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Inleiding

Dit verslag geeft het resultaat weer van de discussiebijeenkomst ‘baggerstort in depots’ d.d. 26 april
2006. Deze bijeenkomst heeft in het teken gestaan van een open en actieve dialoog tussen
vertegenwoordigers van de rijksoverheid (en hun adviseurs) en vertegenwoordigers van
maatschappelijke belangenorganisaties over de werkelijke risico’s van het storten van verontreinigde
baggerspecie in depots en de beoordeling van deze risico’s.
De bijeenkomst is in het kader van het project UVD georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en RWS-AKWA in samenwerking met Stichting Reinwater.

1.1

AANLEIDING EN DOEL
Met het kabinetsstandpunt waterbodems (29 augustus 2005) zet het kabinet in op het
opheffen van de schaarste aan bergingscapaciteit door het realiseren van meer depots. De
wenselijkheid van het storten van verontreinigde baggerspecie in depots en oude
zandwinputten is al jaren een punt van discussie. De mogelijke verspreiding van
verontreinigingen uit depots roept angst en weerstand op bij omwonenden en is daarnaast
een belangrijk onderwerp bij de vergunningverlening.
Vorig jaar organiseerde Stichting Reinwater een discussie over het gebruik van diepe putten
als baggerstort. Vragen over de risico’s van verspreiding van verontreinigingen uit depots
konden toen niet beantwoord worden. Deze vragen zijn onderwerp van onderzoek in het
kennisproject Uitloging en Verspreiding uit Depots (afgekort UVD), dat in opdracht van het
ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt uitgevoerd door een consortium van
ingenieursbureaus. Met het UVD-project wordt onderzocht wat de werkelijke risico’s zijn
van depots. De resultaten worden vervolgens in nieuw beleid gevat, ter actualisering van
het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie uit 1993. Daarnaast wordt met de
resultaten beoogd de maatschappelijke onrust te verminderen.
Zoals bij de bijeenkomst vorig jaar al toegezegd wil het Ministerie van V&W graag inzicht
geven in de (voorlopige) resultaten van het UVD-project.
De bijeenkomst heeft de volgende doelen:
§ Informeren over de doelen en resultaten van het UVD-project: wat weten we nu over de
verspreiding van verontreinigingen uit depots.
§ Toetsen van de gevolgde werkwijze en van de belangrijkste (voorlopige) keuzen in het
nieuwe beleidskader.
§ Van elkaar leren welke bedreigingen depots in zich hebben voor de fysieke en
maatschappelijke omgeving.
§ Van elkaar leren hoe maatschappelijke weerstand kan worden voorkomen en hoe op een
goede manier om te gaan met ontstane weerstand tegen depots. Wat kunnen de nieuwe
inzichten betekenen?
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Op het laatste punt zijn nogal wat reacties gekomen van de deelnemende en uitgenodigde
organisaties. Met name de term “maatschappelijke weerstand” geeft de organisaties de
indruk dat de problemen rondom baggerstort aan hen te wijten zijn. Dit is echter geenszins
de indruk die de organiserende partijen hiermee willen wekken. Het gaat immers om het
zorgvuldig meenemen van maatschappelijke belangen tijdens het planproces en de
besluitvorming rondom depots.

1.2

TOEGEZONDEN STUKKEN
Ter voorbereiding van de bijeenkomst zijn aan de deelnemers de volgende stukken
toegezonden:
§ Samenvatting Resultaten UVD 2005.
§ Samenvatting Handleiding depots.
§ H5 Maatschappelijke aspecten uit het rapport “Berging in zandwinputten: zo gek nog
niet (AKWA, 2004)”.
Deze stukken zijn bijgevoegd als bijlagen bij dit verslag.

