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 Voorwoord

Heeft u de spelregels van “Mensch Erger Je Niet” gelezen ? Van “Ganzenbord” of “Monopoly”? 
Vermoedelijk niet. En dat geldt voor veel spelers, die toch plezier beleven aan het spel. De meeste 
mensen spelen het zelfs volgens de regels, omdat ze kunnen terugvallen op een soort oerkennis 
van de regels voor dat spel. Zal dat ook gaan bij de Spelregels voor Actief bodembeheer Rijntak-
ken en Actief bodembeheer Maas? Vermoedelijk nog niet. 

De omgang met ABR en AMB vraagt nu eenmaal om extra duidelijkheid bij de toepassing. Was 
het in het verleden zo dat kon worden teruggevallen op de basiskennis van de omgang met 
(punt)bronnen bij verontreinigde grond, nu is met ABR en ABM een nieuwe denk- en werkwijze 
aan de orde. Binnen de regels van de wet  is gezocht naar meer mogelijkheden voor een realis-
tische omgang met diffuus verontreinigde uiterwaarden-/weerdgrond in het riviersysteem. Dit 
omdat er ruimte is voor een gebiedsgerichte benadering. Het omgaan met diffuus verontreinigde 
uiterwaarden-/weerdgrond is vastgelegd in de Beleidsregels van ABR en ABM. 

Daar is niets vrijblijvends aan. De Beleidsregels van ABR en ABM hebben wel degelijk status. 
De hoofdspelregel is namelijk dat de betrokken bestuursorganen bij het uitoefenen van hun 
taken gebruik moeten maken van ABR en ABM. De gedachte dat (willekeurig) geswitcht kan 
worden naar het oude regime is een misvatting. Bij hoge uitzondering kan er, uitsluitend om 
zwaarwegende maatschappelijke redenen, offi cieel van worden afgezien. 

Alle reden dus ook, in het bijzonder voor de Coördinatiegroep ABR/ABM, die de implementatie 
bewaakt, om de toepassing van de ABR en ABM regels aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijk 
door het grondverzettraject van tekentafel tot en met de uitvoering transparant te maken, door 
wederzijds vertrouwen te laten groeien tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag, door commitment 
te laten ontstaan en door het opstellen van de spelregels voor het spel “Actief bodembeheer 
Rivierbed”. Kortom, deze praktische handreiking bij het omgaan met de nieuwe denkwijze en 
de daarbij horende instrumenten, vraagt om toepassing door u. Gebruik het !

Het mooiste resultaat dat kan worden geboekt is wanneer de Spelregels overbodig dreigen te 
worden. Omdat de gebruikers van de netwerken (nat, droog en watersysteem) en belangheb-
benden (omwonenden, andere overheden, wegbeheerders, de markt en belangengroepen) 
kunnen terugvallen op een soort oerkennis van de regels voor dat spel. 

Een spel waarbij de provincies Limburg, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en 
Rijkswaterstaat niet alleen in staat zijn om als publieksgerichte netwerker op een adequate 
wijze uitvoering te geven aan ABR en ABM, maar ook om het land daarmee veiliger, schoner 
en mooier te maken. 
En daar gaat dat spel toch om, nietwaar ?
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1 Inleiding

Achtergrond

In de landelijke beleidsnotitie “Actief bodembeheer Rivierbed” wordt op hoofdlijnen regels 
gegeven voor een gebiedsgerichte toepassing van bestaande regelgeving ten aanzien van het 
omgaan met diffuus verontreinigde uiterwaarden/weerdgrond in het riviersysteem. Deze no-
titie vormt de basis voor de beleidsnotities “Actief Bodembeheer Rijntakken” (ABR) en “Actief  
Bodembeheer Maas” (ABM). [Lit. 1en 2]

In 2003 is het implementatietraject van de beleidsnotities ABR en ABM gestart. Al snel bleek 
tijdens het implementatietraject dat er behoefte is aan verduidelijking omtrent de interpreta-
tie van de beleidsnotities. Een belangrijke actor in dit traject is de Steungroep ABR/ABM. De 
Steungroep beantwoordt vergunning- en handhavingsvraagstukken die spelen bij concrete in-
richtingsprojecten. Daarnaast worden praktische hulpmiddelen ontwikkeld voor het verkrijgen 
van de benodigde informatie ten behoeve van een vergunningaanvraag en/of melding op basis 
waarvan besluiten door het bevoegde gezag kunnen worden genomen. Het gaat hierbij om de 
Leidraad “Waterbodemonderzoek in de uiterwaarden1”, de Handreiking “Afwegingsmethode” 
[Lit. 13] en de Handreiking “Grondstromenplan” [Lit. 14].

Doel 
De beleidsnotities ABR en ABM vormen de toetsingskaders voor vergunningverlening en 
handhaving i.h.k.v. de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De Spelregels bieden de vergunningverleners, handhavers en initiatiefnemers een verduidelijking 
omtrent de interpretatie van de toetsingskaders. Daarnaast bieden de Spelregels duidelijkheid 
voor het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld: De Leidraad Waterbo-
demonderzoek in de Uiterwaarden). 

Positie en status
De Spelregels zijn onder meer opgesteld aan de hand van praktijkervaring bij de Steungroep 
ABR en ABM en de opgedane kennis bij het ontwikkelingsproces van de Leidraad en de Hand-
reikingen. De Spelregels zijn als het ware de schakel tussen beleid en praktijk. De positie van 
de Spelregels is in fi guur 1 weergegeven. 

De “Spelregels ABR en ABM” zijn van tijdelijke aard. In 2006/7 worden de beleidsregels ABR 
en ABM geëvalueerd. Een mogelijkheid is dat de Spelregels dan worden opgenomen in de Nota 
van toelichting van de beleidsnotities ABR en ABM

De Spelregels zijn juridisch getoetst. Door middel van de Juridische toets (Zie Bijlage 1), is 
bekeken of de Spelregels passen binnen de kaders/ruimte van de beleidsnotities en de huidige 
wetgeving en dus geen beleidswijziging omvat. 

De Spelregels zijn vastgesteld door de overheden die een uitvoeringstaak/bevoegdheid hebben 
i.h.k.v. de Wm (provincie Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht), de Wbb 
en de Wvo (RWS Oost-Nederland, RWS Limburg en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat 
(IVW). 

In de Spelregels wordt het geval van ernstige bodemverontreiniging “Rijntakken” en het geval 
van ernstige bodemverontreiniging “Maas” nader uitgewerkt. Er wordt ingegaan op het be-
grip Actief Bodembeheer waarbij in de uitwerking rekening wordt gehouden met de nieuwe 
ontwikkelingen in bodemland zoals BEVER, Grond grondig bekeken, Beleidsbrief bodem en 

1 De Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden is nog in ontwikkeling. De voortgang wordt vermeld op de 
site: www.actief-bodembeheer-rivierbed.nl
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de toekomstige AmvB Grond en Bagger. Bij deze ontwikkelingen draait het om risico’s van de 
bodemverontreiniging met het oog op de functie van de bodem. Binnen de Spelregels wordt 
tevens invulling gegeven aan het instrumentarium van Actief Bodembeheer (bodemkwali-
teitskaarten en grondstromenplan/bodembeheersplan). Ook beschrijven de Spelregels hoe dit 
instrumentarium te gebruiken ten behoeve van de benodigde informatie op basis waarvan de 
bevoegde gezagen hun zelfstandige besluiten nemen. 

In de Spelregels wordt onderscheid gemaakt tussen de Rijntakken en de Maas wanneer de re-
gionale uitwerking op beleidsniveau of op uitvoeringsniveau daar om vraagt. 

Figuur 1 Positie Spelregels

Aandachtspunten
Belangrijk is te beseffen dat de interpretatie van de beleidsregels ABR en ABM niet statisch is.
Binnen de Handreikingen en de Leidraad kan aan voortschrijdend inzicht invulling worden 
gegeven. Tevens worden concrete antwoorden op vragen, die door de Steungroep ABR/ABM 
worden beantwoord, weergegeven op www.actief-bodembeheer-rivierbed.nl.

Zoals gezegd, ABR en ABM vormen het integrale toetsingskader bij grondverzet en grondgebruik 
in de uiterwaarden waarvoor melding, vergunning en/of ontheffi ng in het kader van o.a. de 
Wm, de Wbb en/of de Wvo nodig is. Voorkomen moet worden dat het vergunningentraject per 
vergunning afzonderlijk wordt ingezet. Het integrale karakter moet worden nagestreefd door 
voldoende afstemming te krijgen tussen de bevoegde gezagen. Dit kan bereikt worden door in 
een vroegtijdig stadium met de verschillende partijen gezamenlijk te overleggen en de verschil-
lende vergunningaanvragen gecoördineerd in te dienen. Daarnaast moet worden gestreefd naar 
zo min mogelijk beschikkingen voor een bepaalde activiteit/inrichtingsproject. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een opsomming van de spelregels gegeven. In de gehele tekst zijn de Spel-
regels in hun context weergegeven, dat wil zeggen met een kop en staart rondom de vraag/item. 
De hoofdstukindeling volgt de vraagstelling die bij een projectfasering past:
- Wat is Actief bodembeheer?
- Wanneer is ABR of ABM van toepassing op mijn project?
- Hoe vindt informatiebeheer onder ABR en ABM plaats?
- Hoe wordt gebiedseigen bodemkwaliteit bepaald?
- Wat zijn de verwerkingsopties voor de vrijkomende grond?
- Waar moet aan worden getoetst?
- Hoe worden de normen gebruikt?
- Hoe wordt het grondverzet vooraf geregeld en  welke mogelijkheden zijn er voor grond-

verzet? 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het doel van Actief bodembeheer en hoe dat toegepast 
kan worden op de uiterwaarden. Eveneens wordt ingegaan op het toepassen van de systematiek 
van bodemkwaliteitzones. In hoofdstuk 4 komt de bepaling van de bodemkwaliteit en de inde-
ling in zones aan de orde, waarna in hoofdstuk 5 de toetsingscriteria en de saneringsdoelstelling 
volgen. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de mogelijkheden voor grondverzet uiteengezet.

In Bijlage 2 worden de mogelijkheden van ABR en ABM in een fl owschema weergegeven. In 
dit fl owschema wordt verwezen naar de paragrafen van dit document en de projectfasering. 
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2 Hoofdlijnen Spelregels ABR EN ABM

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van de Spelregels gegeven. Aan deze hoofdlijnen wordt 
op onderdelen uitwerking gegeven in de volgende hoofdstukken. Daarnaast wordt uitwerking 
aan de hoofdlijnen gegeven in de Handreiking Afwegingsmethode, Handreiking Grondstromen-
plan en de Leidraad Waterbodemonderzoek in de uiterwaarden. 

Per hoofdlijn wordt verwezen naar de paragrafen van dit document. Indien van toepassing 
wordt per Spelregel verwezen naar een item van de Juridische toets “Spelregels ABR en ABM” 
(Zie bijlage 1). Indien de gebiedsgerichte uitwerking daarom  vraagt, is onderscheid gemaakt 
tussen ABR en ABM.

2.1 Hoofdlijnen van de Spelregels

1. ABR en ABM hebben betrekking op maatschappelijk relevante projecten.
 Zie § 3.1 

2. ABR en ABM geven regels voor een gebiedsgerichte toepassing van bestaande regelgeving 
met betrekking tot het omgaan met diffuus verontreinigde uiterwaardengrond in het ri-
viersysteem. 

