordt 
geillustreerd aan de hand van onderstaand voorbeeld (zie tabel 6 en fi guur 8). 

Tabel 6: Voorbeeld van mogelijke uitkomsten per deelaspect

Variant

A (= beginsituatie)

B (= eindsituatie)

Blootstelling (%)

100

39

Verspreiding (%)

100

56

Uit tabel 6 kan worden afgeleid dat door het uitvoeren van de inrichtingsmaatregel(en) de 
blootstelling aan verontreiniging met 61% afneemt en de verspreiding van verontreinigingen 
(via grond- en oppervlaktewater) gemiddeld met 44% afneemt. 

Figuur 8: Vergelijking van de situatie voor en na de uitvoering van de maatregelen

Met de afronding van deze stap is voldoende inzichtelijk gemaakt of en zo ja, hoeveel milieu-
verbetering in de eindsituatie wordt bereikt ten opzichte van de beginsituatie. Door de situatie 
vóór de ingreep te vergelijken met de situatie na de ingreep wordt ook het stand-still principe 
getoetst. 

Stap 9: Rapportage

In deze stap wordt kort beschreven welke onderdelen de rapportage over de toepassing van de 
afwegingsmethode tenminste dient te bevatten. 

Onderwerpen voor de rapportage zijn:
• een (beknopte) beschrijving van het projectgebied, het inrichtingsplan/ontwerp en de 

voorgenomen maatregelen;
• een beschrijving van de uitgewerkte varianten en de overeenkomsten en verschillen tussen 

de gekozen uitvoeringsvarianten;
• de toetsing van de uitvoeringsvarianten aan de saneringsdoelstelling en de eisen die aan 

de verwerkingsopties worden gesteld (zie stap 4);
• de resultaten van de berekeningen van de deelaspecten (stap 6 en 7);
• conclusie(s) met betrekking tot de vraag of er sprake is van milieuverbetering of tenminste 

stand-still;
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Stap 10: Overleg met het bevoegd gezag

De rapportage kan als basis worden gebruikt in het overleg met het bevoegd gezag over de 
gemaakte keuzes bij de afweging van de uitvoeringsvarianten en tevens ter onderbouwing van 
de benodigde vergunningen worden meegestuurd. 
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Toepassing C: wel of niet gescheiden (ontgraven en) bergen

De reden om gescheiden te ontgraven en te bergen hangt vaak samen met de vraag 
vanuit de markt of vanwege bepaalde milieu-overwegingen. Met behulp van de 
afwegingsmethode worden de verschillen tussen wel of niet gescheiden ontgraven en 
bergen van grondstromen inzichtelijk gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan een 
vergaande risicoreductie van de verspreiding vanuit een berging ten opzichte van het 
ongescheiden ontgraven. Dit moet opwegen tegen de kosten of het extra energieverbruik 
dat hiermee is gemoeid.  

In fi guur 9 zijn de te doorlopen stappen voor toepassing C van de afwegingsmethode opgenomen. 

Figuur 9: Stroomschema voor toepassing C van de afwegingsmethode

Het kan voorkomen dat bij toepassing A (een keuze maken tussen uitvoeringsvarianten) ook 
een variant wordt uitgewerkt, waarin de mogelijkheid van (on)gescheiden ontgraven en bergen 
wordt onderzocht. In die situatie kunnen toepassingen A en C parallel worden doorlopen. 
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Toelichting:
Stap 3 t/m 5 gaat over het opstellen en uitwerken van de uitvoeringsvarianten die binnen het 
project mogelijk zijn. In stap 3 worden verschillende uitvoeringsvarianten bedacht en globaal 
uitgewerkt. Vervolgens wordt getoetst of deze varianten ook realistisch en uitvoerbaar zijn (stap 
4). In stap 5 volgt de defi nitieve uitwerking van de varianten, waarna de initiatiefnemer kan 
besluiten om de uitvoeringsvarianten voor te leggen aan het bevoegd gezag.

Stap 6 t/m 9 beschrijft de berekening van de verschillende deelaspecten van de afweging. 
Achtereenvolgens wordt de verandering in blootstelling en verspreiding (richting grond- en 
oppervlaktewater) bepaald, waarna ook het energieverbruik en de kosten voor de uitvoering 
van deze varianten in beeld worden gebracht. 

In stap 10 wordt de balans opgemaakt. Hier vindt de daadwerkelijke afweging tussen de uit-
voeringsvarianten plaats en wordt de variant gekozen die het meeste milieurendement oplevert 
tegen aanvaardbare kosten. Voor de initiatiefnemer is dit tevens een beslismoment, waarin deze 
kan beslissen of met het project wordt doorgegaan of niet. Zo ja, dan wordt een rapportage 
opgesteld over de afweging (stap 11) en de resultaten van de afweging met het bevoegd gezag 
besproken (stap 12).

Stap 3: Beschrijving van de varianten

De eindsituatie kan op twee manieren worden bereikt:
a)  door gescheiden te ontgraven en/of te bergen*;
b)  door ongescheiden te ontgraven en/of te bergen*.
* afhankelijk van de inrichting van het project kan het gescheiden bergen van de vrijkomende grond elders ge-
schieden.

De keuze voor wel/niet gescheiden (ontgraven en) bergen hangt sterk samen met de geplande 
verwerkingswijze en de criteria waarop deze deelstromen moeten worden onderscheiden. Bij 
het beschrijven van de varianten wordt daarom ingegaan op :
• de mate waarin gescheiden bergen (en daarmee ook gescheiden ontgraven) plaats vindt 

(volumes van gescheiden grondstromen, herkomst, bestemming);
• de criteria waarop de afzonderlijke grondlagen worden onderscheiden (voorbeeld: is de 

scheiding in horizontale of verticale richting te maken);
• de (her)bruikbaarheid van partijen grond in de toekomst;
• de technische uitvoerbaarheid.

Indien naast de varianten wel/niet gescheiden ontgraven en bergen nog andere uitvoeringsva-
rianten worden beschouwd, wordt aanbevolen om voor de overige varianten ook stap 3 van 
toepassing A van de afwegingsmethode te doorlopen.

>>> Beschrijf in deze stap de mogelijke varianten, waarbij de overeenkomsten en verschillen tussen de 
varianten duidelijk naar voren komen. 

Zorg voor een overzicht van de grondstromen (volume, kwaliteit, herkomst en bestemming) 
en de bijbehorende verwerkingsopties per te onderscheiden deelgebied. De huidige situatie 
dient eveneens te worden beschreven en dient als referentie om het stand-still principe en de 
milieuverbetering inzichtelijk te maken. 

Stap 4: Het toetsen van de varianten

In deze stap worden de varianten getoetst aan de (milieuhygiënische) eisen van de betreffende 
verwerkingsopties en de saneringsdoelstelling (incl. KE-toets). Zodoende kan voorafgaand aan 
de afweging worden bepaald of de voorgestelde uitvoeringsvariant in de praktijk ook daad-
werkelijk uitvoerbaar is en of extra moet worden ontgraven om aan de saneringsdoelstelling 
te kunnen voldoen. 
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Voor deze toepassing is de eindsituatie voor beide varianten (wel/niet gescheiden ontgraven en 
bergen) gelijk. Dit betekent dat de eindsituatie maar een keer hoeft te worden getoetst. Indien 
er andere uitvoeringsvarianten worden beschouwd, dienen deze varianten eveneens te worden 
getoetst.

>>> Voldoet de toekomstige leefl aag (in de eindsituatie) aan de saneringsdoelstelling?

Ten behoeve van de afweging is het van belang om vooraf te weten of in een of meerdere deel-
gebieden (kan per uitvoeringsvariant verschillen) al dan niet extra ontgraven moet worden om 
aan de saneringsdoelstelling te kunnen voldoen12. De extra kosten en het energieverbruik die 
hiermee zijn gemoeid, worden ook in de afweging meegenomen. 

Voor de toetsing aan de saneringsdoelstelling wordt verwezen naar Deel 3 van deze handreiking 
en het bijbehorende rekenhulpmiddel.

>>> Voldoen de uitvoeringsvarianten aan de eisen van de verwerkingsopties?
Om te bepalen of de gekozen uitvoeringsvariant in de praktijk ook uitvoerbaar is, moet ook 
aan de eisen van de verschillende verwerkingsopties kunnen worden voldaan. Deze eisen zijn 
opgenomen in hoofdstuk 4 van de beleidsnotities ABM/ABR [1,2].

Indien een uitvoeringsvariant voldoet aan de eisen van de gekozen verwerkingsopties, dan kan 
de betreffende variant defi nitief worden uitgewerkt (stap 5). Als echter blijkt dat een uitvoe-
ringsvariant niet aan de eisen van een bepaalde verwerkingsoptie kan voldoen, dient de variant 
op dit punt te worden aangepast. 

Indien moeilijk aan een bepaalde eis kan worden voldaan, bijvoorbeeld wanneer bij de optie 
‘bodem blijft bodem’ erosiebestendigheid moeilijk te realiseren is, dan kan in overleg met het 
bevoegd gezag worden beoordeeld of de betreffende uitvoeringsvariant conform het gedach-
tegoed van het beleid ABR/ABM is opgesteld en desondanks toch in de afweging kan worden 
meegenomen. 

Stap 5: Definitief uitwerken van de varianten

>>> In deze stap wordt per uitvoeringsvariant een korte beschrijving gegeven, waaruit de overeenkomsten 
en verschillen tussen de varianten duidelijk blijken. 

Tevens dient een globaal overzicht van de grondstromen en de bijbehorende verwerkingsopties 
(volume, kwaliteit, herkomst en bestemming) per te onderscheiden deelgebied herkenbaar te 
zijn weergegeven. 

Het verkrijgen van inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende uit-
voeringsvarianten is nuttig bij de berekening van de effecten (stap 6 t/m 9), omdat kan blijken 
dat een bepaalde berekening voor een deelgebied in twee uitvoeringsvarianten hetzelfde is. 
Zodoende wordt voorkomen dat er onnodig extra rekenwerk wordt verricht. 
Deze beschrijving van de uitvoeringsvarianten kan tevens worden gebruikt voor de rapportage 
die ter onderbouwing van de vergunningaanvragen dient te worden meegestuurd. 