1.3

DEELNEMERS
Aan de bijeenkomst hebben de volgende personen deelgenomen:
§ Luc Absil (Stichting Reinwater)
§ Pieter de Boer (DGW)
§ Harmke van Dam (Natuur en Milieufederatie Utrecht)
§ Rein Eikelboom (VROM)
§ Martijn van Elswijk (Royal Haskoning)
§ Maurice Gemmeke (Arcadis)
§ Govert den Hartog (Milieuwerkgroep Buren)
§ Ria van Heck-Bosch (Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal)
§ Dhr. J. van Heck (Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal)
§ Ben Hermans (Stichting Natuur en Milieu)
§ Dhr. Kolvenbach (Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal)
§ Piet Hopman (Staatsbosbeheer Regio Oost)
§ Lydia Manders (Arcadis)
§ Carla Oosterhoff (Gelderse Milieufederatie)
§ Frank Scheffer (RWS-BWD)
§ Edmar Steneker (Arcadis)
§ Wim Tienstra (Milieuwerkgroep Buren)
§ Paul Vertegaal (Natuurmonumenten)

1.4

OPZET EN WERKWIJZE
Als dagvoorzitter van de bijeenkomst trad Maurice Gemmeke van Arcadis op. De
bijeenkomst bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst was vooral
gericht op informatieoverdracht, stellen van vragen en inventariseren van discussiepunten.
Tijdens het eerste gedeelte zijn drie presentaties gehouden:
§ Inleiding
§ Resultaten UVD
§ Handleiding UVD
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Het tweede gedeelte bestond uit de discussie aan de hand van de eerder benoemde
discussiepunten en stellingen.
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Verslag

2.1

PRESENTATIES, VRAGEN EN DISCUSSIEPUNTEN

2.1.1

PRESENTATIE 1: INLEIDING
Frank Scheffer schetst de wereld waarin het project UVD opereert.

Ontwikkelingen in beleid
Op het gebied van waterbodems zijn veel veranderingen gaande. Denk hierbij aan de
Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), Nota mobiliteit, Ruimte voor
de Rivier en Maaswerken en de ontwikkelingen in het bodembeleid (Bodembesluit). Deze
ontwikkelingen stellen de overheden in Nederland en met name Rijkswaterstaat voor een
aanzienlijke waterbodemopgave. Ook wordt in beleid steeds meer ingezet op een
risicobenadering op basis van actuele risico’s in plaats van voorheen potentiële risico’s. Dit
wordt ook wel nuchter omgaan met risico’s genoemd.
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit 2005 heeft laten zien dat het
verwijderen van baggerspecie en het inhalen van de achterstand in baggerwerk positief is
voor natuur, scheepvaart, recreatie e.d. Dit weegt op tegen de kosten van het baggerwerk.
Er is echter een tekort aan bestemmingen voor verwijderde baggerspecie. Verwerking is
vaak duur en voor een beperkt deel van de baggerspecie toepasbaar. In het
Kabinetsstandpunt Baggerspecie (augustus 2005) is afgezien van verwerking als doel op
zich. De belangrijkste overweging daarbij is de hoge kosten van verwerking. De huidige
beleidslijn zet in op het storten van baggerspecie in putten en depots. De bergingscapaciteit
dient daarvoor te worden uitgebreid.

Het toetsingskader voor depots
Het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie uit 1993 geldt als toetsingskader voor de
beoordeling van effecten van depots. Ten tijde van het opstellen van het BVB was er nog
betrekkelijk weinig kennis over uitloging en verspreiding van verontreinigingen uit depots.
Uitgaande van het ALARA-principe zijn daarom zekerheden ingebouwd waardoor
modelberekeningen die de verspreiding tonen het worst-case plaatje laten zien. Men gaat bij
berekeningen uit van generieke waarden. De ervaringen met depots sinds 1993 hebben laten
zien dat de uitloging en verspreiding waarschijnlijk lager is dan het worst-case scenario. Dit
is de hypothese die UVD door middel van het onderzoek wil bevestigen.
Verder worden baggerspeciedepots vaak gezien als een chemische tijdbom. Er is immers
weinig bekend over welke processen zich in en om depots afspelen en welke effecten deze
op de lange termijn op de omgeving hebben. De uitloging en verspreiding kan dan hoger
uitvallen waardoor verschillende maatschappelijke belangen worden geschaad.
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UVD
Het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD) geeft door middel van
wetenschappelijk onderzoek een beter inzicht in de werkelijke risico’s van
baggerspeciedepots. In het project werkt de Rijkswaterstaat AKWA als opdrachtgever
intensief samen adviesbureaus Arcadis, Grontmij en Haskoning en onderzoek- en
kennisinstituten, RIZA, RIKZ, TNO, VU en WL|Delft. Het project is opgehangen aan het
beleidsprogramma Landelijk Overleg Waterbodems (LBOW) en het Cluster Waterbodems.