 Zie § 3.1 en § 3.2 en item 2 van de Juridische toets

3. Binnen de gebiedsgerichte toepassing wordt voor de twee riviersystemen Rijntakken en 
Maas invulling gegeven aan het begrip actief bodembeheer. Dit betekent:

 - Het verstandig en doelmatig omgaan met diffuse bodemverontreiniging;
 - Uitgaan van de gebruikswaarde (functie) van de bodem en deze mogelijk verhogen;
 - De gebiedseigen bodemkwaliteit is het uitgangspunt voor ontwikkelingen.
 Zie hfdst. 3 en item 4 van de Juridische toets

4. Voor het bepalen van de bodemkwaliteit wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksstra-
tegie zoals beschreven in de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden. Voor het 
bepalen van de gebiedseigen bodemkwaliteit is in de Leidraad aangesloten bij de methodiek 
van de “Interim Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten”2.

 Zie § 4.1,  § 4.2 en § 4.3 en 3 en 4 van de Juridische toets

5. De gebiedseigen bodemkwaliteit wordt onderscheiden in zones met per zone een karakte-
ristieke variabiliteit  aan bodemkwaliteit3.

 Zie § 3.4, § 3.5 en hfdst. 4 en item 4 van de Juridische toets
 5a. Voor de Rijntakken wordt de gemiddelde gemeten waarde van een zone getoetst aan 

de cocktailparameters. Aan de hand van deze toetsing wordt bepaald of er sprake is 
van gebiedseigen materiaal.

 Zie § 4.2.1

2 In afwachting van de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt voor de Rijntakken gebruik gemaakt 
van de Tussenrichtlijn en/of NEN-richtlijnen en voor de Maas wordt gebruik gemaakt van de Richtlijn Maaswerken 
en/of NEN-richtlijnen Tijdens het opstellen van de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt bepaald 
in hoeverre en hoe de Tussenrichtlijn en de Richtlijn Maaswerken worden gebruikt bij bodemonderzoek waarvoor 
ABR/ABM geldt.         
 
3 In 2003 is een nieuwe bodemzoneringskaart Maas gemaakt waarin gewerkt is met een vergelijkbare zone-indeling 
als bij ABR. Tijdens de uitwerking van de Leidraad waterbodemonderzoek zal worden onderzocht of het gebruik van 
deze bodemzoneringskaarten en het hanteren van de gebiedseigen kwaliteit per zone geschikt is.  
Momenteel worden binnen ABM gewerkt met de bodemzoneringskaarten 1999. Deze bodemzoneringskaarten geven 
veel informatie over de verwachte bodemkwaliteit en de ligging van puntbronnen. In aanvulling op deze bodemzo-
neringskaarten worden met behulp van een bodemonderzoek (conform Richtlijn Maaswerken en/of NEN-richtlijnen) 
binnen een projectgebied/deelgebied grondstromen onderscheiden. De kwaliteit van deze grondstromen wordt 
vervolgens getoetst aan de gewenste verwerkingsopties.
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6. Doordat binnen ABR de Rijntakken en binnen ABM de Maas als 1 geval van ernstige 
bodemverontreiniging is aangemerkt, wordt de bodemkwaliteit van de diffuse verontrei-
niging aan de hand van een gemiddelde kwaliteit per zone onderscheiden. Hierbij wordt 
een bepaalde mate van variabiliteit in bodemkwaliteit erkend.

 Zie § 3.5 en item 2 en 4 van de Juridische toets

7. Iedere zone die wordt herkend in een projectgebied heeft zijn eigen gemiddelde bodem-
kwaliteit. Deze bepaalt wat de  toepassingsmogelijkheden zijn van de grond. De gemiddelde 
bodemkwaliteit van de grond die wordt verplaatst, achterblijft en/of wordt opgeslagen, 
wordt getoetst aan de saneringsdoelstelling3.

 Zie hfdst. 5 en item 4 van de Juridische toets
 7a. Per inrichtingsmaatregel wordt aan één saneringsdoelstelling getoetst.
  Zie § 5.3
 7b. Bij het aanleggen van een geul wordt de gehele geul getoetst aan de (Bodemgebruiks-

waarde) BGW-nat vanaf insteek naar insteek (ook bij fl auw talud), omdat een geul 
watervoerend is. 

  Zie § 5.3
 7c. Voor de Rijntakken mag binnen een zone grond worden verplaatst om toegepast te 

worden als bodem. Grond uit een zone met een gemiddeld betere kwaliteit dan de 
ontvangende bodem, mag ook toegepast worden. Hierbij is van belang dat minimaal 
wordt voldaan aan het stand-still-principe. De Kosteneffectiviteitstoets (KE-toets) 
beoordeelt of er aanvullende saneringsmaatregelen moeten worden genomen (zie 
ook Spelregel 10).

  Zie § 5.2. en § 5.4 en item 5 van de Juridische toets
 7d. Voor de Maas geldt dat herschikken, toepassen en schuiven van grond binnen het 

gehele projectgebied is toegestaan, mits deze grond voldoet aan de saneringsdoel-
stelling. Hierbij is van belang dat op projectniveau minimaal wordt voldaan aan het 
stand-still-principe.

  Zie § 5.2 en § 5.5 en item 4 en 5 van de Juridische toets

8. Binnen ABR en ABM (beiden een geval van ernstige bodemverontreiniging) wordt ieder 
inrichtingsproject als een deelsanering beschouwd. Uitgangspunt voor het realiseren van 
de deelsanering is het inrichtingproject.

 Zie § 3.3 en item 2 van de Juridische toets

9. Binnen ABR en ABM zijn vooraf de verwerkingsopties aangegeven en per optie zijn eisen 
opgesteld. De gekozen verwerkingsopties en het zoveel als redelijkerwijs mogelijk is behalen 
van de saneringsdoelstelling, worden in een saneringsplan/grondstromenplan (inclusief 
nazorg) uitgewerkt en vastgelegd.

 Zie § 3.3  en item 2 van de Juridische toets

10. Met behulp van de afwegingsmethode wordt per inrichtingsmaatregel de balans opgemaakt 
in hoeverre de verwerkingsopties acceptabel zijn.

 De Kosteneffectiviteitstoets (KE-toets) beoordeelt (vervolgens) bij de verwerkingsoptie 
“bodem blijft bodem” of extra ontgraven en/of het aanbrengen van een leefl aag, om te 
kunnen voldoen aan de saneringsdoelstelling, kosteneffectief is. De KE-toets weegt dus 
af binnen de optie “bodem blijft bodem”en niet tussen opties. Voor een afweging tussen  
opties is de afwegingsmethode bedoeld.

 Zie § 5.2 en item 5 van de Juridische toets

11. Gebruik van de normen
 Zie § 5.3

12. Aan de hand van het saneringsplan/grondstromenplan (inclusief nazorg) en de bodem-
kwaliteitskaarten van een project neemt het bevoegd gezag zelfstandige besluiten.

 Zie § 3.3. en item 3 van de Juridische toets
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13. De bevoegde gezagen van ABR en ABM hebben de beleidsruimte benut om eisen te stellen 
aan het onderzoek en de uitvoering. Hierdoor hoeft na uitvoering van het grondwerk in 
beginsel geen meting naar de bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

 De bevoegde gezagen van ABR en ABM dragen zorg voor een akkoord vooraf over:
 - de methode van onderzoek: Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden en 

de Handreiking Handhavingprotocol in de uiterwaarden
 - de handhaafbaarheid van de uitvoering: Handreiking Grondstromenplan en Handrei-

king Handhaving
 - de mate waarin de saneringsdoelstelling wordt bereikt: Handreiking Afwegingsmethode 

en Kosteneffectiviteitstoets (KE-toets).
 Zie § 4.1, § 3.3 en § 5.2
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3 Actief bodembeheer Rijntakken en Maas

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de afbakening van de beleidsregels ABR en ABM  en wordt 
ingegaan op het begrip Actief bodembeheer en het instrumentarium dat bij actief bodembeheer 
hoort. Daarnaast wordt ingegaan op het begrip Bodemkwaliteitszone.

3.1 Afbakening

In ABR en ABM wordt de fysieke afbakening gegeven van de inrichtingsmaatregel en de te 
behalen saneringsdoelstelling. Het gaat om het nuttig gebruik van bij de (her-)inrichting vrij-
komende diffuus verontreinigde uiterwaarden/weerd grond -niet zijnde gevaarlijk afval of toe 
te wijzen aan één specifi eke bron- die vrijkomt in het winter en zomerbed van de Rijntakken 
en de Maas. 

Het doel van actief bodembeheer in Rijntakken en Maas is het mogelijk maken van maatschappe-
lijk gewenste (her)inrichtingsmaatregelen bij diffuse bodemverontreiniging in het rivierbed.
ABR en ABM zijn overeenkomstig de landelijke beleidsnotitie “Actief bodembeheer rivierenge-
bied” primair van toepassing op alle natuurontwikkelingsprojecten en rivierverruimingsprojec-
ten (en projecten ten behoeve van de bevaarbaarheid van de Maas), voor zover deze projecten 
worden uitgevoerd in het geografi sche toepassingsgebied van de beleidsnotitie. 

Voor overige projecten zal het bevoegd gezag zich per geval een oordeel moeten vormen of het 
toetsingskader ABR en ABM kan worden toegepast. Met “overige” projecten wordt bedoeld, 
dat het hoofddoel anders is dan rivierverruiming, natuurontwikkeling danwel vergroting be-
vaarbaarheid van de Maas. Zo’n overig project moet in ieder geval als neveneffect per saldo 
rivierverruiming (en daarmee “MHW winst”) opleveren en aanvullend mogelijk  tot vergroting 
van gewenste natuurwaarden leiden.

3.2 Actief bodembeheer voor het Rivierbed: wat is het?

In het begin van de jaren negentig heeft de commissie Welschen het begrip “Actief Bodembe-
heer“ geïntroduceerd. Het doel van actief bodembeheer is om op een verstandige, doelmatige 
wijze om te gaan met de structurele aanwezigheid van bodemverontreiniging binnen een vooraf 
afgebakend gebied. Deze koerswijziging in het bodemsaneringsbeleid heeft geleid tot een an-
dere aanpak bij grootschalige diffuse bodemverontreiniging. Actief Bodembeheer omvat naast 
preventie, beheer en sanering, ook nazorg van diffuse bodemverontreiniging.

Het omgaan met en verwerken van diffuus verontreinigde grond in het rivierbed is gericht op 
de gebiedseigen kwaliteit van de bodem en de functie van de bodem (§ 5.3.) Uitgangspunt is 
dat bij (her)inrichtingsmaatregelen zoveel mogelijk verbetering van de bodemkwaliteit moet 
worden bereikt als dat redelijkerwijs kan worden gevergd (ALARA-principe), waarbij tenminste 
aan stand-still moet worden voldaan. 