Overlegmoment
In deze fase van de afweging is een overlegmoment ingebouwd. De initiatiefnemer kan de 
uitgewerkte varianten voorleggen aan het bevoegd gezag om te toetsen of het bevoegd gezag 
akkoord gaat met de wijze waarop de afwegingsmethode wordt uitgevoerd.  Het bevoegd gezag 
kan in dit stadium toetsen of (in voldoende mate) is voldaan aan de eisen van de gekozen ver-
werkingsopties alsmede de saneringsdoelstelling. Daarnaast kan het bevoegd gezag in dit stadium 
van de afweging nog meedenken over oplossingen ten aanzien van eventuele knelpunten in 
een uitvoeringsvariant.

12  De saneringsdoelstelling heeft betrekking op de leefl aag en geldt voor de achterblijvende bodem na ontgraven 
en ook voor de toepassing van grond als bodem.
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Stap 6: Bereken de verandering in blootstelling

De verandering in blootstelling wordt bepaald door het verschil in blootstelling tussen de situ-
atie voor de ingreep (beginsituatie) en de situatie na de ingreep (eindsituatie). De ‘verandering 
in blootstelling’ wordt uitgedrukt in procenten ten opzichte van de beginsituatie (= 100%). 
Voor een toelichting en een overzicht van de formules wordt verwezen naar de beleidsnotities 
ABR/ABM [1,2].

Per deelgebied wordt afzonderlijk berekend wat de verandering in blootstelling is. In het geval 
dat er binnen een project verschillende deelgebieden zijn onderscheiden, worden vervolgens 
de effecten van blootstelling van alle deelgebieden gesommeerd. 

Voor de berekening van de blootstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• in de berekening worden alleen die stoffen meegenomen waarvoor een BGW-waarde is 

vastgesteld. Een overzicht van deze stoffen voor de Maas en voor de Rijntakken is opge-
nomen in bijlage 4; 

• per deelgebied wordt één BGW-waarde onderscheiden, welke is gebaseerd op de toekom-
stige functie van het deelgebied;

• het oppervlak wordt bepaald op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aan-
vullingsgrenzen (in geval van ophoging) in het deelgebied;

• de gemiddelde concentratie in de huidige en toekomstige leefl aag wordt berekend op basis 
van de (gestandaardiseerde) concentraties per verontreinigende stof (> streefwaarde) in de 
specifi eke bodemkwaliteitszone van het deelgebied. 

Voor de berekening van de verandering in blootstelling zijn tenminste de volgende gegevens 
per uitvoeringsvariant nodig:

• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aanvullingsgrenzen 
(in geval van ophoging) per zone of deelgebied (uitgedrukt in m2);

• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 
leefl aag, gecorrigeerd naar standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum);

• de BGW die bij de toekomstige functie van het deelgebied hoort.

Voor het bepalen van de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in een deelge-
bied wordt verwezen naar bijlage 2.

>>> Bereken nu de verandering in blootstelling. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het reken-
hulpmiddel dat bij deze handreiking is geleverd.

 
Tip: in de praktijk zullen er zeer waarschijnlijk geen verschillen in blootstelling tussen beide varianten (geschei-
den/ongescheiden) zullen bestaan. De eindsituatie is immers identiek. In dit geval kan deze berekening eenma-
lig worden uitgevoerd.

Stap 7: Bereken de verandering in verspreiding 

Voor de berekening van de effecten van de verspreiding wordt onderscheid gemaakt tussen de 
verspreiding naar het grondwater en verspreiding naar het oppervlaktewater. 

Stap 7a) Verspreiding naar grondwater

Voor de berekening van de effecten van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater 
wordt aanvullend onderscheid gemaakt tussen:
1.  Verspreiding naar het grondwater vanuit de leefl aag.
2.  Verspreiding naar het grondwater vanuit het depot.
3.  Verspreiding naar het oppervlaktewater vanuit het depot*.
4.  Verspreiding naar het grondwater vanuit (onder een leefl aag aangebrachte) hergebruikte 

grond.
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* Het is mogelijk dat als gevolg van de geplande maatregelen de stroombanen in de ondergrond veranderen en 
na de uitvoering niet meer richting het grondwater, maar naar het oppervlaktewater zijn gericht. Bij het bepalen van 
de fl ux dient daarom ook de stromingsrichting van het grondwater (neerwaarts, horizontaal of opwaarts gericht) in 
de beginsituatie en de eindsituatie te worden bepaald. 

Figuur 10: Verspreiding in verschillende situaties

Voor het bepalen van de verspreiding van verontreinigingen vanuit de leefl aag of depot dient 
per (verontreinigende) stof een fl ux te worden berekend. In deze handreiking worden hierbij 
enkele uitgangspunten gehanteerd:
• er wordt alleen rekening gehouden met (advectief) stoftransport13;
• om het aantal berekeningen te beperken, wordt per verontreinigingssituatie bepaald van 

welke stoffen tenminste de verspreiding dient te worden berekend;
• voor de berekening van de gemiddelde fl ux wordt uitgegaan van een jaargemiddelde in-

fi ltratiesnelheid in mm/jaar en een gemiddelde poriewaterconcentratie van een stof i.

In bijlage 3 wordt ingegaan op de wijze waarop de (gemiddelde) fl ux van een stof i vanuit een 
leefl aag kan worden berekend en welke informatie hiervoor benodigd is. 

Leefl aag
In het bijbehorende rekenhulpmiddel is de mogelijkheid ingebouwd om de fl ux op eenvoudige 
wijze te berekenen uit de gemiddelde concentraties in de leefl aag14. Voor het berekenen van 
de verandering in verspreiding vanuit de leefl aag richting het grondwater zijn dan alleen de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van de ontgravings- of aanvullingsgrenzen 

(in geval van ophoging) per zone of per deelgebied (uitgedrukt in m2);
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid per deelgebied (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag, gecorrigeerd naar standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum).

Voor de berekening van de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid wordt verwezen naar bijlage 3. 
Ten aanzien van de stofkeuze is voor de berekening van de verspreiding vanuit de leefl aag geen 
criterium gehanteerd, waardoor voor alle (individuele) parameters waarvan de gemiddelde 
concentratie in de leefl aag is bepaald, ook de verspreiding wordt berekend15. Voor een overzicht 
van deze parameters wordt verwezen naar het bijbehorende rekenhulpmiddel. 

Depot
Voor het berekenen van de verspreiding vanuit het depot (of op andere wijze ondergronds aan-
gebrachte grond) richting het grondwater bestaan er meer betrouwbare methoden (modellen) 
om de verspreiding te berekenen [7]. Dergelijke verspreidingsberekeningen worden meestal al 
ten behoeve van de toetsing aan het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie uitgevoerd 
[8]. Hier kan in de afwegingsmethode gebruik van worden gemaakt. 

13  Conform het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie [7];
14  Het betreft een zeer simplistische benadering, waarbij de fl ux wordt bepaald op basis van evenwichtspartitie. De 
gemiddelde (gestandaardiseerde) totaalgehalten in de leefl aag worden vermenigvuldigd met een standaard verde-
lingscoeffi cient 
15  Voor deze simpele benadering is gekozen omdat het om een relatieve vergelijking (voor en na de ingreep) 
gaat. 
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Om de verspreiding vanuit het depot te bepalen met behulp van het rekenhulpmiddel zijn de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van het depot (uitgedrukt in m2). 
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde poriewaterconcentratie van een verontreinigende stof in het depot.

Ten aanzien van de stofkeuze wordt aangesloten bij het Beleidsstandpunt Verwijdering Bag-
gerspecie [8]. Alleen de stoffen waarvoor geldt dat de poriewaterconcentraties de streefwaarde 
voor (ondiep) grondwater overschrijden. Hier bestaat dan ook de mogelijkheid om individuele 
parameters (bijvoorbeeld PAK’s) door te rekenen.

>>> Bereken nu de verspreiding naar het grondwater. Gebruik hiervoor het rekenhulpmiddel dat bij deze 
handreiking is geleverd.

In de afwegingsmethode wordt bij de berekening van de verandering in verspreiding via het 
grondwater geen rekening gehouden met onbedoelde neveneffecten, zoals bijvoorbeeld de toe-
name van infi ltratie van (verontreinigd) oppervlaktewater naar het grondwater. Ook de toename 
van kwel als gevolg van de voorgestelde inrichtings-maatregelen wordt niet in de afweging 
meegenomen. Dit wordt in principe via de Keur van het Waterschap geregeld. 

Stap 7b) Verspreiding naar oppervlaktewater als gevolg van erosie

Verspreiding van verontreinigingen vanuit de leefl aag naar het oppervlaktewater kan plaats-
vinden door transport van verontreinigde sedimentdeeltjes (erosie) én door het opkwellen van 
verontreinigd grondwater. Het opkwellen van verontreinigd grondwater richting het oppervlak-
tewater is reeds meegenomen in stap 7a. 

In deze deelstap wordt uitsluitend gekeken naar de verspreiding via het oppervlaktewater als 
gevolg van erosie. De verspreiding naar oppervlaktewater is dan het product van de gemiddelde 
concentratie in de leefl aag, het oppervlak van de leefl aag, de frequentie en duur van de over-
stroming en de erosiesnelheid. De waarden voor de overstromingsfrequentie, overstromingsduur 
en de erosiesnelheid worden in de beleidsnotities ABR/ABM voor zowel de beginsituatie als de 
eindsituatie gelijkgesteld [1,2]. Hierdoor wordt de formule voor de berekening van verspreiding 
naar het oppervlaktewater beperkt tot:

Verspreiding oppervlaktewater = Concentratie leefl aag x Oppervlak leefl aag

Voor de berekening van de verspreiding via het oppervlaktewater zijn dan alleen de volgende 
invoergegevens nodig:
• de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in de huidige en toekomstige 

leefl aag (correctie naar standaardbodem: 10% org. stof, 25% lutum);
• het oppervlak van de leefl aag per deelgebied (uitgedrukt in m2).

>>> Bereken nu de verspreiding via het oppervlaktewater. Maak hierbij gebruik van het rekenhulpmiddel 
dat bij deze handreiking is geleverd.

