
Uitgangspunten opzet structurele PMT 
 
A) Het ambitieniveau van de  informatiebehoefte is gebaseerd op de beleidsvragen van het 
Tienjarenscenario: 
 

1) Lopen we de achterstand met onderhoudsbaggeren in (einddoel 2025)? 
2) Wat is de kwaliteitsontwikkeling van de baggerspecie (einddoel specie kan worden 

toegepast als grondstof)? 
3) Voeren we de sanering van historische verontreiniging uit (einddoel 100% in 

2025, tussendoel RWS 20% in 2005)? 
4) Wat zijn de bestemmingen (doelstelling 20% hergebruik van niet-verspreidbare 

specie)? 
5) Wat zijn de kosten (zijn er voldoende middelen beschikbaar)? 

 
 
B) Om een herkenbare structuur aan de informatievragen te geven, is deze gekoppeld aan 
bovenstaande informatiebehoefte.  
 
Als juiste detail- en schaalniveau ziet de begeleidingscommissie de Unie–enquête 
waterbodems, uitgebreid met vragen over zoute specie en vragen over programmering en 
achterstand. De gebruikte definities van bijv. hergebruik en tijdelijke opslag dienen goed 
afgestemd  te worden om misverstanden te voorkomen (zie bijlage). 
 
 
C) De berekening van kengetallen zoals bijvoorbeeld het percentage hergebruik gebeurt 
centraal door AKWA uit door waterkwaliteitsbeheerders en onderhoudsplichtigen (verder als 
gegevensleveranciers aan te duiden) aan te leveren gegevens over baggerwerken. Dit is van 
belang voor de betrouwbaarheid van de uitkomst en om inzicht in de achtergrond te krijgen. 
 
 
D) De inwinning, verwerking en presentatie van gegevens dient via een internetapplicatie te 
gaan verlopen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met bestaande applicaties zoals 
Waterstatus ten einde dubbele invoer te voorkomen. 
De gegevensleveranciers worden per brief uitgenodigd om actuele gegevens  aan te leveren. 
De enquête moet worden ingevuld door de verantwoordelijke voor het baggerwerk, dit is 
meestal ook de financier. 
 
E) Actualisatie van gegevens: vanuit het oogpunt van tijdige (bij)sturing van beleid, is een 
jaarlijkse actualisatie gewenst. De gegevensleveranciers hebben echter aangegeven dat een 
tweejaarlijkse actualisatie op meer draagvlak kan rekenen. 
 
 
Vertaling informatiebehoefte in gegevensvraag 
1) Lopen we de achterstand met onderhoudsbaggerwerk (einddoel 2025 geen 
achterstand) in? 
 
Informatievraag:  
Programmering onderhoudsbaggerwerk (zowel nautisch als t.b.v. waterhuishouding) en 
overzicht uitgevoerde onderhoudsbaggerwerken. De zogenaamde schouwspecie en baggeren 
t.b.v. zandwinning of strandsuppletie behoeven niet te worden opgegeven omdat dit geen 
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verband houdt met de beleidsvraag. Voor éénmalig baggeren n.a.v. van nieuwe werken zoals 
vaargeulverbreding of -verdieping en natuurbaggerwerken geldt dit eveneens, maar wordt 
voorgesteld deze apart te vermelden i.v.m. besteding van de beschikbare budgetten en de 
beschikbaarheid van bestemmingen. 
  
Aan wie:  
Onderhoudsplichtigen (meestal is dit een rijkswaterstaatdirectie, provincie, waterschap, 
gemeente of een particuliere havenbeheerder).  
 
 
Te vragen gegevens: 
 
Gegeven Eenheid 
Programmering onderhoudsbaggerwerk: Totale hoeveelheid te baggeren specie in situ 

m3 per jaar, voor tenminste de komende 5 
jaar, aanduiding zoet/zout/brak, uitgesplitst 
naar aanleiding, herkomst, bestemming en 
kwaliteitsklasse; financiële dekking (ja/nee) 
en knelpunten. 
NB Samenloopprojecten met saneringsspecie 
dienen per project te worden gespecificeerd. 
Optioneel: mogelijkheid om dit per 
waterlichaam of watersysteem op te geven. 