Instrumenten van Actief Bodembeheer zijn bodemkwaliteitskaarten en een grondstromenplan/
saneringsplan op basis waarvan vooraf afspraken worden gemaakt over het verwerken van 
grond, het beheersen van grondstromen binnen de projectgrenzen, de nazorg en in hoeverre 
de saneringsdoelstelling wordt bereikt. 
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3.3 Grondstromenplan/saneringsplan

Binnen ABR zijn de Rijntakken en binnen ABM is de Maas aangemerkt als één geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Dit betekent dat voor elk project waarop ABR/ABM van toepassing is een 
saneringsplan (sober en doelmatig) moet worden opgesteld. In een saneringsplan moet worden 
beschreven op welke wijze en wanneer wordt gesaneerd, welke waterbodemkwaliteit zal worden 
gerealiseerd en welke nazorg moet plaatsvinden in relatie tot de saneringsdoelstelling (zie § 5.3). 
Daarnaast wordt een uitwerking gegeven van de verwerkingsopties (item 2 Juridische toets). 
Uiteraard maakt ook een planning deel uit van een saneringsplan. Het saneringsplan dient te 
voldoen aan de eisen zoals in de Wbb gesteld. [Lit. 1]

De informatie die nodig is voor het opstellen van een saneringsplan in het kader van een Wbb-
melding, kan ook gebruikt worden voor overige meldingen en aanvragen ten behoeve van 
hetzelfde project. Daarnaast is vaak aanvullende informatie nodig om het grondverzet te mogen 
uitvoeren. Voor projecten binnen ABR en ABM is het mogelijk om een grondstromenplan in 
te dienen conform de Handreiking Grondstromenplan. In het  grondstromenplan wordt alle 
informatie vastgelegd met betrekking tot grondstromen die het bevoegd gezag voor de Wbb, 
Wvo, Wm en de Ow (Ontgrondingenwet) nodig heeft. Dit betreft tevens informatie over de 
beheersing en werkprocessen van grondstromen tijdens de uitvoering. Op basis van het grond-
stromenplan (incl. de bodemkwaliteitskaarten) nemen de verschillende bevoegde gezagen hun 
zelfstandige besluiten
Voordeel van een grondstromenplan conform de Handreiking grondstromenplan is:
- akkoord door de bevoegde gezagen over welke informatie wordt aangeleverd en hoe uit-

gewerkt en vastgelegd;
- één document waarin alle benodigde informatie is vastgelegd ten behoeve van de aanvragen 

/ontheffi ngen en meldingen;
- na uitvoering van het grondwerk hoeft in beginsel geen meting naar de bodemkwaliteit te 

worden uitgevoerd.

3.4 Verwerkingsopties ABR en ABM

In het grondstromenplan, onderdeel van het saneringsplan, worden de volgende verwerkings-
opties indien van toepassing, uitgewerkt:
• bodem blijft bodem
• bodem wordt bouwstof
• hergebruik na bewerking
• storten in putten
• storten in (baggerspecie) stortplaatsen
Binnen deze uitwerking wordt aangegeven in welke mate aan de eisen van de  verwerkingsoptie 
wordt voldaan (zie H 5 ABR en ABM). 

Veelgestelde vraag: 
Grond die vrijkomt en wordt toegepast als “Bodem blijft bodem”, is dat een afvalstof?
Antwoord: Hiervan kan beargumenteerd door het Wm-bevoegde gezag in bepaalde gevallen worden 
afgeweken. Zie item 8 van de Juridische toets. 

In het grondstromen-/saneringsplan moet aangegeven zijn hoe partijen ontgraven gaan wor-
den en of hierbij verschillende grondsoorten gescheiden of ongescheiden worden ontgraven. 
De factoren “fysisch onderscheid”, “niet-vermarktbaar” en “(ver)werkbare partij” bepalen in 
hoeverre een te ontgraven partij gescheiden of ongescheiden wordt ontgraven. Dit omdat net 
als de chemische bodemkwaliteit, ook de fysische bodemkwaliteit zowel horizontale als verticale 
gradiënten heeft.

Een aandachtspunt voor het ontwerp is rekening houden met het instandhouden van leefl agen 
bij de invloeden van rivierdynamiek. Voor leefl agen zal in het grondstromenplan/sanerings-
plan dan ook moeten worden aangegeven hoe de nazorg en monitoring hiervan (kwaliteit en 
kwantiteit) gaat plaatsvinden.
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3.5 Bodemzoneringskaarten versus Bodemkwaliteitskaarten 

Bodemzoneringskaarten zijn een set van kaarten die als geheel een beschrijving geven van de te verwach-
ten bodemkwaliteit in een bepaald gebied. Het opstellen van een bodemzoneringskaart is gebaseerd op een 
beperkte set gegevens.

De Bodemzoneringskaarten vormen samen met het historisch onderzoek de basis (uitgangshy-
pothese) voor bodemonderzoek van de (her)inrichtingsmaatregelen. Aan de hand van bodem-
onderzoek binnen een project wordt een bodemkwaliteitskaart gemaakt en wordt defi nitief een 
indeling gemaakt van gebieden met gelijke bodemkwaliteit (bodemkwaliteitszone). Aan de hand 
van de bodemkwaliteitskaart wordt ingeschat wat de mogelijkheden zijn voor grondverzet.

Bodemkwaliteitskaarten zijn een set van kaarten die als geheel een beschrijving geven van de bodemkwaliteit 
in een bepaald gebied op basis van gemeten waarden. De bodemkwaliteitskaart bestaat uit verschillende 
lagen waarbij elk van de lagen gericht is op het weergeven van een specifi ek kenmerk dat onderscheidend 
is voor de bodemkwaliteit

Een bodemkwaliteitskaart ten behoeve van een (her)inrichtingsproject geeft informatie over de 
bodemkwaliteit tot een meter onder de ontgravingsdiepte (= toekomstige leefl aag, zie § 5.1)

Veelgestelde vraag:
Wat is nu de status van een bodemkwaliteitskaart?

Bodemkwaliteitskaarten en grondstromenplan/saneringsplan geven het bevoegd gezag de 
vereiste informatie waarop de bevoegde gezagen zelfstandig hun besluiten nemen. Deze in-
formatievoorziening geeft het bevoegde gezag de mogelijkheid om goedkeuring te geven aan 
actief bodembeheer.

3.6 Bodemkwaliteitszone4

Op de bodemkwaliteitskaarten is in het kader van ABR en ABM een bodemkwaliteitszone de 
kleinst te onderscheiden kwalitatieve eenheid. Om gebiedseigen grond te herkennen en de 
indeling in afzonderlijke bodemkwaliteitszones te bepalen wordt in ABR en ABM aangesloten 
op de systematiek van de “Interim-richtlijn Bodemkwaliteitskaarten” in het kader van de Vrij-
stellingsregeling grondverzet [Lit. 11] (Zie item 3 van de Juridische toets). (Dit betekent dat de 
“Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden” ook aansluit op deze systematiek.)

Een bodemkwaliteitszone is een geheel van terreindelen/deelgebieden met (volgens de bodemzoneringskaart) 
naar verwachting dezelfde karakteristieke variatie van diffuse bodemverontreiniging. Binnen een zone wordt 
zowel horizontaal als verticaal een bepaalde mate van variatie in de bodemkwaliteit onderkend.

Veelgestelde vraag:
Moet ik elk klasse 4 punt afperken?

Wanneer er sprake is van diffuse verontreiniging wordt bij actief bodembeheer de gemeten 
bodemkwaliteit binnen een zone dan ook niet als puntbron benaderd, maar wordt de gemid-
delde gemeten waarde van een zone bepaald. Dit wordt mede ingegeven doordat binnen ABR 
de Rijntakken en binnen ABM de Maas als één geval van ernstige bodemverontreiniging is 
aangemerkt. Zie ook bijlage 1, item 2 van de Juridische toets. 

4 In 2003 is een nieuwe bodemzoneringskaart Maas gemaakt waarin gewerkt is met een vergelijkbare zone-indeling 
als bij ABR. Tijdens de uitwerking van de Leidraad waterbodemonderzoek zal worden onderzocht of het gebruik van 
deze bodemzoneringskaarten en het hanteren van de gebiedseigen kwaliteit per zone geschikt is.  
Momenteel worden binnen ABM gewerkt met de bodemzoneringskaarten 1999. Deze bodemzoneringskaarten geven 
veel informatie over de verwachte bodemkwaliteit en de ligging van puntbronnen. In aanvulling op deze bodemzo-
neringskaarten worden met behulp van een bodemonderzoek (conform Richtlijn Maaswerken en/of NEN-richtlijnen) 
binnen een projectgebied/deelgebied grondstromen onderscheiden. De kwaliteit van deze grondstromen wordt 
vervolgens getoetst aan de gewenste verwerkingsopties.



14 Spelregels ABM en ABR december 2005

Zones zijn in de diepte per onderscheidende bodemlaag gekarakteriseerd of anders in laagdiktes 
van maximaal 50 cm (bovengrond). Zo zijn er in de diepte ook verschillende bodemkwaliteitzones 
te onderscheiden. Binnen een zone neemt de verontreinigingsgraad in de regel af met de diepte 
(hoe dieper, hoe schoner). Alleen de oeverzone kan hierop een uitzondering zijn. 

   Ontwikkeling in de diepte
De gemiddelde gehalten nemen in het algemeen af met toenemende diepte. Voor individuele 
parameters zijn er uitzonderingen. 

Uit onderzoek blijkt dat het lutumgehalte over het algemeen afneemt met toenemende diepte. Het 
lutumgehalte neemt daarnaast toe met toenemende verontreinigingsgraad: in de bovengrond van 
gemiddeld 23% (zone 0) tot 35% (zone 5), in de tweede bodemlaag van 17% (zone 0) tot 34% 
(zone 5), in de derde bodemlaag van 15% (zone 0) tot 35% (zone 5). 
Het zandgehalte neemt af met toenemende verontreinigingsgraad en neemt toe met toenemende 
diepte. Het gemiddelde zandgehalte in de bovengrond is het hoogste in de oeverzone (52%). 
In de licht verontreinigde zones (zone 0, 1 en 2) neemt het zandgehalte in diepere lagen toe 
tot ongeveer dezelfde waarde als in de oeverzone (gemiddeld om en nabij 60%). Het organisch 
stofgehalte is bij benadering evenredig aan de verontreinigingsgraad: in de sterker verontreinigde 
bodemlagen met een laag zandgehalte is sprake van een relatief hoog organisch stofgehalte (tot 
gemiddeld 10%). 

In onderstaande fi guur wordt de relatie tussen aangetroffen bodemkwaliteit en diepte in de pi-
lotgebieden weergegeven.

[Lit. 3]
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4 Bodemkwaliteit Rijntakken en maas

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden, die aan de bepaling van de bodemkwaliteit worden 
gesteld, weergegeven voor de Rijntakken en de Maas. De concrete onderzoeksinspanning (zo-
als het aantal boringen en analyses, de diepte, parameterpakket alsmede het aantal boringen 
per ruimtelijke eenheid etc.) wordt in de Leidraad Waterbodemonderzoek in de Uiterwaarden 
uitgewerkt. 

4.1 Voorwaarden voor actief bodembeheer

De bodemkwaliteit en de indeling in afzonderlijke bodemkwaliteitszones wordt bepaald aan de 
hand van de “Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden”5. Op basis van deze onder-
zoeksmethodiek wordt de hypothese van de zone-indeling uit bodemzoneringskaarten [lit. 4] 
getoetst aan de verzamelde onderzoeksresultaten. Hierbij wordt de defi nitieve zone-indeling 
bepaald en worden de karakteristieke kengetallen van de zone vastgesteld, almede afwijkingen 
en betrouwbaarheid. Bij deze berekening wordt ook een toets uitgevoerd om puntbronnen uit te 
sluiten (uitbijter analyse). Bij de toetsing staat de vraag centraal of er sprake is van gebiedseigen 
(diffuus verontreinigde) grond. 

4.2 Bepaling gebiedseigen bodemkwaliteit Rijntakken

Voor de Rijntakken is de “Defi nitiestudie bodemkwaliteitskaarten Rijntakken” uitgevoerd. [Lit. 
4] De defi nitiestudie geeft de verwachte bodemkwaliteit  (zie defi nitie bodemzoneringskaart) op 
basis van gebiedskenmerken binnen het geval Rijntakken weer.