Bij verspreiding via het oppervlaktewater dient eigenlijk ook rekening te worden gehouden met 
het feit dat erosieprocessen niet altijd optreden in het deelgebied waar de ingreep ook heeft 
plaatsgevonden. Als gevolg van de ingreep kan elders in het projectgebied de verspreiding via 
het oppervlaktewater toenemen (of afnemen). Bij een grootschalig project zullen de effecten 
ook over een langer traject merkbaar zijn. Dergelijke effecten die het projectgebied overstijgen, 
vallen buiten de toepassing van de afwegingsmethode en zullen op andere wijze (bijvoorbeeld 
aan de hand van rivierkundige berekeningen of een MER-studie) inzichtelijk moeten worden 
gemaakt. 
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Intermezzo: Verspreiding tijdens de uitvoering
Een andere vorm van verspreiding is het optreden van verliezen bij het ontgraven, overslag, transport en bij 
het verwerken/storten van materiaal. Vooral bij ontgraving onder natte omstandigheden ontstaat verlies door 
mors. Indien de ontgraving plaatsvindt in stromend water zal het aandeel van mors-verliezen weer hoger zijn 
dan bij ontgraving in niet-stromend water. Dit geldt ook voor de verspreiding van de fi jne fractie tijdens het 
storten van materiaal in open water. De risico’s van verspreiding van verontreinigingen naar het oppervlaktewa-
ter treden dus niet alleen op in de periode na de ingreep, maar vooral ook tijdens de uitvoeringsfase. Afhanke-
lijk van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, kan deze verspreiding sterk verschillen. 

Deze vorm van verspreiding maakt geen deel uit van de afwegingsmethode en is bovendien 
lastig te kwantifi ceren. Overigens is dit aspect wel via de WVO-vergunning gedekt. Aanbevolen 
wordt om dit punt mee te nemen bij de afweging (zie stap 10) als de verschillen tussen varianten 
niet voldoende duidelijk zijn en een initiatiefnemer op basis hiervan de keuze voor één variant 
toch kan motiveren.

Stap 7c) Berekening van de ‘verandering in verspreiding’

De ‘verandering in verspreiding’ is het verschil tussen de beginsituatie (vóór uitvoering) en de 
eindsituatie (na uitvoering) voor een uitvoeringsvariant en wordt uitgedrukt in procenten ten 
opzichte van de beginsituatie. 

>>> In het geval dat er in een project meerdere deelgebieden zijn onderscheiden, wordt de verandering in 
verspreiding van alle deelgebieden gesommeerd. 

De totale verspreiding via het oppervlaktewater (uitgedrukt in procenten) voor een variant K 
wordt opgeteld bij de verspreiding richting het grondwater (uitgedrukt in procenten) voor deze 
variant. Het gemiddelde van deze scores geldt als de verandering in verspreiding.

In het bijbehorende rekenhulpmiddel van de afwegingsmethode worden ook de resultaten van de 
verspreiding naar grond- en oppervlaktewater afzonderlijk weergegeven. Dit geeft meer inzicht 
in de veranderingen bij de uitvoering van een variant en kan desgewenst bij de afweging worden 
gebruikt om meer inzicht te geven in de (relatieve) verschillen tussen uitvoeringsvarianten.

Stap 8: Bereken het energieverbruik 

In deze stap wordt voor elke uitvoeringsvariant het energieverbruik tijdens de uitvoering 
van de (her)inrichtingsmaatregelen berekend. Hierbij gaat het specifi ek om activiteiten als 
(on)gescheiden ontgraven, transport, overslag en (indien van toepassing) een bewerking van 
de grond. Voorbeelden van bewerkingen zijn zandscheiding en reiniging. Ook het al dan niet 
gescheiden ontgraven en afvoeren van verontreinigde weerdgrond buiten het projectgebied 
maakt hier deel van uit. 

Het energieverbruik (in MJ/in-situ m3) wordt berekend op basis van de activiteiten per deel-
gebied, waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillende vrijkomende en aan te 
voeren grondstromen, transportafstanden, etc. 

Bepaal aan de hand van het overzicht in tabel 7 welke activiteiten (per deelgebied) in het pro-
ject betrekking hebben op of direct noodzakelijk zijn voor het realiseren van de voorgestelde 
inrichtingsmaatregel. Om onderscheid te kunnen maken tussen de deelstromen kan het beste 
met een locatiecode worden gewerkt.
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Tabel 7: Activiteiten met defaultwaarde voor het berekenen van het energieverbruik.

Ontgraven

Ontgraven van grond/delfstof 
Ontgraven van grond/delfstof (incl. bemaling)
Tijdelijk opzij zetten van grond
Extra ontgraven i.v.m. aanbrengen leefl aag 
Extra ontgraven i.v.m. aanbrengen leefl aag (incl. bemaling)
Ontgraven van puntbronnen (puin of andersoortig afval)

Transport 

Transport binnen projectgebied
Transport per as naar (zandwin)put of kleischerm
Transport per as naar grootschalige baggerspeciestortplaats
Transport per as naar keramische industrie
Transport naar loswal
Transport per schip naar grootschalige baggerspeciestortplaats
Transport per as naar locatie t.b.v. bewerking vervuilde grond
Transport per schip naar locatie t.b.v. bewerking vervuilde grond
Overslag van grond

Verwerken

Toepassen als bodem (binnen projectgebied)
Toepassen als bouwstof binnen projectgebied 
Toepassen als bouwstof buiten projectgebied
Bewerken van grond (reinigen/immobiliseren/etc)
Toepassen in putten/kleischermen
Toepassen in hoogwatervrije zone
Storten in grootschalige baggerspeciestortplaats

 Energieverbruik
(liter diesel/m3)

0,2
0,4
0,02
0,2
0,4
0,3*

(liter/ m3/ km)

0,03
0,1
0,3
0,65
0,06
0,3
0,65
0,65
0,02

(liter/ m3)

0,03
0,03
0,03
1*
0,05
0.03
0,05

* Deze activiteiten zijn veelal locatiespecifi ek en kunnen per project sterk verschillen. 

De calorische waarde per liter diesel is 35.700 kJ (fossiele diesel). In het bijgeleverde reken-
hulpmiddel zijn defaultwaarden voor het energieverbruik bij deze activiteiten opgenomen. 
Door vervolgens per activiteit aan te geven om hoeveel grond (in-situ m3) het gaat, kan het 
energieverbruik per deelgebied worden bepaald en vervolgens voor het totale projectgebied 
worden gesommeerd. 

>>> Bereken nu het energieverbruik. Aanbevolen wordt om de berekening in activiteiten per deelgebied 
weer te geven, zodat de berekening achteraf ook controleerbaar is. 

Stap 9: Bereken de kosten

In deze stap wordt voor elke uitvoeringsvariant een afzonderlijke kostenraming opgesteld. 
De kosten worden onderverdeeld in vijf rubrieken: stichtingskosten, doorlopende kosten, 
vervangingskosten, overhead en overige kosten. Deze rubricering is ontleend aan het RMK-
model [8]. In tabel 8 is weergegeven welke kostenposten binnen een rubriek kunnen worden 
onderscheiden.
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Tabel 8: Overzicht van de verschillende kostenposten per rubriek 

Rubriek

A. Stichtingskosten

B. Doorlopende kos-
ten (na uitvoering)

C. Vervangingskos-
ten

D. Overhead

E. Overige kosten

Kostenpost

11. Projectvoorbereiding

12. Voorbereidende werkzaamheden

13. Sloopwerken

14. Herinrichtingskosten

15. Grondwerken 

16. Verwerkingskosten

17. Omleggen van kabels en leidingen

18. Bemalingen

19. Directievoering en milieukundige 
    begeleiding

20. Bijkomende kosten

10. Ontgraving

11. Transport

12. Overslag

13. Bewerking

14. Stortkosten

15. Bijkomende kosten

16. Monitoring

17. Nazorg 

18. Beheer

Rentevoet contante waarde

Kapitaliseringsfactor

Uitvoeringskosten

Algemene kosten, winst/risico

5. Schadeloosstellingen

6. Kapitaal- en productieverlies

7. Grondverwervingskosten

8. Opbrengsten delfstoffenwinning

Toelichting 

Kosten voor planvoorbereiding, waterbodem-
onderzoek, opstellen bestek, rivierkundige 
berekeningen, akoestisch onderzoek, etc.

Aanleg tijdelijke infrastructuur, arbotechnische 
voorzieningen (keet, sanitair)

Verwijderen afrastering of breken asfalt

Herstellen afrastering, aanbrengen oeverbe-
scherming

Per deelgebied, in € per m3 (in-situ) of per 
ton droge stof

o.a. tijdelijke opslag materiaal, herstellen ter-
reinschade, opwerkkosten delfstoffen

-

Plaatsen van pompen, grondwateronttrekking 
tijdens uitvoering

Inschatting o.b.v. uren en tarief, controlemon-
sters en analyse, evaluatierapport

Leges vergunningen

Per deelgebied, in € per m3 (in-situ) of per ton 

Idem

Idem

Idem

Idem

Kosten voor uitvoeren van monitoring

Percentage

Factor vaststellen conform Leidraad bodem-
bescherming 

Percentage

Percentage

Schade ten gevolge van uitvoering (bijv. ver-
zakkingen van woningen)

Opbrengsten vermarktbaar materiaal

Voor projecten die zich nog in het stadium van planvorming of de ontwerpfase bevinden, kan 
het lastig zijn om de kosten op een dergelijk detailniveau in te vullen. Verondersteld wordt dat 
de basis voor de verschillende uitvoeringsvarianten min of meer gelijk zal zijn. De variabele 
kosten zijn dan met name de kosten voor het grondverzet, andere bestemmingen en eventuele 
verschillen in nazorg en monitoring (denk hierbij aan vervangingskosten t.b.v. monitorings-
systeem) per uitvoeringsvariant. In overleg met het bevoegd gezag kan worden besloten een 
schatting te maken van de vaste en variabele kosten (en eventuele opbrengsten) per uitvoe-
ringsvariant. Zodoende wordt toch inzichtelijk gemaakt wat de verschillen in kosten tussen de 
uitvoeringsvarianten zijn. 
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De totale kosten worden uitgedrukt in euro’s per ton droge stof ontgraven materiaal. Om de 
kosten te bepalen van projecten die een looptijd van meerdere jaren hebben, moet ook rekening 
worden gehouden met de tijdwaarde van het geld. Toekomstige geldstromen worden daarom 
toegerekend aan één beslismoment. Hierbij kan worden aangesloten bij de systematiek van de 
“Contante waarde”, zoals beschreven in de Leidraad Bodembescherming [9]. 

>>> Maak nu de kostenraming per uitvoeringsvariant. 

Maak bij het opstellen van de kostenraming per uitvoeringsvariant gebruik van de eenheids-
tarieven die in het rekenhulpmiddel zijn opgenomen. Gegevens die specifi ek voor een project 
gelden (bijvoorbeeld het gebruik van stortarieven van de dichtsbijzijnde baggerspeciestortplaats) 
kunnen, mits onderbouwd, ook worden gebruikt. 