Overzicht uitgevoerd onderhoudsbaggerwerk Totale hoeveelheid gebaggerde specie en 
kosten in situ m3 resp. € per jaar, aanduiding 
zoet/zout/brak, uitgesplitst naar aanleiding, 
herkomst, bestemming en kwaliteitsklasse; 
bestemming specie uit tijdelijke depots. 
NB Samenloopprojecten met saneringsspecie 
dienen per project te worden gespecificeerd. 
Optioneel: mogelijkheid om dit per 
waterlichaam of watersysteem op te geven. 

Inzicht in aanwas Ja/nee; zo ja, schatting totale aanwas in situ 
m3/jaar; aanduiding zoet/zout/brak; 
Optioneel: mogelijkheid om dit per 
waterlichaam of watersysteem op te geven. 

 
Toelichting begrippen: zie bijlage. 
 
 
2) Wat is de kwaliteitsontwikkeling van de baggerspecie (einddoel specie kan worden 
toegepast als grondstof)? 
 
Informatievraag: trend in de tijd t.a.v. kwaliteit van baggerspecie. 
 
Aan wie:  
Onderhoudsplichtigen en waterkwaliteitsbeheerders. 
 
Te vragen gegevens: 
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Gegeven Eenheid 
Inzicht in kwaliteitsontwikkeling in de tijd Ja/nee; zo ja, keuze uit beter, gelijk of 

slechter; aanduiding zoet/zout/brak; 
Optioneel: mogelijkheid om dit per 
waterlichaam of watersysteem op te geven. 

 
 
 
3) Voeren we de sanering van historische verontreiniging uit (einddoel 100% in 2025)? 
 
Informatievraag: programmering saneringsbaggerwerk en overzicht uitgevoerde 
saneringsbaggerwerken. 
 
Aan wie:  
Verantwoordelijke organisatie(s) voor saneringsbaggerwerken, dat zijn de 
waterkwaliteitsbeheerders. 
 
Te vragen gegevens: 
Gegeven Eenheid 
Programmering saneringsbaggerwerk Hoeveelheid te baggeren saneringsspecie per 

project in situ m3,  aanduiding zoet/zout/brak, 
voor tenminste de komende 5 jaar, 
uitgesplitst naar bestemming en 
kwaliteitsklasse; samenloop met onderhoud 
(ja/nee); financiële dekking (ja/nee) en 
knelpunten 

Overzicht uitgevoerd saneringsbaggerwerk Hoeveelheid  gebaggerde specie en kosten 
per project in situ m3 per jaar resp. € per jaar, 
aanduiding zoet/zout/brak, uitgesplitst naar 
bestemming en kwaliteitsklasse; samenloop 
met onderhoud (ja/nee) 

 
 
4) Wat zijn de bestemmingen (doelstelling 20% hergebruik)? 
 
Informatievraag:  
Overzicht bestemmingen uitgevoerde baggerwerken. 
 
Aan wie: 
Zie vragen 1) en 3) 
 
Te vragen gegevens: 
Bestemmingen zijn al meegenomen bij vragen 1 (onderhoud) en 3 (sanering). 
 
 
 
5) Wat zijn de kosten (zijn er voldoende middelen beschikbaar)? 
 
Informatievraag:  
overzicht kosten uitvoering en inzicht in financiële dekking programmering baggerwerken. 

Uitgangspunten opzet structurele PMT Pagina 3 van 7 
 

 



 
Aan wie: 
Zie vragen 1) en 3) 
 
Te vragen gegevens: 
Kosten zijn al meegenomen bij vragen 1 (onderhoud) en 3 (saneren). 
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Bijlage 
 