In de defi nitiestudie zijn voor de Rijntakken op basis van ligging, overstromingsfrequentie en 
overstromingsduur 7 bodemkwaliteitszones onderscheiden:
- de stabiele zones 0 t/m 5
- de oeverzone

De zones 0 tot en met 5 worden in  het hele Rijntakkengebied aangetroffen en de bodemkwali-
teit van deze zones is eenduidig vastgesteld. De bodemkwaliteit van deze zones is vastgelegd in 
de waarde van de cocktailparameter (zie § 4.2.1.). De oeverzone is een afwijkende zone omdat 
deze door de rivierdynamiek per locatie sterk verschilt qua opbouw en samenstelling. Deze zone 
komt dan ook alleen voor op de bodemzoneringskaart/verwachtingenkaart. Ná onderzoek en 
toetsing vindt indeling plaats in zone 0 t/m 5. (er is dus verschil tussen verwachte zone indeling 
en indeling in zones na onderzoek)

5 In afwachting van de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt voor de Rijntakken gebruik gemaakt 
van de Tussenrichtlijn en/of NEN-richtlijnen en voor de Maas wordt gebruik gemaakt van de Richtlijn Maaswerken 
en/of NEN-richtlijnen Tijdens het opstellen van de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt bepaald 
in hoeverre en hoe de Tussenrichtlijn en de Richtlijn Maaswerken worden gebruikt bij bodemonderzoek waarvoor 
ABR/ABM geldt.
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fi guur 2

Oeverzone: dynamische zone
De oeverzone bestaat uit deelgebieden die op basis van overstromingsduur en frequentie hete-
rogeen van opbouw zijn. 
Voor de oeverzone geldt dat zowel in het horizontale als in het verticale vlak sprake is van een 
grote ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit. Het is moeilijk op voorhand te voorspellen wat de 
bodemkwaliteit op een bepaalde locatie binnen de oeverzone is. Op de Bodemzoneringskaart 
Rijntakken is om die reden niet getracht de oeverzone in afzonderlijke terreindelen op te splitsen 
en voor elk van deze terreindelen de bodemkwaliteitszone (zone 0 t/m 5) in te schatten. In plaats 
daarvan is ervoor gekozen slechts aan te geven dat sprake is van ‘oeverzone’. 

Indien binnen een projectgebied deelgebieden als “oeverzone” aangewezen zijn, worden deze 
onderzocht. Op basis van de uitkomsten van het bodemonderzoek wordt de oeverzone dan op 
basis van de waarde van de cocktailparameter ingedeeld in zone 0 t/m 5. Ook de gemiddelde 
waarde kan dan voor de zone berekend worden.

Aanvullend aan deze 7 zones wordt door praktijkervaring voor de Rijntakken een achtste zone 
onderscheiden:
- zone voor zomerbed, lintvormige terreindelen, dijken, waterpartijen en gebieden die van 

oudsher tot het rivierbed behoren6.

Deze zone komt ook alleen op de bodemzoneringskaart/verwachtingenkaart voor. Ná onderzoek 
en toetsing vindt ook hiervoor indeling plaats in één van de zones 0 t/m 5.

In fi guur 2 is het bepalen van de bodemkwaliteit in een stroomschema voor de Rijntakken 
weergegeven.

6 nu binnendijks, wordt na herinrichting weer buitendijks

7 In afwachting van de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt gebruik gemaakt van de Tussen-
richtlijn en/of NEN-richtlijnen. Tijdens het opstellen van de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden wordt 
bepaald in hoeverre en hoe de Tussenrichtlijn wordt gebruikt bij bodemonderzoek waarvoor ABR geldt.
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Toetsen aan de cocktailparameter
De hypothese van de verwachte bodemkwaliteit wordt getoetst met behulp van de cocktailpa-
rameter: De cocktailparameter vormt de basis voor de defi nitieve indeling in één van de zones 
0 tot en met 5. Nadat de indeling in bodemkwaliteitszones is vastgesteld, wordt per zone de 
gemiddelde waarde van de parameters bepaald alsmede de P25, P50, P75 en P90 waarden. 

Cocktailparameter
De cocktailparameter is een getal dat is berekend op basis van gevonden vaste verhoudingen tus-
sen verschillende parameters die karakteristiek zijn voor diffuse verontreiniging in de Rijntakken. 
Met deze rekenkundige benadering wordt getoetst of het om een diffuse verontreiniging danwel 
een puntbron gaat. De waarde van deze cocktailparameter bepaalt tot welke zone het onderzochte 
deelgebied behoort. De cocktailparameter is samengesteld uit de parameters zink, cadmium, ko-
per, kwik, arseen en som 10 PAK’s. Om de waarde van de cocktailparameter te kunnen uitrekenen 
moeten de (naar standaardbodem omgerekende) meetwaarden van deze zes parameters bekend 
zijn. De uitgebreide berekeningsmethodiek is in de “Defi nitiestudie bodemkwaliteitskaarten Rijn-
takken” beschreven. [Lit. 3 en 4]

4.3 Bepaling gebiedseigen bodemkwaliteit Maas

Voor het gehele beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg zijn in 1999 bodemzoneringskaarten 
opgesteld. Deze bodemzoneringskaarten geven op basis van in het veld verkregen resultaten 
de verwachte bodemkwaliteit weer. Per bodemzone zijn de bodemkwaliteitsparameters voor 
bovengrond (0,0-0,5m-mv) en ondergrond (>0,5 m-mv) vastgesteld.

De kaarten zijn opgenomen in twee rapporten: “Bodemzoneringskaart Maasdal” (van Eijsden 
tot Mook) en “Bodemzoneringskaart bedijkte Maas” (Blankenberg tot voorbij Hedel).
Verder zijn er kaarten in de rapporten opgenomen waarop de potentiële en actuele puntveront-
reinigingen in het beheersgebied staan. Deze informatie is uitermate nuttig om met redelijke 
zekerheid uit te kunnen sluiten waar sprake is van een puntbron.

Voor elk project wordt in aanvulling op de gegevens van de bodemzoneringskaart (1999) altijd 
een bodemonderzoek verricht om voldoende gedetailleerde informatie over de bodemkwaliteit 
binnen het projectgebied te verkrijgen. Het aantal boringen wordt afgestemd op de diepte en de 
verwerkingsopties conform de Richtlijn Maaswerken en/of NEN-richtlijnen7.

De resultaten van het bodemonderzoek worden getoetst aan de bodemkwaliteitsparameters 
behorende bij de zone. Op basis van deze toets kunnen puntbronnen binnen het projectgebied 
worden uitgesloten.

In 2003 is een nieuwe bodemzoneringskaart Maas gemaakt waarin gewerkt is met een vergelijk-
bare zone-indeling als bij ABR. Nieuw bij deze versie is dat de trajecten “van Eijsden tot Mook” 
en “Blankenberg tot voorbij Hedel” als één traject worden beschouwd.
Verder worden de meetlocaties in de bodemzoneringskaarten aangegeven, met hun zone-inde-
ling. Ook worden er in dezelfde kaarten de mogelijke puntverontreinigingen aangeduid. Tijdens 
de uitwerking van de Leidraad zal onderzocht worden of het gebruik van deze bodemzone-
ringskaart geschikt is.

In fi guur 3 is het bepalen van de bodemkwaliteit in een stroomschema voor de Maas weerge-
geven.
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fi guur 3

4.4 Parameters (fysisch en chemisch) 

Met betrekking tot het verzamelen van meetgegevens om een gemiddelde waarde van een 
parameter in een zone, 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 gestandaardi-
seerde gehalten terwijl 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. 

8 Tijdens het opstellen van Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden  wordt bepaald in hoeverre en hoe 
de Richtlijn Maaswerken wordt gebruikt bij bodemonderzoek waarvoor ABM geldt.
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4.4.1 Rijntakken
Voor het bepalen van de zone indeling en het toetsen aan de normen, die behoren bij de ver-
schillende verwerkingsopties, moeten de volgende parameters minimaal onderzocht worden:
- de metalen Cd, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr en As;
- som 7 PCB;
- som DDT/DDD/DDE;
- som 10 PAK;
- minerale olie;
- hexachloorbenzeen (HCB).

Daarnaast dient per monster het gehalte lutum en organische stof bepaald te worden om toetsing 
aan de verschillende normen mogelijk te maken. Voor het bepalen van de bodemkwaliteitszones 
wordt altijd met gestandaardiseerde gehalten gerekend (10% organisch stof en 25% lutum).

4.4.2 Maas
Voor de Maas wordt de methodiek vastgelegd in de Leidraad Waterbodemonderzoek in de 
Uiterwaarden. Op dit moment zijn minimaal de parameters uit het NEN-5740 pakket vereist 
(conform HVN-lijst, zie ABM blz. 95) aangevuld met EOX.

Hierbij wordt niet gecorrigeerd naar standaardbodem. Bij het bepalen van de HVN getallen is 
echter naar meer stoffen gekeken dan in het NEN pakket worden genoemd. Eventueel is voor 
deze stoffen (bijv. DDT) ook een HVN af te leiden. Dit wordt uitgewerkt in de “Leidraad water-
bodemonderzoek in de uiterwaarden”.

4.5 Toelaatbare afwijkingen en betrouwbaarheid

Uitbijters
Door gebruik te maken van de “box-plot” methode uit de “Defi nitiestudie” [Lit. 3en 4] wordt 
een toets uitgevoerd op de onderzoeksgegevens om te bepalen of het daadwerkelijk om een 
diffuse verontreiniging gaat. Door middel van een box-plot worden de “extreme waarden” be-
paald. Indien een parameter hierboven valt, is sprake van een uitbijter.[Lit.3] Voor deze uitbijter 
wordt onderzocht of het gaat om diffuse verontreiniging (toets aan de verhoudingen tussen de 
verschillende parameters)een puntbron of een meetfout. Als het gaat om een meetfout wordt 
de waarneming uit de dataset verwijderd, gaat het om een diffuse verontreiniging dan blijft de 
waarneming in de dataset. De betrouwbaarheid van deze methode van toetsing van de waar-
nemingen is bij berekening van de waarnemingen uit de pilotgebieden (Rijntakken) voldoende 
nauwkeurig gebleken. 

Detectiegrens
Een mogelijk probleem bij toetsing van de waarnemingen zijn de bepalingen die beneden de 
detectielimiet liggen. Deze worden normaliter gerapporteerd als 0,7 maal de detectielimiet. 
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 is gemeten) en tot overschrijding van BGW, HVN of 
interventiewaarde leiden. Dit zou dan betekenen dat vastgesteld wordt dat een bodemlaag niet 
aan de saneringsdoelstelling 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 de daarbij behorende detectielimieten) 
wordt uitgevoerd.