Stap 10: De balans opmaken

Nadat de berekeningen van de afzonderlijke deelaspecten (stap 6 t/m 9) is uitgevoerd, wordt in 
deze stap de balans opgemaakt. De resultaten van de berekeningen worden daartoe eerst per 
uitvoeringsvariant in tabelvorm weergegeven (zie tabel 9).

Tabel 9: Voorbeeld van mogelijke uitkomsten per deelaspect

Variant

A (= huidige situatie)

B (= gescheiden bergen)

C (= ongescheiden bergen)

Blootstelling (%)

100

50

50

Verspreiding 
(%)

100

14

35

Energiever-
bruik  (MJ/m3)

0

1250

700

Kosten
(in € per ton d.s)

0

20

10

Uit de tabel blijkt dat de vermindering van de blootstelling bij het gescheiden en ongescheiden 
ontgraven en bergen weliswaar gelijk is, maar dat het gescheiden bergen leidt tot een verder-
gaande risicoreductie ten aanzien van de verspreiding van verontreinigingen. Daar staat tegenover 
dat het energieverbruik een factor 1,78 groter is en de kosten verdubbelen. 

Om de relatieve verschillen in effecten tussen de beide varianten te visualiseren, kunnen de 
resultaten eventueel ook in de vorm van staafdiagrammen worden weergegeven. Dit wordt 
geillustreerd aan de hand van een voorbeeld (fi guur 11). Een soortgelijke fi guur kan ook voor 
het energieverbruik en de kosten worden gemaakt. 

 Figuur 11: Voorbeeld van resultaten per variant
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Afgewogen moet worden welke uitvoeringsvariant uiteindelijk het meeste milieurendement 
oplevert tegen aanvaardbare kosten. Het begrip “aanvaardbare kosten” wordt hier bewust niet 
verder ingevuld. Een dergelijke keuze is bijna altijd subjectief te noemen. Bij de vergelijking 
van de uitvoeringsvarianten vormt het projectbudget meestal een belangrijke randvoorwaarde 
voor de initiatiefnemer. Door deze grens in de grafi ek van de kosten zichtbaar te maken, wordt 
ook voor het bevoegd gezag duidelijk binnen welke grenzen de initiatiefnemer zich wil (of kan) 
bewegen.

Belangrijker is dat ten behoeve van de besluitvorming de uitvoeringsvarianten met elkaar 
worden vergeleken en besproken met het bevoegd gezag. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt 
op welke wijze de projectdoelstellingen kunnen worden bereikt en invulling gegeven aan het 
ALARA-beginsel of stand-still. 

Duurzaamheid 
Indien de verschillen tussen de uitvoeringsvarianten niet duidelijk zijn, kan met behulp van het 
aspect ‘duurzaamheid’ de keuze voor een variant worden bepaald. In tabel 3.4 is de verwijde-
ringsladder met de mogelijke verwerkingsopties weergegeven. 

Tabel 10: De verwijderingsladder conform de beleidsnotities ABR en ABM

1 Bodem blijft bodem

2 Bodem wordt bouwstof

3 Hergebruik na bewerking

4 Storten in putten/kleischermen

5 Storten in (baggerspecie)stortplaatsen

Als twee varianten een vergelijkbaar milieu-effect hebben, gaat de voorkeur uit naar die variant 
die het hoogste op de verwijderingsladder staat.

Beslismoment
In deze fase van de afweging is een beslismoment ingebouwd. De initiatiefnemer kan op basis 
van de uitgevoerde afweging nu beslissen of het project doorgaat of niet. De initiatiefnemer 
bepaalt uiteindelijk zelf wat ‘aanvaardbare kosten’ zijn en wat niet. 
Indien de beslissing positief uitvalt, dan kan vervolgens een rapportage van de afweging van 
uitvoeringsvarianten worden opgesteld en kunnen de resultaten van de afweging met het be-
voegd gezag besproken.

Stap 11: Rapportage

In deze stap wordt kort beschreven welke onderdelen de rapportage over de toepassing van de 
afwegingsmethode tenminste dient te bevatten. 

Onderwerpen voor de rapportage zijn:
• een (beknopte) beschrijving van het projectgebied, het inrichtingsplan/ontwerp en de 

voorgenomen maatregelen;
• een beschrijving van de uitgewerkte varianten en de overeenkomsten en verschillen tussen 

de gekozen uitvoeringsvarianten;
• de toetsing van de uitvoeringsvarianten aan de saneringsdoelstelling en de eisen die aan 

de verwerkingsopties worden gesteld (zie stap 4);
• de resultaten van de berekeningen van de deelaspecten (stap 6 t/m 9);
• afweging tussen gescheiden en ongescheiden (ontgraven en) bergen;
• conclusie(s) over de gekozen uitvoeringsvariant.
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Stap 12: Overleg met het bevoegd gezag

De rapportage kan als basis worden gebruikt in het overleg met het bevoegd gezag over de 
gemaakte keuzes bij de afweging van de uitvoeringsvarianten en tevens ter onderbouwing van 
de benodigde vergunningen worden meegestuurd. 
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Toetsing van de kosteneffectiviteit

De toepassingsmogelijkheden met de KE-toets 

Conform de beleidsnotities ABR en ABM wordt vooraf (in-situ) getoetst of de nieuwe bodem 
na uitvoering aan de saneringsdoelstelling (HVN/BGW) voldoet. Is dit niet het geval, dan kan 
aanvullend een kosteneffectiviteitstoets plaatsvinden om te bepalen of:
1.  Het extra ontgraven van uiterwaardengrond, zodat de saneringsdoelstelling direct kan 

worden gerealiseerd, kosteneffectief is;
2.  Hergebruik van de vrijkomende uiterwaardengrond (die niet voldoet aan de saneringsdoel-

stelling) als bodem vanwege de kosteneffectiviteit de voorkeur heeft boven andere verwer-
kingsopties. Deze toepassing geldt alleen voor kleinschalige (natuurontwikkelings)projecten, 
waar minder dan 100.000 m3 boven HVN/BGW verontreinigde grond vrijkomt en waar 
geen put in het project zelf of in de directe omgeving van het project aanwezig is.

In dit deel van de handreiking wordt eerst ingegaan op de toetsing aan de saneringsdoelstelling 
en het uitvoeren van de KE-toets om te bepalen of al dan niet extra moet worden ontgraven. 
Vervolgens wordt nog ingegaan op de tweede toepassing van de KE-toets (hergebruik als bo-
dem).

Bijzondere situaties
In de beleidsnotities ABR/ABM is aangegeven dat er een aantal situaties denkbaar zijn, waarbij 
het uitvoeren van een KE-toets niet nodig is om na te gaan of een bodemkwaliteit slechter dan 
de saneringsdoelstelling, al dan niet aanvaardbaar is. 

Het gaat hierbij om situaties waarbij het middel (extra ontgraven of het aanbrengen van een 
leefl aag) erger is dan de kwaal (een bodemkwaliteit die niet voldoet aan de generieke bodem-
kwaliteitseisen). Deze uitzondering op het beleid geldt alleen voor die situaties waarbij sprake 
is van de functie natuur.

Een voorbeeld hiervan betreft het hergebruik van grond met een kwaliteit die niet voldoet aan 
de saneringsdoelstelling, als bodem. Als vooraf duidelijk kan worden aangetoond (bijvoorbeeld 
uit toepassing van de afwegingsmethode) dat in het betreffende deelgebied met de functie na-
tuur tenminste sprake is van stand-still of zelfs milieuverbetering, dan kan het bevoegd gezag 
besluiten dat het uitvoeren van een KE-toets hiervoor niet nodig is, maar kan dan wel aanvul-
lende eisen stellen ten aanzien van de toepassing van deze grond als bodem (denk hierbij aan 
gebruiksbeperkingen).

Daarnaast kan het ook voorkomen dat (na herinrichting) een bodemlaag achterblijft met een oog 
op het realiseren van een bepaald natuurdoeltype. De bodemlaag kan (bijvoorbeeld vanwege het 
hoge gehalte aan organisch stof) niet voldoen aan de saneringsdoelstelling. Vanuit het oogpunt 
van natuurontwikkeling is het echter wenselijk dat deze oorspronkelijke laag aanwezig blijft. 

In alle situaties geldt dat in overleg met het bevoegd gezag moet worden bepaald of het toetsen 
aan de saneringsdoelstelling of het uitvoeren van een KE-toets achterwege kan blijven. 
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Toepassing 1: Extra ontgraven 

In deze paragraaf wordt stapsgewijs het toetsen aan de saneringsdoelstelling en het uitvoeren 
van de KE-toets beschreven. Voor een toelichting en een overzicht van de formules wordt ver-
wezen naar bijlage 4 van de beleidsnotities ABM/ABR [1,2].

De toetsing aan de saneringsdoelstelling en het uitvoeren van de KE-toets kan gelijktijdig worden 
uitgevoerd. Hiertoe is een rekenhulpmiddel ontwikkeld. Zo is meteen duidelijk of de leefl aag vol-
doet aan de saneringsdoelstelling en zo nee, of het kosteneffectief is om extra te ontgraven. 

Figuur 12: Overzicht van de te doorlopen stappen bij de uitvoering van de KE-toets 

Toelichting 
In stap 1 worden de benodigde gegevens voor de toetsing aan de saneringsdoelstelling verza-
meld. Indien de toekomstige leefl aag van het deelgebied direct aan de saneringsdoelstelling 
(HVN/BGW) voldoet, dan hoeft er geen KE-toets te worden uitgevoerd. In dat geval kan direct 
worden doorgegaan met stap 5. 
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Als blijkt dat de toekomstige leefl aag niet aan de saneringsdoelstelling voldoet, wordt voor het 
gehele deelgebied of de betreffende bodemkwaliteitszone getoetst of het kosteneffectief is om 
extra te ontgraven. Als uit de KE-toets blijkt dat het niet kosteneffectief is om extra te ontgraven 
danwel een leefl aag aan te brengen, dan kan worden doorgegaan met stap 5.  

Als uit de KE-toets blijkt dat het kosteneffectief is om extra te ontgraven of een leefl aag aan te 
brengen, kan de initiatiefnemer onderzoeken of het zinvol is om binnen het deelgebied nog 
verder onderscheid te maken in meer en minder verontreinigde delen (stap 3). 