Definities: 
Aanleiding: één of meer mogelijkheden: nautisch, waterhuishoudkundig (hydraulisch), 
veiligheid (Ruimte voor de Rivier), sanering, samenloop, nieuwe werken, ecologisch 
baggerwerk (in kader van natuurbouw bijv. eutrofe specie). 
Aanwas: letterlijk het aangroeien van de sedimentlaag door bezinking van bodemdeeltjes. 
Achterstallig onderhoud: volgens de nautische of waterhuishoudkundige normen noodzakelijk 
onderhoud dat niet is uitgevoerd, omdat het niet in een regulier onderhoudsprogramma is 
opgenomen. 
Baggeren: het in den natte ontgraven van waterbodem. 
Baggerspecie: grond die uit de bodem is vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat 
water bestemde ruimte, daaronder begrepen sediment en het residu van de reiniging van 
baggerspecie. 
Bron: Staatscourant nr. 136, 19 juli 2002, inzake Tijdelijke 
stimuleringsregeling baggerspecie. 
Artikel 1, lid C. (zo ook letterlijk vermeld in Staatscourant nr. 249, d.d. 
december 2001, Bijlage A, paragraaf 1, artikel 1 inzake WBM) 
Niet vallende onder baggerspecie: 
- Voorwerpen die afzonderlijk van of uit de waterbodem zijn verwijderd; 
- Voorwerpen die redelijkerwijs tijdens het baggeren uit de baggerspecie 
kunnen worden verwijderd, alsmede voorwerpen die na het baggeren uit de 
baggerspecie zijn verwijderd; 
- stoffen en producten die zijn ontstaan door de behandeling of toepassing 
van baggerspecie, het residu van de reiniging van baggerspecie daaronder 
niet begrepen. 
  
In Staatscourant nr. 249, d.d. december 2001, staat tevens vermeld dat het 
SCG een partij specie dat meer dan 50% aan bodemvreemde materialen bevat, 
niet beschouwd als baggerspecie. Met bodemvreemde materialen worden 
voorwerpen bedoeld zoals puin, fietsen en koelkasten 
- Bodem: = ook de diepe bodemlagen 
- oppervlaktewater = in de zin van de Wvo. 
 
Bestemming: keuze uit verspreiden op land onder verspreidingsbeleid, verspreiden in 
oppervlaktewater onder verspreidingsbeleid, direct toepassen onder Bouwstoffenbesluit, 
toepassen onder Bouwstoffenbesluit na verwerken, storten in een depot volgens de Wet 
Milieubeheer, tijdelijke opslag met als doel verdere bewerking t.b.v. hergebruik 
Direct toepassen: in een werk onder Bouwstoffenbesluit (Bsb) toepassen van baggerspecie 
zonder bewerkingsstap zoals rijpen of zandscheiden. 
Staatscourant nr. 249, d.d. december 2001, inzake WBM en SCG: 
  