Detectiegrens en gemiddelde waarde
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 detec-
tielimiet wel op enigerlei wijze mee te nemen, omdat het niet meenemen van meetwaarden 
beneden de detectielimiet het gemiddelde in dit soort gevallen onrealistisch hoog kan doen 
uitvallen. In dat geval zou dan toch de gebruikelijke methode van 0,7 maal de detectielimiet 
kunnen worden gebruikt. 
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Het mogelijke effect van door bodemtypecorrectie oplopende gehaltes zal bij het berekenen van 
gemiddelde bodemkwaliteit waarschijnlijk beperkt zijn, vanwege het feit dat de bodemtypecor-
rectie voor organische micro’s zich beperkt tot de range van 2% - 30% organische stof (een 
bodem met een OS-percentage beneden de 2% wordt behandeld als ware het een bodem met 
2% OS) en dat voor PAK’s in bodems met een OS-percentage beneden 10% überhaupt geen 
bodemtypecorrectie hoeft te worden gedaan.
Indien geen van de metingen boven de detectielimiet zou uitkomen kan weer teruggevallen 
worden op de 1e optie: niet toetsen aan de saneringsdoelstelling.
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5 Saneringsdoelstelling

Grond met een gebiedseigen bodemkwaliteit die achterblijft en/of wordt toegepast binnen een 
projectgebied waarop ABR of ABM van toepassing is, moet voldoen aan de saneringsdoelstelling. 
In het grondstromenplan/saneringsplan (§ 3.3) wordt aangegeven hoe de saneringsdoelstelling 
wordt bereikt, danwel in hoeverre de saneringsdoelstelling redelijkerwijs kan worden bereikt 
aan de hand van de Kosteneffectiviteitstoets (KE-toets) (§ 5.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op toepassing van de saneringsdoelstelling, de Afwegingsme-
thode en de KE-toets.

5.1 Waarop is de saneringsdoelstelling van toepassing?

Binnen ABR en ABM wordt iedere (her)inrichtingsmaatregel van een project als een deelsa-
nering beschouwd. De saneringsdoelstelling is van toepassing op de toekomstige leefl aag in de 
eindsituatie van een (her)inrichtingsmaatregel. De saneringsdoelstelling is dus van toepassing op 
de leefl aag bij de verwerkingsoptie “bodem blijft bodem” en op de leefl aag bij de verwerkings-
optie “bergen in putten”. Binnen deelgebieden waar geen (her)inrichtingsmaatregelen worden 
gerealiseerd, wordt de bodemkwaliteit niet getoetst aan de saneringsdoelstelling. 

Opmerkingen na analyse gemiddelde bodemkwaliteit zone 0 t/m5 Rijntakken
Voor de Rijntakken is een toets uitgevoerd naar de verschillende zones in een aantal pilotgebieden 
en de relatie met  de BGW of het HVN. Uit deze toetsing blijkt het volgende:
• zone 0 en 1: de gemiddelde waarden van de zones liggen onder BGW of HVN, deze zones 

voldoen altijd aan de saneringsdoelstelling;
• zone 2 en 3: de gemiddelde waarden van verschillende parameters kan de BGW of de HVN 

waarde licht overschrijden (waarden op het niveau van Bouwstoffenbesluit tussen schone grond 
en categorie-1 grond maar onder het niveau van de Interventiewaarde wbb);

• zone 4 en 5: de gemiddelde waarden overschrijden de BGW of HVN (ook sprake van Interven-
tiewaarde overschrijding) [Lit. 3]

5.2 Werken met de Afwegingsmethode en de KE-toets

De afwegingsmethode en de KE-toets [Lit. 13] bepalen in welke mate bij een (her)inrichtingsvariant 
de saneringsdoelstelling wordt bereikt. De afwegingsmethode ondersteunt de keuze van de in-
richtingsvariant c.q. verwerkingsoptie(s). De KE-toets ondersteunt een eventuele keuze voor 
fasering in het bereiken van de saneringsdoelstelling. 

5.2.1  Afwegingsmethode (stap 1)
Op basis van de afwegingsmethode (stap1) wordt de keuze voor een inrichtingsvariant van 
een concreet project ondersteund door verschillende aspecten in een score te berekenen. In de 
afwegingsmethode wordt de balans opgemaakt, waarbij de lasten (in geld en energie) worden 
afgewogen tegen de baten (milieuwinst) en vervolgens wordt beoordeeld voor welke aanpak 
(c.q. inrichtingsvariant) de balans het verst naar de kant van de baten uitslaat. Omdat het uit-
gangspunt is dat alle inrichtingsmaatregelen de natuur en/of veiligheidsdoelen realiseren zal de 
voorkeur uitgaan naar die variant, conform het ALARA-beginsel. Vervolgens zal aan de eisen van 
de gekozen verwerkingsopties moeten worden voldaan. Zo zal bij de opties “Bodem blijft bodem” 
en “Bergen in putten” de bodemkwaliteit moeten voldoen aan de saneringsdoelstelling. 
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5.2.2   KE-toets (stap 2)
Indien de bodemkwaliteit van de leefl aag niet voldoet aan de saneringsdoelstelling volgt er een 
KE-toets (stap 2). De KE-toets kent twee toepassingen:
1. bepalen of het extra ontgraven van uiterwaardengrond, zodat de saneringsdoelstelling 

direct kan worden gerealiseerd, kosteneffectief is;
2. bepalen of verwerking van de vrijkomende uiterwaardengrond, die niet voldoet aan de 

saneringsdoelstelling, binnen de optie “bodem blijft bodem” vanwege de kosteneffectiviteit 
toelaatbaar is 

De toets beoordeelt dus bij de verwerkingsoptie “bodem blijft bodem” of extra ontgraven en/of 
het aanbrengen van een leefl aag kosteneffectief is. De KE-toets weegt dus af binnen de optie 
“bodem blijft bodem” en niet tussen opties. Voor de afweging met andere opties is de afwegings-
methode bedoeld. (zie item 5 Juridische toets).

In individuele gevallen kan uit de KE-toets blijken dat het direct bereiken van de sanerings-
doelstelling niet kosteneffectief is. In deze gevallen moet worden voldaan aan het stand-still 
principe conform de uitgangssituatie. 

Daarnaast is er een aantal situaties in de praktijk denkbaar waarbij om andere redenen niet aan 
de saneringsdoelstelling kan worden voldaan en waarbij onderbouwd een KE-toets achterwege  
blijft. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om situaties waarbij het middel (bijvoorbeeld het aan-
brengen van een leefl aag) erger is dan de kwaal (een bodemkwaliteit die niet voldoet aan de 
saneringsdoelstelling). Dit kan bijvoorbeeld worden ingegeven door het rivierverruimingsdoel 
of het natuurdoel van de herinrichtingsmaatregel. De beslissing of een KE-toets achterwege 
mag blijven of niet, wordt door het bevoegd gezag gemaakt op basis van gegevens die door de 
initiatiefnemer worden aangereikt.

De toepassing ‘hergebruik als bodem’ wordt aan de hand van onderstaand voorbeeld geïllu-
streerd: 

In het voorbeeld dient conform het ontwerp te worden afgegraven om tot een ondiepe uiter-
waardverlaging te komen, maar de bovengrond (laag A1) voldoet niet aan de saneringsdoelstelling 
(HVN/BGW, zie § 5.3). In het aangrenzende deelgebied B kan de vrijkomende grond in principe 
worden uitgespreid. Hiermee wordt het contactoppervlak voor blootstelling en verspreiding ver-
minderd, waardoor er op projectniveau sprake is van milieuverbetering en binnen deelgebied B 
geen verslechtering optreedt. Een leefl aag van 1 meter dikte wordt niet aangebracht, omdat de 
eisen voor natuurdoeltypen dat niet toestaan of om opstuwing te voorkomen. 

Voor het werken met de Afwegingsmethode en de KE-toets is een “Handreiking Afwegingsme-
thode en KE-toets” opgesteld. 
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5.3 Toetsen aan de saneringsdoelstelling

Toetsing van de bodemkwaliteitszones aan de saneringsdoelstelling vindt plaats op basis van de ge-
middelde waarde per parameter van een zone of een partij met vergelijkbare bodemkwaliteit.
De methode van onderzoek die hieraan ten grondslag ligt, wordt vastgelegd in de “Leidraad 
waterbodemonderzoek in de uiterwaarden”.

Voor het toetsen aan de saneringsdoelstelling wordt de kwaliteit van de leefl aag per zone ge-
toetst aan één BGW behorende bij de toekomstige functie (eindsituatie) of aan het HVN. Voor 
een uiterwaard/weerd waarin een geul wordt aangelegd met de functie natte natuur, zal aan de 
BGW-nat worden getoetst. Een geul is primair watervoerend en wordt daarom vanaf de insteek 
als “nat”gedefi nieerd. (zoals in de Wvo en de Bestrijdingsmiddelenwet)

5.3.1 Het ontbreken van bodemgebruikswaarden
In de systematiek van het actief bodembeheer worden de bodemgebruikswaarden gehanteerd 
als (defi nitieve) saneringsdoelstelling. In aanvulling daarop zijn herverontreinigingsniveau’s 
vastgesteld die functioneren als tussendoelstelling indien het behalen van de BGW’s op korte 
termijn niet haalbaar blijkt. In bijlage 2 van de beleidsnotities ABR/ABM zijn slechts voor een 
beperkt aantal stoffen 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 stof-
fen die conform de bestaande onderzoeksprotocollen ook binnen het bodemonderzoek worden 
onderzocht. 

Om te voorkomen dat sommige parameters buiten beschouwing blijven en er als gevolg daar-
van na uitvoering risico’s blijven bestaan, wordt voor die stoffen waarvoor in de beleidsnotitie 
ABR of ABM geen BGW is opgenomen en het beleid van actief bodembeheer dus niet voorziet 
in een saneringsdoelstelling, aangesloten bij het reguliere bodembeleid door (voorlopig) aan 
de interventiewaarde te toetsen. Indien het toekomstig bodemgebruik gericht is op de functie 
landbouw kan in overleg met het bevoegd gezag worden besloten als alternatief te toetsen aan 
de LAC-signaalwaarden. Wanneer voor de parameters waarvoor in ABM/ABR geen sanerings-
doelstelling wordt gegeven alsnog aanvullende BGW’s beschikbaar komen, kan weer aansluiting 
worden gezocht bij de systematiek van actief bodembeheer: de BGW geldt dan als defi nitieve 
saneringsdoelstelling en de bijbehorende HVN als tussendoelstelling.

5.3.2 Normoverschrijding van beperkte set van parameters
Het uitgangspunt is dat in principe geen van de parameters de saneringsdoelstelling dient te 
overschrijden. Voor stoffen die van nature een hoge achtergrondwaarde binnen een gebied 
hebben, kan het bevoegde gezag (beargumenteerd) de beslissing nemen om van dit standpunt 
af te wijken. Bekend is bijvoorbeeld dat dit voor de stoffen als arseen en zink het geval kan zijn  
( zie ook [lit. 12]).

Opmerkingen na onderzoek [Lit. 3]
Het gemiddelde gehalte aan minerale olie overschrijdt in alle zones, ongeacht de diepte, de streef-
waarden en samenstellingswaarden schone grond. In voor het overige ‘schone’ bodemlagen lijkt 
het gehalte aan minerale olie de toepassing van de grond als schone grond te belemmeren. Het 
gehalte aan minerale olie in de bovengrond blijkt niet gerelateerd te zijn aan de mate van de dif-
fuse bodemverontreiniging met metalen, PAK en PCB, die kenmerkend is voor het riviersediment. 
Dit vormt een aanwijzing voor een andere herkomst van de minerale olie. Mogelijk is het gemeten 
gehalte aan minerale olie voor een belangrijk deel van natuurlijke herkomst (humuszuur e.d.). Als 
dit laatste kan worden aangetoond aan de hand van het organogram kan dit voor het bevoegd 
gezag een argument zijn om het aangetroffen gehalte minerale olie geen belemmering te laten 
zijn voor het gebruik als schone grond. Dit zou betekenen dat de grond die vrijkomt uit zone 0 
in veel gevallen als schone grond kan worden toegepast. 
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5.3.3 Het toepassen van de correctiefactor 1,2 
Binnen de optie “Bodem Blijft Bodem” wordt voor toe te passen grond een correctiefactor van 
1,2 op de saneringsdoelstelling geïntroduceerd, conform de “Interim richtlijn voor het opstellen 
van bodemkwaliteitskaarten in het kader van de Vrijstellingsregeling Grondverzet”. 