Stap 1: Verzamel de benodigde gegevens per deelgebied

De toetsing aan de saneringsdoelstelling en het uitvoeren van de KE-toets wordt uitgevoerd 
voor de toekomstige leefl aag per deelgebied. 

Verschillen tussen Rijntakken en Maas
Met betrekking tot het verzamelen van meetgegevens om een gemiddelde concentratie van een 
stof in de leefl aag of achterblijvende bodem te berekenen, moet rekening worden gehouden 
met enkele verschillen tussen de Rijntakken en de Maas. Dit komt doordat het niveau van 
herverontreiniging voor de Maas is gebaseerd op gemeten waarden, die niet zijn gecorrigeerd 
voor lutum en organisch stof. Bij het afl eiden van het niveau van herverontreiniging van de 
Rijntakken is dit wel gebeurd. 

Dit betekent dat bij een project in de Rijntakken gebruik moet worden gemaakt van gestan-
daardiseerde gehalten en bij projecten aan de Maas gemeten gehalten worden gehanteerd. Voor 
een eenduidige toepassing dient bij projecten in de Maas ook een gemiddeld (gemeten) lutum- 
en organisch stofgehalte te worden bepaald, zodat in het rekenhulpmiddel de BGW-waarden 
hiervoor automatisch worden gecorrigeerd. 

>>> In deze stap dienen de volgende gegevens te worden verzameld (zie tabel 11). 

Tabel 11: Benodigde gegevens voor toetsing aan de saneringsdoelstelling en de kosteneffectiviteit

Locatie van het project binnen het 
riviersysteem

Provincie

Oppervlakte terreindeel

Gemiddeld lutum en organisch stof-
gehalte

Gemiddelde concentraties van para-
meters

In-situ m3 (t.b.v. de kosten)**

Maas (Eijsden-Peelrandbreuk) 
Maas (Peelrandbreuk-Heumen) 
Bedijkte Maas
Rijntakken

Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht.

Het contactoppervlak op basis van het bovenaanzicht tussen de ont-
gravingsgrenzen (uitgedrukt in hectares).

Rijntakken:  10 % org. stof; 25% lutum (bij standaard concentraties) 
Maas: gemeten gemiddelde gehalten lutum en organisch stof.

Rijntakken: Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Lood, Nikkel, 
Zink, PAK 10 VROM, Minerale olie*, Pentachloorbenzeen*, Hexachloor-
benzeen*, Som DDT/DDD/DDE*, Som PCB (7)* 

Maas: Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Lood, Nikkel, Zink, 
PAK 10 VROM, Minerale olie*

Voor ontgraven en transport 
Storten in baggerspeciestortplaats
Storten binnen rivierbed
Aanvullend grond/leefl aag

* Voor deze stoffen zijn in de beleidsnotities ABR/ABM geen BGW’s opgenomen. 
** De kosten voor ontgraving hoeven alleen voor het bepalen van de kosteneffectiviteit te worden verzameld.
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Per deelgebied wordt voor elke (verontreinigende) stof een gemiddelde concentratie voor de 
kwaliteit van de achterblijvende bodem of de toekomstige leefl aag berekend. Het is ook mo-
gelijk om de gemiddelde kwaliteit van de bodemkwaliteitszone vast te stellen waarbinnen het 
deelgebied is gelegen. Beide benaderingen zijn in bijlage 2 opgenomen.

In de beleidsnotities ABR/ABM (bijlage 2) zijn slechts voor een beperkt aantal stoffen  bodem-
gebruikswaarden (BGW’s) opgenomen. Hierdoor is het niet goed mogelijk om de toetsing aan 
de saneringsdoelstelling en de KE-toets volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de stoffen 
die conform de bestaande onderzoeksprotocollen ook binnen het bodemonderzoek worden 
onderzocht. Om te voorkomen dat sommige parameters buiten beschouwing blijven en als 
gevolg daarvan na uitvoering risico’s blijven bestaan, wordt aanbevolen om voor die stoffen 
waarvoor in de beleidsnotitie ABR of ABM geen BGW is opgenomen, tenminste aan het her-
verontreinigingsniveau (voor zover bekend16) en de interventiewaarde te toetsen. Indien het 
toekomstig bodemgebruik gericht is op de functie landbouw, kan worden getoetst aan de LAC-
signaalwaarden (zie ook bijlage 4 in deze handreiking). In overleg met het bevoegd gezag kan 
dan worden besloten of hiermee kan worden volstaan.
 
Voor de KE-toets worden de kosten berekend op basis van eenheidsprijzen voor ontgraving, 
transport en stortkosten. Standaard wordt uitgegaan van 1 meter extra ontgraven (de standaard-
dikte van de leefl aag). De eenheidsprijzen zijn opgenomen in het bijgeleverde rekenhulpmid-
del. Het is mogelijk om projectspecifi eke tarieven te hanteren, mits die zijn voorzien van een 
gedegen onderbouwing.

Stap 2: Toets aan saneringsdoelstelling en kosteneffectiviteit 

>>> In deze stap wordt per deelgebied getoetst of de leefl aag aan de saneringsdoelstelling (BGW/HVN) 
voldoet en of het al dan niet kosteneffectief is om extra te ontgraven. 

Voor de berekening kan gebruik worden gemaakt van het rekenhulpmiddel dat bij deze hand-
reiking is geleverd.

Stap 3: Bepaal of verder onderscheid zinvol is

>>> Bepaal op basis van de beschikbare analyses in het deelgebied eerst of er sprake is van een ruimtelijke 
spreiding van de concentraties (hou rekening met het feit dat diffuse verontreiniging zich moeilijk laat afba-
kenen). Indien nodig, kan aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd om te beoordelen of de spreiding 
in het betreffende deelgebied anders is dan was aangenomen. 

Zo ja, dan kan dit leiden tot een opsplitsing van het deelgebied of een nieuwe zone-indeling (van 
het toekomstig maaiveld). Bepaal de gemiddelde kwaliteit van de te onderscheiden oppervlak-
tedelen binnen het betreffende deelgebied. Ga vervolgens verder met de toetsing (zie stap 4).

Mogelijke uitkomsten zijn:

Het deelgebied voldoet aan de saneringsdoelstelling.

Het deelgebied voldoet niet aan de saneringsdoelstelling, maar het is niet 
kosteneffectief om extra te ontgraven.

Het deelgebied voldoet niet aan de saneringsdoelstelling en het is ko-
steneffectief om extra te ontgraven en/of een leefl aag aan te brengen.

Vervolgstap:

Ga door naar stap 5

Ga door naar stap 5

Ga verder met stap 3

16  Dit geldt vooral voor de Rijntakken, waar het herverontreinigingsniveau voor een groot aantal stoffen is afge-
leid. 
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Zo nee, dan is verder onderscheid niet zinvol en is het kosteneffectief om extra te ontgraven of 
een leefl aag aan te brengen in het betreffende deelgebied. In stap 5 wordt beschreven hoe de 
resultaten van de KE-toets kunnen worden gebruikt bij de afwegingsmethode of ter onderbou-
wing van de vergunningaanvraag.

Tip: bekijk vooraf of verdere opsplitsing van het deelgebied ook uitvoeringstechnisch nog zinvol is.

Stap 4: Toetsing saneringsdoelstelling/KE-toets binnen een deelgebied

>>> In deze stap wordt elk oppervlaktedeel van het deelgebied opnieuw getoetst. De mogelijke uitkomsten 
zijn hieronder weergegeven: 

Wanneer uit de toetsing blijkt dat een oppervlaktedeel niet voldoet aan de saneringsdoelstel-
ling (BGW/HVN), maar dat het tevens niet kosteneffectief is om extra te ontgraven, dan moet 
geaccepteerd worden dat tijdelijk een hoger verontreinigingsniveau blijft bestaan en dat via 
natuurlijke sedimentatie pas op termijn aan het herverontreinigingsniveau wordt voldaan.

In die gevallen blijft wel het stand-still principe gelden, alsmede het ALARA-beginsel, wat feitelijk 
inhoudt dat het verontreinigingsniveau van de toekomstige leefl aag niet hoger mag liggen dan 
het verontreiniginsniveau van de huidige leefl aag. Daarnaast  dient, om volksgezondheidsrisico’s 
te vermijden, in ieder geval aan het toelaatbaar risico humaan worden voldaan (zie bijlage 2 
van de beleidsnotities ABR/ABM).

Stap 5: De resultaten gebruiken 

Toepassen binnen de afwegingsmethode
Aan de hand van de resultaten van de KE-toets is nu duidelijk of en zo ja, hoeveel extra grond-
verzet binnen het project moet plaatsvinden. Dit is ook voor de toepassing van de afwegings-
methode van belang (zie stap 1 of stap 4 van hoofdstuk 3, 4 en 5) en kan een belangrijke rol 
spelen bij de afweging van uitvoeringsvarianten. Zowel de vermindering van de blootstelling als 
de vermindering van de verspreiding die in de betreffende gebieden optreedt als gevolg van het 
extra ontgraven, alsmede het extra energieverbruik en de extra kosten die hiermee zijn gemoeid, 
kunnen in een uitvoeringsvariant worden verwerkt. Op deze manier worden de maatschap-
pelijke baten en lasten van een uitvoeringsvariant nauwkeuriger in beeld gebracht. 

Onderbouwing voor de vergunningaanvraag
De resultaten van de kosteneffectiviteitstoets kunnen worden gebruikt in het grondstromenplan 
en ter onderbouwing van de aanvraag van de benodigde vergunningen. De resultaten dienen 
duidelijk te herleiden te zijn, zodat het bevoegd gezag in staat is om een controleberekening 
uit te voeren.

Vervolgstap

Geen

Geen

Ga door naar stap 5.

Mogelijke uitkomsten

Een oppervlaktedeel binnen het deelgebied voldoet direct aan de sane-
ringsdoelstelling. 

Een oppervlaktedeel voldoet niet aan de saneringsdoelstelling, maar het 
is niet kosteneffectief om extra te ontgraven.

Een oppervlaktedeel voldoet niet aan de saneringsdoelstelling en het is 
kosteneffectief om extra te ontgraven en/of een leefl aag aan te brengen. 
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Toepassing 2: Hergebruik als bodem

Bij het toepassen van vrijkomende grond als bodem mag in beginsel alleen grond worden toe-
gepast die aan de saneringsdoelstelling voldoet. Uiterwaarden- of weerdgrond die niet aan de 
saneringsdoelstelling voldoet, dient op andere wijze te worden verwerkt. 