"Baggerspecie die voorafgaand aan storten een bepaalde behandeling 
ondergaat, wordt verwerkt of tijdelijk wordt opgeslagen, blijft 
baggerspecie, tenzij er zodanige handelingen mee worden verricht dat moet 
worden gesproken van een nieuw product (bijv. uit immobilisatie ontstaan 
granulaat of uit waterbodemklei geproduceerde bakstenen). Bij landfarming 
en rijpen blijft de ontwaterde of gerijpte baggerspecie dus baggerspecie en 
wordt derhalve niet als grond aangemerkt. Dit geldt voor toepassing van de 
Wbm. Het Bsb kent geen onderscheid tussen grond en baggerspecie. Zodra 
baggerspecie wordt toegepast conform het bsb, wordt baggerspecie als grond 
beschouwd." 
Hergebruik: hoeveelheid (direct) toegepaste en hoeveelheid verwerkte baggerspecie. De 
beleidsdoelstelling t.a.v. hergebruik betreft specie die om fysieke redenen niet verspreid kan 
worden dan wel niet voldoet aan de wettelijke gestelde criteria voor verspreiding op land of in 
oppervlaktewater.  
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Herkomst: keuze uit stedelijk (bebouwd) gebied, landelijk gebied of Rijkswater. 
Hoeveelheid:  wordt uitgedrukt in m3: gebruik van situ m3 bij programmering, bij uitvoering 
terugrekenen naar in situ m3. 
Knelpunten: één of meer mogelijkheden: personeel, financieel, bestuurlijke aandacht, 
bestemmingen. 
Kosten: het gaat om de kosten van de totale baggerketen: optelsom van directievoering, 
baggeren, transport, bestemmen en BTW. Betreft dus all-in kosten. 
Kwaliteit: het eindoordeel van de toetsing aan de klassegrenzen volgens NW4 met alle 
wijzigingen van de afgelopen jaren. 
Kwaliteitsklasse: 0, 1, 2, 3, of 4 volgens NW4 resp. UGT (Uniforme Gehalte Toets, tot juni 
2004 van kracht) en CTT (Chemie Toxiciteits Toets, vanaf juni 2004 van kracht). UGT en 
CTT zijn normen die bepalen of zoute specie in zee mag worden verspreid. 
Onderhoud: het baggeren omwille van nautische en/of waterhuishoudkundige redenen, kader 
beheerplannen, Wet op de waterhuishouding, legger. 
Regulier onderhoud: het periodiek in hetzelfde watersysteem uit te voeren 
onderhoudsbaggerwerk met als doel de aanwas te verwijderen, zodat de nautische en 
waterhuishoudkundige functies van het watersysteem gewaarborgd zijn. 
Samenloop: baggerproject waarbij zowel onderhoud als sanering wordt uitgevoerd, kan ook 
gaan om samenloop met bijv. veiligheid of natuurontwikkeling. 
Saneren: het baggeren omwille van milieuhygiënische redenen, kader Wet 
Bodembescherming. 
Storten: het in een definitieve stortplaats of depot brengen van baggerspecie. Het gaat hier om 
een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer (WM). Dit kan zowel een nat depot zijn 
(open put of omdijkt depot zoals IJsseloog of de Slufter) als een “droog” depot dat boven de 
grondwaterspiegel ligt en droog gehouden wordt door afvoer van hemelwater. 
Tijdelijke opslag: het tijdelijk opslaan van baggerspecie op de kant, of in een doorgangs- of 
een rijpingsdepot of een andere tijdelijke opslagplaats, meestal met de bedoeling om de 
gerijpte baggerspecie ter plaatse als bodem af te zetten (met bodemkwaliteitskaart) dan wel 
deze als bouwstof elders af te zetten. 
Daarnaast valt tijdelijke opslag in afwachting van transport naar een definitieve bestemming 
hieronder. Het kan daarbij ook om sterker verontreinigd materiaal gaan, dat na rijping niet aan 
de kwaliteitseisen voor gebruik als bodem of bouwstof voldoet. 
Verspreiden in water: in zoet of zout water brengen van baggerspecie (klasse 0-2, =<UGT of 
CTT), al dan niet via een zogenaamde loswal (zoute specie). 
Verspreiden op land: op de kant zetten (klasse 2 tot 20 m uit de kant) of over een perceel 
verspreiden van baggerspecie zonder verdere bewerking (klasse 0-1). Ook verspreiden buiten 
het verspreidingsbeleid (art. Wm 10.47) valt hieronder en bagger wordt bodem voor zover dit 
door het bevoegd gezag niet als tijdelijke opslag vergund wordt. 
Verwerken: het uitvoeren van een bewerking met als doel het als bouwstof toepassen van het 
resulterende product uit baggerspecie. Deze producten kunnen zijn schone grond (grond, 
zand), categorie I of II bouwstof (grond, of andere bouwstoffen zoals zand, baksteen, 
kunstgrind, granulaat, immobilisaat). Bij bewerking valt te denken aan mechanisch 
ontwateren/rijpen, landfarmen, zandscheiden of immobiliseren. Hierbij dient te worden 
opgegeven de hoeveelheid aangeboden gebaggerde in situ m3. 
LET OP: ontwateren/rijpen in een depot dient onder de bestemming Tijdelijke opslag te 
worden ingevuld! 
 
Zandwinning: baggeractiviteit met als oogmerk delfstoffenwinning, in dit geval vermarktbaar 
zand. Volgende de definitie van baggerspecie valt zand in het kader van zandwinning daar 
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ook onder. Echter zand wordt niet gewonnen in het kader van onderhoud of saneren en valt 
daarom buiten het interessegebied van het Tienjarenscenario. 
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