In gevallen waarin correctie met deze factor 1,2 leidt tot een saneringsdoelstelling die hoger is 
dan de interventiewaarde betekent dit dat in principe niet meer zou worden gehandeld in over-
eenstemming met de Vrijstellingsregeling grondverzet daar deze in principe stelt dat “indien het 
gemiddelde gehalte voor één of meer stoffen de interventiewaarde overschrijdt geen grondverzet 
mag worden uitgevoerd in het kader van de Vrijstellingsregeling grondverzet”. Daar staat ech-
ter tegenover dat een deel van de in de beide beleidsnotities benoemde bodemgebruikwaardes 
(b.v. BGW

Koper/Lood
 voor landbouw op klei/veengrond) zelf ook al boven de interventiewaarde 

uitstijgen en ABR/ABM desalniettemin de ruimte biedt om ook voor die parameters 1,2 x de 
BGW als saneringsdoelstelling te hanteren. 

Daarom wordt ook voor de parameters waarvoor ABR/ABM geen concrete saneringsdoelstelling 
in de vorm van een BGW of HVN benoemt, 1,2 x de interventiewaarde als saneringsdoelstelling 
gehanteerd voor situaties waarin sprake is van grondverzet binnen de optie “Bodem blijft Bo-
dem”. Hierbij wordt 1,2 x de interventiewaarde door het bevoegd gezag dan echter wel toegepast 
als absolute bovengrens, en wordt geen verdere handhavingsmarge aangehouden: de geringste 
overschrijding van de voornoemde norm van 1,2 x de interventiewaarde kan voor het bevoegd 
gezag aanleiding genoeg zijn om handhavend op te treden. Ook is het aan het bevoegd gezag 
om te beoordelen of er door de initiatiefnemer geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van 
de hiermee gegeven ruimte door bijvoorbeeld het ontgraven van grond en vervolgens zonder 
bewerking in de directe nabijheid van de ontgraving opnieuw toe te passen zonder dat dit aan-
toonbaar functioneel is in het licht van de geplande herinrichting. Het grondstromenplan kan 
hier de benodigde informatie voor leveren.

5.3.4 Vergelijkbare bodemkwaliteit
Van vergelijkbare bodemkwaliteit is sprake als bijvoorbeeld twee deelgebieden tot dezelfde 
zone behoren binnen het projectgebied. Binnen deze zone (tussen de deelgebieden) mag grond 
worden verplaatst om toegepast te worden als bodem. 

5.4 Mogelijkheden voor grondverzet Rijntakken

verwerkingsoptie “Bodem blijft bodem”
Herschikken/schuiven van grond binnen een zone is toegestaan. Deze activiteit dient in het 
saneringsplan te worden vastgelegd.

In overeenstemming met het reguliere bodembeleid is het voor de Rijntakken mogelijk om 
grondverzet te hebben tussen zones. Grondverzet tussen zones moet in het saneringsplan vast-
gelegd worden. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit, na realisatie, minimaal gelijk moet 
blijven of van betere kwaliteit moet zijn. Het gaat dus om het ontvangen van grond uit dezelfde 
zone of een “schonere” bodemkwaliteitszone. 

De afwegingsmethode en de KE-toets geven invulling aan de verdere mogelijkheden (nadere ei-
sen t.a.v. bereiken saneringsdoelstelling) voor grondverzet binnen en tussen zones (zie § 5.2).

verwerkingsoptie “Storten in putten”
Indien de aanwezigheid van puntbronnen is uitgesloten en er dus sprake is van gebieds eigen 
bodemkwaliteit vormen de aanwezige gehalten binnen een projectgebied geen belemmering 
om deze grondstromen toe te passen binnen de verwerkingsoptie “storten in putten” (veron-
diepen van plassen).

Veelgestelde vraag:
Is het verondiepen van een put een werk of niet?
Antwoord: Zie item 7 van de Juridische toets
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5.5 Mogelijkheden voor grondverzet Maas

verwerkingsoptie “Bodem blijft bodem”
Herschikken, toepassen en schuiven van grond binnen het gehele projectgebied is toegestaan, 
mits deze grond voldoet aan de saneringsdoelstelling. Hierbij is van belang dat op projectniveau 
minimaal wordt voldaan aan het stand-still-principe: De situatie voor de ingreep en de situatie 
na de ingreep worden met elkaar vergeleken

De afwegingsmethode en de KE-toets geven invulling aan de verdere mogelijkheden (nadere 
eisen t.a.v. bereiken saneringsdoelstelling) voor grondverzet (zie § 5.2).

Verwerkingsoptie “Storten in plassen/kleischermen/depots”
Indien de aanwezigheid van puntbronnen is uitgesloten en er dus sprake is van gebiedseigen 
bodemkwaliteit vormen de aanwezige gehalten binnen een projectgebied geen belemmering 
om deze grondstromen toe te passen binnen de verwerkingsoptie “storten in plassen/kleischer-
men/depots” (verondiepen van plassen).
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6 Definities

Bodemkwaliteitskaart
Set van kaarten die als geheel een beschrijving geven van de bodemkwaliteit in een bepaald gebied. De 
bodemkwaliteitskaart bestaat uit verschillende lagen waarbij elk van de lagen gericht is op het ruimtelijk 
weergeven van een specifi ek kenmerk dat onderscheidend is voor de bodemkwaliteit. (defi nitie uit hand-
reiking actief bodembeheer)

Bodemkwaliteitszone
Geheel van terreindelen met een (volgens de bodemzoneringskaart) naar verwachting dezelfde mate van 
diffuse bodemverontreiniging. Binnen een zone wordt zowel horizontaal als verticaal een bepaalde mate van 
variatie in de bodemkwaliteit onderkend (defi nitie uit handreiking afwegingsmethode en KE-toets).

Bodemzoneringskaart - Verwachtingenkaart
Set van kaarten die als geheel een beschrijving geven van de te verwachten bodemkwaliteit in een bepaald 
gebied. Het opstellen van een bodemzoneringskaart is gebaseerd op een beperkte set gegevens. (ABR)

Cocktailparameter
De coctailparameter is een verhoudingsgetal dat wordt berekend aan de hand van meetwaarde van de pa-
rameters zink, cadmium, koper, kwik, arseen en de som 10 PAK’s (omgerekend naar standaardbodem).

Deelgebied
Een duidelijk afgebakend en aaneengesloten deel van het projectgebied waar een inrichtingsmaatregel is 
gepland (uit Handreiking afwegingsmethode en KE-toets) en dat is gelegen in een bodemkwaliteits-
zone. 

Dif fuse bodemverontreiniging
Verontreiniging van de bodem over een groot gebied zonder dat éénduidig de bron of oorzaak aan te wijzen 
is ( uit Defi nitiestudie Bodemkwaliteitskaarten Rijntakken)

Gebiedseigen bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit van een bodemkwaliteitszone. De gebiedseigen kwaliteit is niet uitgedrukt als één getal, 
maar bestaat uit de gehele verdeling van gehalten binnen de zone. Verontreiniging als gevolg van lokale 
puntbronnen is expliciet uitgesloten van gebiedseigen bodemkwaliteit.

Interventiewaarde
In de “Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering” vastgestelde waarde waarmee 
voor verontreinigde stoffen de concentratie in een compartiment wordt aangegeven waarbij sprake is van 
ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de (water)bodem 
heeft voor mens, plant of dier.

Leeflaag
De leefl aag is de bovenste laag van de bodem en staat in contact met de omgeving. De leefl aag voorkomt 
contact met de verontreiniging. De dikte en milieuhygiënische kwaliteit van de leefl aag worden afgestemd 
op de bodemgebruikvorm (ABR)

Leidraad uiterwaarden 
Leidraad voor waterbodemonderzoek in de uiterwaarden: (Paraplu) Onderzoeksprotocol voor 
(water)bodemonderzoek in de uiterwaarden toegespitst op het voorkomen en (h)erkennen van diffuse bo-
demverontreiniging die karakteristiek is voor de uiterwaarden. Het protocol zal in 2006 gereedkomen.

MHW
Maatgevend Hoog Water
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Projectgebied
Het gebied waarbinnen een of meerdere inrichtingsmaatregelen plaatsvinden die in technische, organisato-
rische, fi nanciële of logistieke zin met elkaar samenhangen. Het projectgebied wordt meestal ruim begrensd. 
(defi nitie uit handreiking afwegingsmethode en KE-toets) 

Saneringsdoelstelling
Functie-afhankelijke bodemkwaliteit die na bodemsanering of inrichtingsmaatregel bereikt moet zijn.

Terreindeel
De kleinste eenheid die op grond van de historie (gebruik en ligging) is aangemerkt als een gebied met naar 
verwachting een karakteristieke mate van diffuse bodemverontreiniging. 

Vergelijkbare bodemkwaliteit
Overeenkomstige bodemkwaliteit zowel fysisch als milieuhygiënisch.Vergelijkbare kwaliteit wordt bepaald 
door onder andere de indeling in deelgebieden op basis van kenmerken (grondsoort, opslibbing, Rijntak) als 
door het bereik van concentraties aan specifi eke stoffen. (defi nitie uit studie bodemkwaliteitskaarten 
Rijntakken)

Verwachtingenkaart
Zie defi nitie bodemzoneringskaart
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Bijlagen
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Bijlage 1
 
Juridische toets ABR en ABM discussiepunten

Juridische toets “Spelregels ABR en ABM”

Door: mr. Stefanie Keijser-Vermeulen en ing. Joyce Zuijdam 

Intro
In 2003 is het implementatietraject van de beleidsnotities “Actief Bodembeheer Rijntakken”en 
Actief Bodembeheer Maas”(ABM) gestart. Al snel bleek dat er behoefte bestaat aan een eendui-
dige interpretatie van de beleidsnotities. Inmiddels zijn met dat doel de zogenaamde “Spelregels 
ABR en ABM” ontwikkeld.
De Spelregels gelden zowel voor de beleidsnotitie ABR als voor ABM en worden vastgesteld 
door de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant en het ministerie 
van V&W. De Spelregels moeten duidelijkheid geven over de interpretatie van de beleidsre-
gels, wat meer zekerheid geeft bij de voorgenomen rivierverruimingsprojecten. Vanwege het 
besluitvormingsproces van het project Ruimte voor de Rivier en daarmee samenhangend de 
adviezen van de taakgroep FIKA is het van belang dat de Spelregels ABR en ABM juridisch 
worden getoetst.

Juridische toets
De juridische toets “Spelregels ABR en ABM” doorloopt tien items waarover discussie bestaat. 
Van belang bij deze toets is het juridisch inschatten of de spelregels binnen de reikwijdte van de 
beleidsnotities ABR en ABM vallen. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe ontwik-
kelingen en de vigerende wet- en regelgeving.
Nieuwe ontwikkelingen in bodemland zijn BEVER, Grond grondig bekeken, beleidsbrief bodem 
en AMVB Grond en bagger. In beginsel is bij wet- en regelgeving gekeken naar de beleidsregels 
ABR en ABM, de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), inclusief het Bouwstoffenbesluit.