Bij kleinschalige projecten, waar minder dan 100.000 m3 verontreinigde grond moet worden 
geborgen of waar geen depot in het project zelf of in de directe omgeving van het project aanwezig 
is, kan blijken dat dat niet kosteneffectief is. In die gevallen kan hergebruik van grond (waarvan 
de kwaliteit niet aan de saneringsdoelstelling voldoet) als bodem, vanwege de kosteneffectiviteit 
de voorkeur krijgen boven andere verwerkingsmogelijkheden. 
Hieronder is de toepassing van de KE-toets voor deze situatie stapsgewijs beschreven. In fi guur 
13 zijn de verschillende stappen schematisch weergegeven.

Figuur 13: Overzicht van de stappen bij de uitvoering van de KE-toets (hergebruik als bodem)

Toelichting:
Allereerst dient te worden vastgesteld dat deze toepassing van de KE-toets op het betreffende 
project van toepassing is (stap 0). Vervolgens wordt bepaald welke andere verwerkingsopties 
voor de (verontreinigde) grond binnen het project nog meer in aanmerking komen (zie stap 
1). In stap 2 wordt voor elke verwerkingsoptie afzonderlijk de kosteneffectiviteit berekend. Op 
grond van deze berekening kan worden aangetoond of het op andere wijze verwerken al dan 
niet kosteneffectief is. 

Stap 0: Bepaal of het project aan de voorwaarden voldoet

>>> Deze toepassing is alleen toegestaan bij kleinschalige projecten waar:
• minder dan 100.000 m3 verontreinigde grond moet worden geborgen;
• geen depot in het project zelf of in de directe omgeving van het project aanwezig is.

In die gevallen kan de KE-toets worden gebruikt om te bepalen of hergebruik van grond (waarvan 
de kwaliteit niet aan de saneringsdoelstelling voldoet) als bodem, vanwege de kosteneffectiviteit 
de voorkeur krijgt boven andere verwerkingsmogelijkheden. 
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Stap 1: Bepaal de mogelijke verwerkingsopties 

>>> Bepaal in deze stap welke andere verwerkingsopties (naast hergebruik als bodem) binnen het project 
mogelijk zijn voor het verwerken van de grond die niet voldoet aan de saneringsdoelstelling:
• bodem wordt bouwstof;
• hergebruik na bewerking;
• storten in (grootschalige) baggerspeciestortplaatsen.

Noot: de optie ‘bergen in putten’ ontbreekt omdat hergebruik van verontreinigde grond als bodem alleen wordt 
toegestaan onder de voorwaarde dat er geen put binnen het project of in de directe omgeving aanwezig is.

De toe te passen grond dient te voldoen aan de eisen die aan bovengenoemde verwerkingsopties 
worden gesteld. Voor de optie “bodem wordt bouwstof” geldt dat deze niet kan worden toegepast 
als de vrijkomende grond niet voldoet aan de samenstellings-waarden (tevens overschrijding 
van interventiewaarden). 
De kosten voor de optie “hergebruik na bewerking” zijn lastig te kwantifi ceren. Het scheiden 
en reinigen is in de praktijk veelal duurder dan storten. Om die reden kan gemakshalve ervoor 
worden gekozen om alleen de optie “storten in baggerspeciestortplaatsen” te beschouwen en 
de optie “hergebruik na bewerking” in deze afweging achterwege te laten. 
De keuze voor de verwerkingsopties die in de KE-toets worden betrokken, moet per individueel 
geval worden gemaakt en kunnen dus per project verschillen. 

Stap 2: Verzamel de benodigde gegevens 

>>> In deze stap worden de benodigde gegevens verzameld:
• volume (in m3) en kwaliteitsgegevens van de toe te passen grond;
• De toekomstige functie van het gebied waarop de grond eventueel wordt toegepast;
• de kosten voor ontgraven, transport, verwerking of storten van de grond (afhankelijk van 

de verwerkingsoptie)

Stap 3: Bepaal de kosteneffectiviteit per verwerkingsoptie

>>> In deze stap wordt per verwerkingsoptie berekend of het verwerken van de grond die niet aan de sa-
neringsdoelstelling voldoet al dan niet kosteneffectief is. Voor de berekening kan gebruik worden gemaakt 
van het rekenhulpmiddel dat bij deze handreiking is geleverd.

Indien uit de KE-toets blijkt dat het op andere wijze verwerken van de grond kosteneffectief is, 
dan is hergebruik van de grond als bodem niet toegestaan. De initiatiefnemer kan dan alsnog 
besluiten of de geplande maatregel wordt uitgevoerd door een van de andere verwerkingsopties 
(bijvoorbeeld storten in een baggerspeciestortplaats)  te overwegen.

Indien uit de KE-toets blijkt dat het op andere wijze verwerken van de grond niet kosteneffectief 
is, dan is hergebruik van de grond toegestaan. Geaccepteerd moet worden dat in het betreffende 
gebied tijdelijk een hoger verontreinigingsniveau blijft bestaan en dat via natuurlijke sedimen-
tatie pas op termijn aan het herverontreinigingsniveau wordt voldaan. Het aanbrengen van een 
leefl aag bovenop deze laag is dan ook niet nodig.

In die gevallen blijft wel het stand-still principe gelden, alsmede het ALARA-beginsel, wat feite-
lijk inhoudt dat de kwaliteit van de toe te passen grond (= toekomstige leefl aag) tenminste van 
vergelijkbare of schonere kwaliteit is als de ontvangende bodem17. Daarnaast dient tenminste 
aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan [ref]:

17  De grond is ook wat verontreinigde stoffen betreft, vergelijkbaar met de ontvangende bodem.
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• de toepassing is voldoende erosiebestendig;
• de toe te passen grond voldoet in ieder geval aan het toelaatbaar risico humaan (zie bijlage 

2 van de beleidsnotities ABR/ABM);
• de ontstane “verdikking” van het verontreinigingspakket staat de functie (bijvoorbeeld 

natuur) niet in de weg;
• na het aanbrengen van de grond blijft er sprake van een herverontreinigingszone, zodat 

via natuurlijke sedimentatie op termijn aan de saneringsdoelstelling wordt voldaan.

Stap 4: De resultaten gebruiken 

Toepassen binnen de afwegingsmethode
Aan de hand van de resultaten van de KE-toets is nu duidelijk of en zo ja, hergebruik van grond 
die niet aan de saneringsdoelstelling voldoet, binnen het project is toegestaan. Dit is ook voor de 
toepassing van de afwegingsmethode van belang (zie stap 1 of stap 4 van toepassing A,B en C) en 
kan een belangrijke rol spelen bij de afweging van uitvoeringsvarianten. Zowel de verandering 
in blootstelling als de verandering in de verspreiding die in de betreffende gebieden optreedt als 
gevolg van het hergebruik als bodem, alsmede het energieverbruik en de kosten die hiermee 
zijn gemoeid, kunnen in een uitvoeringsvariant worden verwerkt. Op deze manier worden de 
maatschappelijke baten en lasten van een uitvoeringsvariant nauwkeuriger in beeld gebracht. 

Onderbouwing voor de vergunningaanvraag
De resultaten van de kosteneffectiviteitstoets kunnen worden gebruikt in het grondstromenplan 
en ter onderbouwing van de aanvraag van de benodigde vergunningen. De resultaten dienen 
duidelijk te herleiden te zijn, zodat het bevoegd gezag in staat is om een controleberekening 
uit te voeren.
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Begrippenlijst

Advectief stoftransport
Transport van de stof door middel van grondwaterstroming met de snelheid van de grondwa-
terstroming.

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

ALARA-beginsel
As Low As Reasonable Achievable: zo laag als redelijkerwijs mogelijk. Begrip uit milieubeleid 
waarmee het streven naar zo laag mogelijke emissies binnen economische randvoorwaarden 
wordt aangeduid.

Bagger(specie)
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.

BGW
Bodemgebruikswaarde. Generieke bodemkwaliteitsnormen voor het toegestane gehalte van 
verontreinigingen in de grond, afhankelijk van de functie (het bodemgebruik) na realisatie van 
een project.

Bodem blijft bodem
Hieronder valt de aanleg van grondwerken bij het inrichten van een project. Kenmerkend is 
dat de grond die vrij is gekomen tijdens het ontgraven, weer opnieuw een functie als bodem 
krijgt. 

Bodem wordt bouwstof
Het gebruik en toepassen van materiaal in werken die worden uitgevoerd in het kader van 
Ruimte voor de rivier; dus eigenlijk bouwen met grond. Bij werken moet worden gedacht aan 
de aanleg van buitendijkse werken zoals kades, dijken, kribben of hoogwatervluchtplaatsen.

Bodemzoneringskaart
Set van kaarten die geheel een beschrijving geven van de te verwachten bodemkwaliteit in een 
bepaald gebied. 

Bouwstof
Materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin 
de totaalgehalten aan silicium, calcium of magnesium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat 
materiaal bedragen (Bouwstoffen besluit art. 1, lid 1, onder b).

Deelgebied
Een duidelijk afgebakend en aaneengesloten deel van het projectgebied waar een inrichtings-
maatregel is gepland, gelegen binnen een bodemkwaliteitszone.

Detailontwerp
Resultaat van uitwerking van bestek zodanig dat aan de hand hiervan de inrichtingsmaatregelen 
tot stand kunnen komen. 

Erosie
Proces waarbij de bodem wordt aangetast en ‘afschuurt’. In deze betekenis kan de stroming van 
water hiervan de oorzaak zijn (water verplaatst de bodemdeeltjes). 
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Erosiebestendig
De bodem is bestand tegen erosie (water en/of wind krijgen geen vat op de bodem.).

Flux
Hoeveelheid aan verontreinigingen die uitstroomt uit verontreinigde weerd- of uiterwaarden-
grond. 

Fysisch onderzoek
Onderzoek naar de fysieke kenmerken van het bodem en watersysteem. Bijvoorbeeld bodem-
materiaal, grondwaterstanden , -stromingen. Maaiveldhoogten etc.

Grond
Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 
millimeter en organische stof18 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

Hergebruik na bewerking
De bodem wordt na een bewerking te hebben ondergaan (ontwateren, scheiden, reinigen, enz) 
opnieuw gebruikt (bv. in een werk). 

HVN
Herverontreinigingsniveau; gemiddeld kwaliteitsniveau van het sediment dat bij overstroming 
door de rivier zelf in de uiterwaarden of weerden wordt afgezet.