Per item wordt inhoudelijk verwezen naar de vigerende wet- en regelgeving (inclusief het beleid 
van ABR en ABM.) Bij deze verwijzing zijn de volgende stappen gevolgd: 
1. valt dit item van de spelregels binnen de ruimte van het huidige ABR EN ABM;
2. Zo nee, valt dit item wel binnen de huidige wet- en regelgeving;
3. Zo ja, hoe is dit item buiten ABR en ABM maar binnen de huidige wet- en regelgeving te 

regelen?
Stap 1 en 2 betreffen de juridische toets. Stap 3 is een juridisch advies om juridische risico’s cq 
beperkingen weg te nemen. 

De tien items zijn in de bijlage uitgewerkt.
De uitkomst van de toets is dat de Spelregels ABR en ABM binnen de ruimte van de
beleidsnotities ABR en ABM vallen

Proces en Organisatie 
De juridische toets is voorbereid en uitgewerkt door Stefanie Keijser-Vermeulen (jurist bij RWS-
ON) en Joyce Zuijdam (projectleider Spelregels). Deze toets is op 24 februari voorgelegd aan de 
Coördinatiegroep ABR en ABM. Besloten is om deze toets niet voor te leggen aan een externe 
jurist maar aan interne juristen van organisaties die in de Cg zijn vertegenwoordigd.
De resultaten van de juridische toets zijn verwerkt in de Spelregels ABR en ABM. De Spelregels 
zijn meegenomen als uitgangspunt bij de eindrapportage van de werkgroep FIKA.
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Organisatie:
- Procesbegeleider: Janneke Daams (BBV)
- Eerste juridische toets van spelregels Stefanie Keijser-Vermeulen (BBV) en Joyce Zuijdam 

(ANSW)
- Defi nitieve toets is uitgevoerd door Stefanie Keijser-Vermeulen (RWS-ON), Paul Verheijen 

(Prov-Gld), en Koos Nouwen (IVW). 
Tijdens deze toets heeft terugkoppeling plaatsgevonden met Geert Buysrogge 
(prov-Utrecht), Andrienne Veghel-Velthoven (RWS-LB) en Wieneke Stroeken-Janssen
(RWS-LB.
Inhoudelijk zijn de juristen bijgestaan door Joyce Zuijdam (RWS-ON).
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Bijlage Juridische toets

1. De spelregels vallen binnen de ruimte van de 
 beleidsnotitie ABR en ABM

ITEMS:

1.   Status van beleidsregels: § 7.1 
 De betrokken bestuursorganen moeten bij de uitoefening van hun bevoegdheden i.k.v. 

Wm,Wvo en Wbb handelen overeenkomstig de vastgestelde beleidsregels. Er is dus geen 
sprake van een keuze: wel/niet ABR. Afwijken van beleidsregels is in beginsel niet moge-
lijk.

2.  Binnen ABR is het riviersysteem van de Rijntakken als een geval van ernstige bodemver-
ontreiniging aangemerkt;

 Binnen ABM is het riviersysteem van de Maas als een geval van ernstige bodemverontrei-
niging aangemerkt,

 (ABR en ABM hebben betrekking op diffuus verontreinigde uiterwaarden-/weerdgrond in 
het riviersysteem.)

 Dit betekent:
 a. voor elk project waarop ABR en ABM van toepassing is moet een saneringsplan (sober 

doch doelmatig) worden opgemaakt;
 b. gelet op de gevalsdefi nitie (§ 7.4 ABR en ABM plus toelichting) en vanwege de relatief 

grote hoeveelheden klasse 4 uiterwaardengrond/weerdgrond (overschrijding inter-
ventiewaarde) > 25 m3 is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Dit betekent een meldingsplicht ingevolge art. 28 Wbb. Dit ongeacht of de bodem 
binnen een bepaald project nu wel of niet > 25 m3 klasse 4 baggerspecie bevat. Er is 
dan geen sprake van een ander geval van verontreiniging, maar van een deel van het 
desbetreffende geval van ernstige verontreiniging (§ 7.4 Toelichting op beleidsregels 
ABR en ABM).

 c. Bij de melding Wbb moeten de resultaten van het bodemonderzoek samen met het 
saneringsplan worden ingediend bij het bevoegd gezag. (Hfdst. 5 ABR en ABM).

 d. In een saneringsplan moet worden beschreven op welke wijze en wanneer wordt 
gesaneerd en welke waterbodemkwaliteit zal worden gerealiseerd (in relatie tot de 
saneringsdoelstelling § 3.3 en de verwerkingsopties § 4.2). In een zorgplan moet 
worden vastgesteld hoe de restverontreiniging wordt beheerd (§ 3.1 en § 3.4 ABR en 
ABM en § 3.3. toelichting op ABR en ABM).

  
3.  De Defi nitiestudie Bodemkwaliteitskaarten Rijntakken heeft binnen ABR de volgende 

status:
 - Startpunt van het bodemonderzoek (blz. 21 en 43 ABR);
 - De Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden sluit aan bij de methodiek 

van de “Defi nitiestudie (§ 5.1.4, blz. 69, Toelichting ABR);
 - Bij het opstellen van de “Defi nitiestudie” is aangesloten bij de systematiek van de 

“Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten” i.h.k.v de Vrijstellingsregeling grondverzet. 
In tegenstelling tot deze Interim-richtlijn is rekening gehouden met de variabiliteit 
binnen de zone-indeling voor de Rijntakken (zie § 4.4, blz. 39, Defi nitiestudie).

 De Bodemzoneringskaart Maasdal en de Bodemzoneringskaart Bedijkte Maas (blz. 54 ABM) 
hebben binnen ABM de volgende status:

 - Startpunt van het bodemonderzoek (blz 19 en 73 ABM);
 - Bij de verwerkingsoptie “Bodem blijft Bodem”wordt voor de toetsing aangesloten bij 

de systematiek op grond van de “Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten” i.h.k.v de 
“Vrijstellingsregeling grondverzet” (§ 5.2.2, toelichting ABM).

 - Dit betekent dat de Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden aan moet 
sluiten aan de systematiek van de “Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten” i.h.k.v 
de Vrijstellingsregeling grondverzet
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 De Defi nitiestudie en de Bodemzoneringskaarten hebben in beginsel de status van een ver-
wachtingenkaart. Het bodemonderzoek toetst deze verwachting en de resultaten worden 
vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart en het Saneringsplan/
Grondstromenplan geven het bevoegde gezag informatie die nodig zijn om een melding 
ex art. 28 Wbb af te handelen bodem en kan ook gebruikt worden voor een aanvraag in 
het kader van de Wm en de Wvo. 

4. Binnen ABR en ABM wordt de zonesystematiek toegepast (actief bodembeheer) en uitgegaan 
van gemiddelde bodemkwaliteit. Voor het meetplan geldt de zone-indeling zoals weerge-
geven op de bodemzoneringskaart als basis. De zone-indeling is bepalend voor het aantal 
waarnemingen dat per oppervlakte-eenheid dient te worden gedaan. Wijze van onderzoek 
wordt vastgesteld in de door het RIZA ontwikkelde onderzoeksprotocollen voor diffuse 
verontreiniging (hdfst. 5 ABR en ABM). Daarbij wordt aangesloten bij het AKWA rapport 
”Defi nitiestudie bodemkwaliteitskaarten Rijntakken”, blz. 69 ABR en/of interim-richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten blz. 74 ABM. Hiermee is beleidsmatig bepaald hoe bodemonder-
zoek moet worden uitgevoerd en hoe de bodemkwaliteit kan worden vastgesteld. Bij het 
toetsen wordt uitgegaan van de gemiddelde bodemkwaliteit die is verkregen na onderzoek 
per zone/deelgebied binnen de begrenzing van een project.

 - Voor het toetsen van de gemiddelde bodemkwaliteit zie :§ 5.2.2. Toelichting ABR en 
ABM, “Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering”, “§ 1.8,  stap 
7 Karakteriseren van de bodemkwaliteit per bodemkwaliteitszone, Interim-richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten”;

 - Binnen het stroomgebied is aan de hand van hoogteligging en overstromingsfrequentie 
een bepaalde mate van variabiliteit aan bodemkwaliteit binnen de zones te onderschei-
den. Bij de beoordeling van de bodemverontreiniging wordt rekening gehouden met 
de lokale omstandigheden en behoefte aan maatwerk (Circulaire Saneringsregeling 
Wet Bodembescherming: beoordeling en afstemming (Stcrt.1998, nr.4) 

 - Consequentie van ABR en ABM is dat diffuse verontreiniging niet als een puntbron 
wordt afgeperkt binnen een deelgebied van vergelijkbare kwaliteit (zone) (§ 4.2.5 
ABR en ABM)

 - Consequentie van ABR en ABM is dat een meting van klasse 4 niet nader wordt af-
geperkt zolang het binnen de variatie van de bodemkwaliteitszone past.

 - Consequentie van het zone-denken is dat de gemiddelde kwaliteit van de zone/het 
deelgebied getoetst wordt aan de normen zoals opgesteld in  ABR en ABM.

 - Daarnaast is de defi nitie van een saneringsgeval uit Wbb in ABR en ABM ingevuld 
voor het riviersysteem van de Rijntakken en de Maas. Elk grondverzet wordt als een 
deelsanering van het totale geval van sanering gezien (zie uitgangspunt 2).

  
5.  Centraal binnen dit item staat de vraag in hoeverre het mogelijk is om binnen een zone 

gebiedseigen grond te verplaatsen c.q. te herschikken die niet voldoet aan de sanerings-
doelstelling. 

Kenmerk van de verwerkingsoptie “Bodem blijft Bodem” is dat de vrijkomende bodem weer 
dezelfde functie krijgt als het voor ontgraving had. Voorbeelden van deze vorm van verwerken 
zijn: het terugzetten van de oorspronkelijke aanwezige deklaag na ontgraving delfstof, het 
egaliseren tijdens grondwerk, het opvullen van ondiepe ontgrondingen en het verplaatsen van 
grond binnen dezelfde zone (§ 4.2.1, § 4.2 toelichting ABR en ABM).

De aanpak binnen ABR en ABM is als volgt: 
Op basis van de afwegingsmethode (stap 1) wordt de keuze voor  een inrichtingsvariant van een 
concreet project  ondersteund. Binnen de inrichtingsvariant wordt de keuze gemaakt tussen de 
verschillende verwerkingsopties. Vervolgens zal aan de eisen van de gekozen verwerkingsopties 
moeten worden voldaan. In dit geval aan de eisen die aan de optie “Bodem blijft bodem” wor-
den gesteld. Onder meer moet  de grond  “uit dezelfde zone afkomstig zijn” en moet de grond 
voldoen aan de saneringsdoelstelling (SD) zoals verwoord in ABR en ABM § 4.2.1.. 
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De SD geldt voor de achterblijvende bodem na ontgraven en ook voor de toepassing van grond 
als bodem. Uiterwaardengrond die niet voldoet aan de SD moet in beginsel op een andere 
wijze worden toegepast. In situaties waarin niet voldaan wordt aan de SD kan blijken dat het 
niet kosteneffectief is om de SD direct te bereiken. Dit wordt bepaald aan de hand van de ko-
steneffectiviteitsafweging (Stap 2). Binnen deze methode blijven het stand-still-principe en het 
ALARA-principe  van toepassing (§ 3.3 en 7.2 ABR en ABM).

Stap 1 Afwegingsmethode:
De afwegingsmethode ondersteunt de keuze voor een inrichtingsvariant in een concreet project 
door verschillende aspecten in een score te berekenen. In de Afwegingsmethode wordt de balans 
opgemaakt, waarbij de lasten (in geld en energie) worden afgewogen tegen de baten (milieuwinst) 
en vervolgens wordt beoordeeld voor welke aanpak (c.q.) inrichtingsvariant) de balans het verst 
naar de kant van de baten uitslaat. Omdat het uitgangspunt is dat alle inrichtingsvarianten de 
natuur en/of veiligheidsdoelen realiseren, zal de voorkeur uitgaan naar de variant die dat doet 
tegen de kleinste lasten en met de grootste baten, conform het ALARA-beginsel (§ 6.2 toelichting 
ABR en ABM).

Stap 2 Kosteneffectiviteitsafweging (KE-toets)
In individuele gevallen kan blijken dat het direct bereiken van de saneringsdoelstelling niet ko-
steneffectief is. De KE-toets vergelijkt de vermindering van de blootstelling en de vermindering 
van de verontreiniging met de kosten.

Interpretatie in hoeverre het mogelijk is om binnen een zone gebiedseigen grond te verplaatsen 
c.q. her te schikken die niet voldoet aan de saneringsdoelstelling, is als volgt:
- de grond is afkomstig uit dezelfde zone, waarvan de gemiddelde bodemkwaliteit onder de  

interventiewaarde ligt;
- de KE-toets beoordeelt of extra ontgraven en/of het aanbrengen van een leefl aag kosteneffectiever is en 

niet of een andere verwerkingsoptie kosteneffectiever is 

Een belangrijke randvoorwaarde bij Actief bodembeheer is immers dat zoveel mogelijk milieuverbetering 
moet worden bereikt voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd, waarbij tenminste aan stand-still 
moet worden voldaan (§ 6.2 ABR en ABM).  
Steun kan ook gevonden worden in het feit dat herschikken (optie “Bodem blijft bodem”) van grond en 
gerijpte baggerspecie –waarvan de gemiddelde kwaliteit onder de interventiewaarde ligt – binnen de Wbb 
mogelijk is zolang er een Wbb-melding plaatsvindt.  
In het verlengde hiervan is in de toelichting op § 6.3 (dit is § 6.4 toelichting ABR en ABM) 
aangegeven dat bij situaties, waarbij er sprake is van de functie natuur, het uitvoeren van de 
kosteneffectiviteitafweging niet nodig is. Het gaat hierbij om situaties waarbij “het middel (ver-
der afgraven of aanbrengen van een leefl aag) “erger is dan de kwaal” (bodemkwaliteit voldoet 
niet aan de saneringsdoelstelling). De beslissing of een kosteneffectiviteitstudie achterwege mag 
blijven of niet wordt door het bevoegd gezag gemaakt.
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Losse vragen die zich n.a.v. ABR en ABM voordoen

6.  Binnen ABR en ABM is het stroomgebied als 1 ernstig geval van bodemverontreiniging 
aangemerkt. Het laat onverlet dat gezien de geografi sche omvang en verschillen in ge-
biedskenmerken deelsaneringen plaatsvinden. Dit betekent dat binnen het geografi sche 
afgebakende geval van ernstige bodemverontreiniging er evenwel deelgebieden/zones 
voorkomen waar geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

 Binnen ABR en ABM is er geen beleidsruimte om te bepalen dat voor bepaalde zones wel/niet getoetst 
hoeft te worden aan de SD. 

7.
 • Is het verondiepen van putten aan te merken als een “werk” in de zin van het 

bouwstoffenbesluit?
 • Kan het verondiepen van een put worden beschouwd binnen de saneringsmaatregelen 

(indien beschreven in het saneringsplan)?
 Essentieel bij de defi nitie van “werk” worden gezien de terugneembaarheid van de toegepaste bouwstof, 

de eindigheid van de toepassing en de functionaliteit. De eindigheid van een werk hangt samen met de 
functie ervan. Bij het maken van onderscheid tussen eindig en niet-eindig is het niet van belang of de 
duur van de toepassing reeds vooraf vaststaat; bepalend is de waarschijnlijkheid van een beëindiging 
van de toepassing. Voorbeelden van werken zijn: hoogwatervluchtplaatsen, dijken en ook het verondie-
pen van putten kan hieronder vallen. Een hulpmiddel bij de beoordeling is ook:het substitutiebeginsel: 
als dit materiaal niet beschikbaar was, zou er dan materiaal van elders worden gehaald om het werk 
te maken?

 Hergebruik van vrijkomend materiaal in werken wordt binnen ABR onderscheiden van hergebruik 
als bodemmateriaal. Kenmerk van deze verwerkingswijze is dat het vrijkomende materiaal weer de-
zelfde functie krijgt als het voor de ontgraving had (“bodem wordt bodem”). Als voorbeelden worden 
gezien: het terugzetten van de oorspronkelijke aanwezige deklaag na ontgraving van een delfstof en het 
egaliseren van een terrein waarbij kleine glooiingen worden opgevuld. Het materiaal vermengt zich 
met de bodem en gaat onderdeel van de bodem uitmaken. Er is dan geen sprake van de mogelijkheid 
tot het terugnemen van het toegepaste materiaal. 

 Centraal bij het onderscheid tussen”bodem wordt bouwstof” en “bodem wordt bodem” staat de ein-
digheid van de toepassing en de terugneembaarheid (zie § 4.2 en § 4.3 van de Toelichting ABR EN 
ABM). Per geval zal een beoordeling moeten plaatsvinden.

8.  Kun je door het nemen van een vertrekpunt van een saneringsbeschikking op grond van de 
Wbb voor het gehele gebied betreffende de Rijntakken en/of Maas het inrichtingenbegrip 
van de Wm daarmee buiten toepassing laten? (juridische grondslag saneringsbeschikking 
prevaleert boven het bedrijfsmatig winnen van delfstoffen zoals bedoeld in het IVB). Of is, 
wanneer sprake is van verplaatsen van grond (optie b.b.b.) binnen 1 geval van verontrei-
niging, de Wm c.q. het inrichtingenbegrip nog van toepassing (zoals ontheffi ng ex artikel 
10.63 lid 3 Wm)? Analoog aan deze vraag, is de vraag wanneer sprake is van verplaatsen 
van grond binnen een project, de vrijkomende grond dan wordt beschouwd als een afvalstof 
of kan worden beschouwd als een bijproduct en of nuttig hergebruik zonder bewerking.

 De Wm en de Wbb zijn hiërarchisch gelijkwaardig aan elkaar. Er is geen wettelijke voorrangsregeling 
op grond waarvan de ene wet voor de andere gaat. Het eerste deel van de vraag moet dus ontkennend 
worden beantwoord. Voor de toepasselijkheid van de Wm moet allereerst gekeken worden of er sprake 
is van een vergunningplichtige inrichting. Binnen een inrichting kunnen zowel de Wbb als de Wm 
van toepassing zijn. Wanneer geen sprake is van een of meer inrichtingen moet rekening gehouden 
worden met het stortverbod buiten inrichtingen. Van dit verbod kan ontheffi ng worden verleend.(§ 
7.3 ABR en ABM, ex artikel 10.63 lid 3 Wm). De projecten waarop ABR en ABM van toepassing zijn, 
vallen al snel onder het IVB van de Wm. Er is namelijk al snel sprake van het bedrijfsmatig winnen 
van delfstoffen.

 Voor het derde deel van de vraag staat centraal of de vrijkomende grond dat binnen het 
gebied weer wordt toegepast een afvalstof is of kan deze grond worden beschouwd als 
een bijproduct van het bedrijfsmatig winnen van een delfstof (terugplaatsen roofgrond, 
na ontkleiing van een gebied) of kan deze grond worden beschouwd als nuttig hergebuik 
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zonder bewerking?
 Conform het beleid ABR en ABM valt vrijkomende grond onder de defi nitie van baggerspe-

cie: “Al het niet vermarktbare materiaal dat vrijkomt uit of via het gedeelte van de bodem 
dat behoort tot het beheersgebied ingevolgde de WVO…”. Meer specifi ek valt baggerspecie 
onder de categorie bedrijfsafvalstoffen. 

 Op de vraag of vrijkomende grond per defi nitie moet worden beschouwd als een afvalstof, 
is geen generiek antwoord te geven. Dit is mede afhankelijk van de omstandigheden waar-
onder de grond vrijkomt. Grond die binnen een project vrijkomt en waarvan de initiatief-
nemer zich wil ontdoen (bijvoorbeeld door het af te voeren naar een erkende verwerker) 
wordt in de regel beschouwd als een (bedrijfs)afvalstof. Grond of baggerspecie die vrijkomt, 
vergelijkbaar is qua bodemkwaliteit en zonder nadere bewerking kan worden hergebruikt, 
hoeft niet in alle gevallen te worden beschouwd als een afvalstof, maar kan soms ook 
worden gezien als een bijproduct (bijvoorbeeld als zij vrijkomt bij kleiwinning)9. Andere 
belangrijke argumenten om grond niet te beschouwen als een afvalstof zijn: de zekerheid 
van hergebruik en dat het hier gaat om een “gelijkwaardige secundaire grondstof”. 

 Deze argumentatie kan worden vastgelegd in het grondstromenplan/saneringsplan. In de 
praktijk kan dan ook binnen de Wm-vergunning voor het bodemdeel worden verwezen  
naar de Wbb-beschikking. Indien er geen sprake is van een inrichting kan, op  grond van 
de argumentatie in het grondstromenplan/saneringsplan,  dan voor gevallen gelden dat er 
wordt afgezien om een ontheffi ng aan te vragen als bedoeld in artikel 10.63 lid 3 Wm.

9.  Kun je met de Saneringsbeschikking gemotiveerd afwijken van de beleidsregel ABR 4.2?
 Dit is in beginsel niet mogelijk. Zie de status van beleidsregels onder 1.

10.  Is het haalbaar om éénzijdig een beleidsregel te laten vaststellen (RWS) die afwijkt van 
beleidsregel 4.2 ABR?

 Juridisch gezien is het mogelijk om ter uitvoering van je eigen bevoegdheid een nieuwe  beleidsregel 
vast te stellen. In het geval ABR EN ABM dat ondertekend is door meerdere bevoegde gezagen, is dat 
geen nette oplossing en het kan leiden tot rechtsonzekerheid. Je kunt je afvragen wat je hiermee wilt 
bereiken?.

Arnhem, 27 april 2005

9   Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (18 april 2002, C-9/00 (Palin 
Granit); 11 september 2003, C-114/01 (AvestaPolarit Chrome), AB 2004, 271; 15 januari 2004, C-235/02 (Saetti en 
Frediani), AB 2004, 273) en van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (26 mei 2004, AB 2004, 272) 
wijst erop dat baggerspecie niet altijd als afvalstof moet worden aangemerkt, met name niet indien de baggerspecie 
als een bijproduct moet worden aangemerkt dat zonder nadere bewerking wordt hergebruikt. Deze oplossing kan 
met name gunstig zijn in geval van verplaatsing van roofgrond die vrijkomt bij (bijvoorbeeld) zand- of kleiwinning, 
waarbij de roofgrond binnen hetzelfde gebied wordt toegepast in opvullingen en dergelijke. Per geval zal echter op 
basis van de dan meest recente jurisprudentie moeten worden bepaald of sprake is van een afvalstof, waarbij de 
bovenstaande criteria op dit moment de meest actuele zijn.
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Bijlage 2 

Flowschema mogelijkheden ABR en ABM
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