Immobilisatieprocessen
Processen waarbij de verontreiniging wordt vastgelegd, waardoor deze niet uit een bepaald 
materiaal kunnen spoelen.

Inrichtingsplan
Een plan of kaart met de toekomstige situatie voor de (her)inrichting van het projectgebied. 

Inrichtingsmaatregel
Een specifi eke inrichtingsmaatregel of ingreep binnen het projectgebied (bijvoorbeeld de aanleg 
van een hoogwatergeul of het verondiepen van een put).

Inrichtingsproject (her)
Project waarbij de inrichting van het landschap (en de functies) veranderen.

In-situ
Ter plaatse.

Kwel
Aan het maaiveld uittredend grondwater.

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.)

Maaiveld
De hoogte van de oorspronkelijke droge bodem in een gebied.

Maaswerkenprotocol
Onderzoeksprotocol dat wordt gebruikt bij het uitvoeren van een (verkennend) bodemonder-
zoek in de Maas.

18  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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MHW
Maatgevende Hoog Waterafvoer

Milieuhygiënisch onderzoek
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem of het (grond)water.

Percentielwaarde (95-)
De concentratie van verontreiniging die in 95% van de gevallen wordt onderschreden.

Poriewaterconcentratie
De concentratie van verontreinigingen in het water dat voorkomt in de poriën van de bodem.

Projectgebied
Het gebied waarbinnen een of meerdere inrichtingsmaatregelen plaatsvinden die in technische, 
organisatorische, fi nanciele of logistieke zin met elkaar samenhangen. Een projectgebied bestaat 
meestal uit meerdere deelgebieden.

Rijntakken
Bovenrijn, Waal, Pannerdens Kanaal, neder-rijn, Lek en IJssel. 

Saneringsdoelstelling
Begrip uit het bodembeleid waarmee wordt aangeduid wat de doelstelling is voor de toekomstige 
leefl aag. De saneringsdoelstelling is functie-afhankelijk.

Schetsontwerp
Resultaat van uitwerking van wensen, globale eisen en voorwaarden met een inpassing in 
omgeving en voorlopige vormgeving.

Stand-still
Het niveau waarop geen verslechtering of verbetering van het milieu optreedt.

Storten (ontdoen)
Het op of in de bodem brengen van bagger(specie) om deze stoffen daar te laten, al dan niet 
binnen het watersysteem. Als regel is dit een inrichting.

Stroombanen
De weg waarlangs het grondwater zich bij voorkeur door de bodem verplaatst.

Tussenrichtli jn
Onderzoeksprotocol die wordt gebruikt voor bodemonderzoek naar diffuse verontreiniging in 
het WVO-beheersgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Uiterwaardengrond
Alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken 
waarvan de begrenzing formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer Rijkswateren.

Verontreiniging
Er wordt gesproken van een verontreiniging indien er sprake is van een overschrijding van de 
streefwaarde. 

Waterbodem
Alle bodem die zich bevindt aan de ‘onderzijde van het watersysteem’, dan wel ‘onder opper-
vlaktewater’.

Weerdgrond
Alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Maas waarvan 
de begrenzing formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer Rijkswateren.
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Bijlage 1

Overzicht van instrumenten voor de uitvoering van het 
beleid ABR/ABM
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Bijlage 2

Het berekenen van de gemiddelde concentratie 
(in een deelgebied of zone)

Inleiding

Voor het toepassen van de afwegingsmethode en het toetsen aan de saneringsdoelstelling moet 
voor zowel de beginsituatie (vóór de ingreep) als de eindsituatie (na de ingreep) de gemiddelde 
concentratie van een stof (i) in een leefl aag worden bepaald. 

De berekening van de gemiddelde concentratie is sterk afhankelijk van de onderzoeksstrategie 
die voor het bodemonderzoek is gehanteerd (zie hieronder).

Totdat de Leidraad waterbodemonderzoek in de Uiterwaarden is gepubliceerd, dient de Tus-
senrichtlijn voor het toepassingsgebied van de Rijntakken [4] en het Protocol Maaswerken [5] 
voor het toepassingsgebied van de Maas te worden gevolgd. 

Berekening van de gemiddelde concentratie in een deelgebied (Tussen-
richtli jn/ Protocol Maaswerken)

Een indeling in deelgebieden gebeurt veelal op basis van te onderscheiden gebiedseenheden in 
het landschap (bijvoorbeeld lintvormige waterpartijen, vlakke terreindelen, etc). Uitgangspunt 
voor het berekenen van de gemiddelde concentratie is dat de bodemkwaliteit binnen het deel-
gebied of terreindeel zowel in horizontale als verticale richting in voldoende mate is onderzocht. 
Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende onderzoeksprotocollen [4,5].

Beginsituatie (= huidige leefl aag)
Afhankelijk van de oppervlakte van het deelgebied zijn een of meerdere mengmonsters van de 
bovengrond (0-50 cm beneden maaiveld) genomen. Indien in een deelgebied meerdere monsters 
van de bovengrond zijn geanalyseerd, kan de gemiddelde concentratie worden bepaald door de 
(gestandaardiseerde) concentraties per stof te middelen. Afhankelijk van het aantal beschikbare 
analyses kan voor het rekenkundig gemiddelde of de mediaan (P50) worden gekozen. 

Over het algemeen zal veelal sprake zijn van een diffuse verontreiniging en is het niet zinvol 
om een deelgebied op te splitsen (tekening A). Als uit de analyses echter blijkt dat er binnen 
het deelgebied duidelijk sprake is een ruimtelijke spreiding in de mate van verontreiniging (zie 
tekening B), dan kan worden overwogen om het deelgebied op te splitsen in twee of meer op-
pervlaktedelen. 

Onderzoeksstrategie

conform Tussenrichtlijn of Protocol Maaswerken

Conform Leidraad (in voorbereiding)

Gebiedsindeling

Indeling in deelgebieden o.b.v. geomorfologie of 
oppervlakten

Indeling in (bodemkwaliteits)zones
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Eindsituatie (= toekomstige leefl aag)
Voor de eindsituatie (na ontgraving) dient de gemiddelde concentratie van de toekomstige 
leefl aag te worden bepaald. Aangenomen mag worden dat in het uitgevoerde bodemonderzoek 
voldoende rekening is gehouden met het inrichtingsplan en de bijbehorende ontgravingsgren-
zen en -diepten, waardoor er voldoende analyses beschikbaar zijn van de grondlagen die tot de 
toekomstige leefl aag kunnen worden gerekend. 

In de verticale richting is het van belang te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de ge-
halten aan stoffen en stofgroepen en de overgangen tussen onderscheiden grondlagen. Indien 
er geen duidelijk onderscheid in laagovergangen en gehalten aan stoffen bestaat, kunnen de 
analyses van grondlagen van verschillende diepten worden samengevoegd, waarbij analyses 
maximaal 1 meter onder het toekomstig maaiveld-hoogte mogen worden meegenomen (zie 
onderstaand voorbeeld). Om de verschillen in gemeten gehalten tussen analyses van verschil-
lende grondsoorten te corrigeren, wordt bij de berekening van de gemiddelde concentratie 
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde concentraties.

Het selecteren van de monsters die bij het berekenen van de gemiddelde concentratie van de 
toekomstige leefl aag (= ter hoogte van het toekomstig maaiveld) wel of niet moeten worden 
meegenomen, blijft altijd maatwerk. Om die reden dient de gevolgde werkwijze helder en vol-
doende inzichtelijk te zijn, zodat het bevoegd gezag de berekening kan controleren. 

Berekening van de gemiddelde concentratie in een zone (Leidraad)

Voor deze benadering is de defi nitie van het begrip ‘zone’ van belang: 
“Geheel van terreindelen langs de Rijntakken en langs de Maas met een (volgens de bodemzo-
neringskaart) naar verwachting dezelfde mate van diffuse bodem-verontreiniging. Binnen een 
zone wordt zowel horizontaal als verticaal een bepaalde mate van variatie in de bodemkwaliteit 
onderkend”.

Vertrekpunt voor het uitgevoerde bodemonderzoek is de bodemzoneringskaart van de Rijntakken 
of de Maas. Door de ontgravingsgrenzen van de inrichtingsmaatregel en de bodemkwaliteitszone(s) 
over elkaar heen te leggen, ontstaan een of meer deelgebieden (zie fi guur 1). 
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Figuur 1: Een voorbeeld van een projectgebied dat op basis van de te verwachten kwaliteit en de geplande inrich-
tingsmaatregel (hier: een hoogwatergeul) voorafgaand aan het bodemonderzoek in drie deelgebieden (a, 
b en c) kan worden ingedeeld. 

Beginsituatie (= huidige leefl aag)
Uit fi guur 1 kan worden afgeleid dat een deelgebied altijd in een zone ligt. Dit geldt in ieder 
geval voor het bepalen van de gemiddelde concentratie in de huidige leefl aag. De kwaliteit van 
de bovengrond (= huidige leefl aag) kan op 2 manieren worden onderzocht:
a) gebiedsdekkend (onderzoeksstrategie richt zich op de gehele zone);
b) locatiespecifi ek (onderzoeksstrategie is beperkt tot de grenzen van het deelgebied);

De gemiddelde kwaliteit dient voor beide methoden binnen de spreiding van de bodemkwaliteits-
zone te passen. Is dit het geval, dan is de gemiddelde kwaliteit in deze zone representatief voor 
de huidige leefl aag. Zo nee, dan moet de zone (of het deelgebied) anders ingedeeld worden. 

Eindsituatie (= toekomstige leefl aag)
De gemiddelde kwaliteit van de toekomstige leefl aag moet worden bepaald door de analysege-
gevens van die laag te middelen. De kwaliteit van deze laag kan in dezelfde zone vallen of in 
een nieuwe zone (meestal lager). Ook hier zijn weer twee mogelijkheden:
a) de toekomstige leefl aag valt binnen dezelfde zone of één nieuwe zone;
b) de kwaliteit van de toekomstige leefl aag kent een grote ruimtelijke spreiding en moet worden 
opgedeeld in 1 of meerdere zones.

Zeker bij grootschalige maatregelen kan de toekomstige leefl aag van een inrichtings-maatregel 
meerdere zones beslaan (bijvoorbeeld bij de aanleg van een geul). In dat geval zal de kwaliteit 
van de toekomstige leefl aag per zone moeten worden bepaald. De gemiddelde kwaliteit van de 
toekomstige leefl aag wordt vervolgens bepaald door de analysegegevens van de toekomstige 
leefl aag te middelen. Om her geldt dat de gevolgde werkwijze helder en voldoende inzichtelijk 
te zijn, zodat het bevoegd gezag de berekening kan controleren. 

Overige aandachtspunten (bron: notitie IVW d.d. 23-02-2005)

Omgaan met de detectielimiet
Een mogelijk probleem bij toetsing van gehalten zijn bepalingen die beneden de detectielimiet 
liggen. Deze worden normaliter gerapporteerd als 0,7 maal de detectie-limiet. Indien het gaat 
om een meting die in een lutum en/of organische stof-arme laag (b.v. zand) is gedaan, kan deze 
gerapporteerde meetwaarde na correctie voor de bodemeigenschappen ineens fors oplopen 
(zonder dat dus eigenlijk iets wezenlijks is bemeten) en tot overschrijding van HVN en/of BGW 
leiden. Dit zou dan betekenen dat vastgesteld wordt dat een bodemlaag niet aan de sanerings-
doelstelling voldoet zonder dat er daadwerkelijk een concrete meetwaarde aan ten grondslag 
ligt. Stoffen, welke voorkomen in gehaltes beneden de detectielimiet hoeven daarom niet te 
worden getoetst aan de saneringsdoelstelling. Uitgangspunt daarbij is dat de analysemethode 
conform de geldende NEN-norm (met bijbehorende detectielimieten) wordt uitgevoerd.
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Indien door middel van een serie metingen een gemiddelde bodemkwaliteit voor een partij grond 
(b.v. zone) dient te worden afgeleid lijkt het verstandig om metingen beneden de detectielimiet 
wel op enigerlei wijze mee te nemen. In dat geval zou toch de gebruikelijke methode van 0,7 
maal de detectielimiet kunnen worden gebruikt omdat het door niet meenemen van meetwaar-
den beneden de detectielimiet het gemiddelde in dit soort gevallen onrealistisch hoog kunnen 
doen uitvallen. Indien geen van metingen boven de detectielimiet zou uitkomen kan dan weer 
teruggevallen worden op de 1e optie: niet toetsen aan de saneringsdoelstelling.

Verschillen tussen Maas en Rijntakken
Met betrekking tot het verzamelen van meetgegevens om een gemiddelde concentratie van een 
stof in de leefl aag of achterblijvende bodem te berekenen, moet rekening worden gehouden 
met enkele verschillen tussen de Rijntakken en de Maas. Dit komt doordat het niveau van her-
verontreiniging voor de Maas is gebaseerd op gemeten waarden, die niet zijn gecorrigeerd voor 
lutum en organisch stof. Bij het afl eiden van het niveau van herverontreiniging van de Rijntak-
ken is dit wel gebeurd. Dit betekent dat bij een project in de Rijntakken gebruik moet worden 
gemaakt van gestandaardiseerde gehalten en bij projecten aan de Maas gemeten gehalten worden 
gehanteerd. Voor een eenduidige toepassing dient bij projecten in de Maas ook een gemiddeld 
(gemeten) lutum- en organisch stofgehalte te worden bepaald, zodat in het rekenhulpmiddel 
de BGW-waarden hiervoor automatisch worden gecorrigeerd. 

Het ontbreken van bodemgebruikswaarden 
In bijlage 2 van de beleidsnotities ABR/ABM zijn slechts voor een beperkt aantal stoffen  bo-
demgebruikswaarden (BGW’s) opgenomen. Hierdoor is het niet goed mogelijk om de toetsing 
aan de saneringsdoelstelling en de KE-toets volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de 
stoffen die conform de bestaande onderzoeksprotocollen ook binnen het bodemonderzoek 
worden onderzocht. Om te voorkomen dat sommige parameters buiten beschouwing blijven 
en als gevolg daarvan na uitvoering risico’s blijven bestaan, wordt aanbevolen om voor die 
stoffen waarvoor in de beleidsnotitie ABR of ABM geen BGW is opgenomen, tenminste aan 
het herverontreinigingsniveau (voor zover bekend) en de interventiewaarde te toetsen. Indien 
het toekomstig bodemgebruik gericht is op de functie landbouw, kan worden getoetst aan de 
LAC-signaalwaarden (zie ook bijlage 4 in deze handreiking). In overleg met het bevoegd gezag 
kan dan worden besloten of hiermee kan worden volstaan.
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Bijlage 3

Het berekenen van de gemiddelde fl ux en 
infi ltratiesnelheid

Inleiding
De (advectieve) verontreinigingsfl ux naar het grondwater wordt berekend voor zowel de be-
ginsituatie (vóór de ingreep) als de eindsituatie (na de ingreep). Omdat het in de afwegings-
methode gaat om een relatieve vergelijking van deze situaties, is bij de berekening van de fl ux 
uit een leefl aag niet het detailniveau vereist dat normaliter bij fl uxberekeningen aan een depot 
gebruikelijk is.

De verontreinigingsfl ux van het projectgebied is de som van alle fl uxen die optreden in de 
gebieden waar de maatregelen zijn gepland. De verontreinigingsfl ux wordt eerst afzonderlijk 
per deelgebied berekend. 

Berekening van de flux per deelgebied
De verontreinigingsfl ux naar het grondwater vanuit een leefl aag wordt berekend door de fl ux 
van een stof (i) te vermenigvuldigen met de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid en het oppervlak 
van de leefl aag in het betreffende deelgebied. Dit is in onderstaande formule als volgt weerge-
geven:

F i,a,k  =   _ i,a,k * Aa = [Va * Ci ] * Aa 

F i,a,k   =  verontreinigingsfl ux van stof i uit leefl aag in deelgebied a (met variant K)

_ i,a,k  = fl ux van stof I (g/10.000 jaar)

Va  = jaargemiddelde infi ltratiesnelheid in deelgebied a (m/j)

Ci  = gemiddelde poriewaterconcentratie van stof i (g/m3)

Aa  = oppervlakte deelgebied a (in m2)

Leeflaag
Hieronder wordt ingegaan op de verschillende gegevens die nodig zijn voor het berekenen van 
de fl ux en de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid vanuit de leefl aag.

Bereken de gemiddelde poriewaterconcentratie 
Voor de berekening van de gemiddelde poriewaterconcentratie wordt het gemeten (totaal)gehalte 
in de bodem via evenwichtpartitie (Kp) omgerekend naar een poriewaterconcentratie. In 
werkelijkheid kunnen in het veld de verhoudingen tussen de gehalten in de vaste fase en de 
concentratie in het poriewater door de locatiespecifi eke eigenschappen van en de contacttijd 
met bijvoorbeeld het organisch materiaal hiervan afwijken.

Ten aanzien van de leefl aag kan dus worden volstaan om het totaalgehalte van de verontreinigen-
de stoffen (alleen individuele parameters) in te voeren in het bijbehorende rekenhulpmiddel. 

Bereken de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid in een deelgebied
De (jaargemiddelde) infi ltratiesnelheid wordt bepaald door het jaargemiddelde neerslagoverschot 
(gemiddeld tussen de 0,6 en 0,8 mm/jaar), de overstromings-frequentie (in dagen/jaar) in het 
betreffende deelgebied en de gemiddelde waterfl ux (ofwel de infi ltratiesnelheid van het water) 
die tijdens hoogwaterperioden optreedt. 
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Bepaal eerst de jaargemiddelde overstromingsfrequentie (in dagen/jaar) in het betreffende 
deelgebied voor zowel de beginsituatie als de eindsituatie. De overstromingsfrequentie kan 
worden bepaald door de hoogte van het respectievelijk huidige en toekomstige maaiveld (in 
m+NAP) te vergelijken met de maatgevende hoogwaterstanden en het aantal dagen dat deze 
waterstanden gemiddeld per jaar 
voorkomen. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd hoe de jaargemiddelde 
infi ltratiesnelheid kan worden berekend. 

Voorbeeld: 
Op de plek waar een geul wordt gegraven, vindt in de huidige situatie infi ltratie plaats. De ui-
terwaard staat gemiddeld 14 dagen per jaar onder water. 

De waterfl ux wordt bepaald door het verschil in stijghoogte (dH) tussen het waterpeil tijdens 
het hoogwater en het huidige grondwaterpeil. Door het verschil in stijghoogte (in meters) te 
delen door de weerstand van de deklaag (= C, in dagen per jaar) wordt de waterfl ux berekend. 
De waterfl ux in dit voorbeeld is geschat op circa 25 mm/dag. In de rest van het jaar is er sprake 
van een neerslagoverschot van 0,7 mm/dag.

V = (0,7 x 351) + (14 x 25) = 595,7 mm/jaar 

V = 1,63 mm/dag

Jaargemiddeld treedt er een infi ltratiesnelheid op van 1,63 mm/dag.

Depots
Verspreidingsberekeningen voor depots worden ten behoeve van de toetsing aan het Beleids-
standpunt Verwijdering Baggerspecie reeds uitgevoerd. Voor het berekenen van de verspreiding 
vanuit het depot (of op andere wijze ondergronds aangebrachte grond) richting het grondwater 
bestaan betere en betrouwbare methoden (modellen) om de verspreiding te berekenen [7]. 
Aanbevolen wordt om bij de afwegingsmethode hiervan gebruik te maken. 

Om de verspreiding vanuit het depot te bepalen met behulp van het rekenhulpmiddel zijn de 
volgende invoergegevens nodig:
• het oppervlak op basis van het bovenaanzicht van het depot (uitgedrukt in m2). 
• de jaargemiddelde infi ltratiesnelheid (uitgedrukt in mm/jaar);
• de gemiddelde poriewaterconcentratie van een verontreinigende stof in het depot.

Omdat een vergelijking wordt gemaakt over een periode van 10.000 jaar speelt ook de aanleg-
fase, de vulfase en de eindfase bij eventuele putten of depots geen rol. 

Ten aanzien van de stofkeuze wordt aangesloten bij het Beleidsstandpunt Verwijdering Bag-
gerspecie [8]. Alleen de stoffen waarvoor geldt dat de poriewaterconcentraties de streefwaarde 
voor (ondiep) grondwater overschrijden. Hier bestaat dan ook de mogelijkheid om individuele 
parameters (bijvoorbeeld PAK’s) door te rekenen.
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Bijlage 4

Overzicht van gehanteerde normen in het 
bijbehorende rekenhulpmiddel
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