Vraag:
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: In eerdere discussies over depots is
voorgesteld om als aanvaardbaarheidscriterium het opmaken van een risicoanalyse m.b.t. de speciatie
van zware metalen toe te passen. Wat is er met dit voorstel gebeurd?
Antwoord:
Dit is niet bekend bij het UVD-project. Het project is opgezet om kennisleemten in te vullen die
bestaan over de uitloging en verspreiding van verontreinigingen (incl. zware metalen). Deze kennis
wordt vervolgens ingezet bij het opstellen van een nieuw toetsingskader voor baggerdepots. Daarbij is
het uitgangspunt “wat zijn aanvaardbare effecten?”

Vraag:
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: worden de effecten van depots vergeleken met
die van verwerkingstechnieken?
Antwoord:
Nee, UVD maakt geen vergelijking tussen verschillende wijzen van het bestemmen van baggerspecie
en richt zich alleen op depots en putten.

2.1.2

PRESENTATIE 2: RESULTATEN UVD
Maurice Gemmeke licht het UVD-project en de resultaten van het project nader toe.

Doelen UVD-project
Het UVD-project dient de volgende doelen:
§ Meer duidelijkheid verschaffen over de werkelijke risico’s van depots.
§ Vergroten van de betrouwbaarheid van voorspellingen.
§ Nieuw toetsingskader (beleid).
§ Meer overtuigingskracht en draagvlak.
§ Effectieve monitoringstrategie.
Invloed van kennishiaten op voorspelling uitloging en verspreiding
Reeds is vastgesteld dat er veel onzekerheid bestaat over de uitloging en verspreiding van
verontreinigingen uit depots. Het werken met een worst case benadering wanneer
kennishiaten niet zijn ingevuld leidt tot het benadrukken van mogelijke effecten. Door te
meten en kennishiaten in te vullen worden onzekerheden over effecten verkleind. Het beeld
van de werkelijke effecten sluit onzekerheden over mogelijke en dus maximale effecten uit.
Daarmee wordt het mogelijk beïnvloede gebied van een depot verkleind tot het werkelijk
beïnvloede gebied. Figuur 2.1 geeft de impact van kennishiaten weer op de
verspreidingsonzekerheid.
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Figuur 2.1: Impact
kennishiaten op
verspreidingsonzekerheid

Vraag:
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: Wordt uitgegaan van fact-finding?
Antwoord:
Ja, voor het bepalen van de waarden (zoals verdelingscoëfficiënten) in depots wordt door middel van
metingen de werkelijke waarden bepaald. Deze feiten worden vertaald naar de toekomst voor het
voorspellen van effecten die in de loop van de tijd optreden. Dit wordt onder meer gedaan door
processen onder laboratoriumomstandigheden te versnellen.
Door het meten aan condities en waarden in het depot wordt de eerste “ schakel” in het
verspreidingsproces bepaald, de zogenaamde uitloging. De totale keten van het verspreidingsproces
wordt gebaseerd op de metingen en de processen die in de tijd en ruimte voor verspreiding zorgen.
Elke schakel in deze keten heeft invloed op de opvolgende schakel. Het is zaak om elke schakel en
daarmee de keten te doorgronden.

Belangrijkste kennishiaten
Op basis van een inventarisatie en interviews met depotbeheerders zijn de belangrijkste
kennishiaten geïnventariseerd:
§ Verdelingscoëfficiënten: de verdelingscoëfficiënt van organische verontreinigingen of
zware metalen geeft de verdeling weer van de deeltjes die zich bevinden in poriewater
(en dus beschikbaar zijn voor uitloging) en de deeltjes die gebonden zijn aan de gronden slibdeeltjes (en dus niet beschikbaar zijn voor uitloging). Des te hoger de
verdelingscoëfficiënt, des te lager is de concentratie in het poriewater. Elke stof heeft
weer een andere verdelingscoëfficiënt. Tot nu toe wordt bij modelberekeningen
uitgegaan van worst-case aannamen. De feitelijke verdelingscoëfficiënt is locatiespecifiek
en dus onbekend.
§ Potentieel beschikbare fractie: de potentieel beschikbare fractie heeft betrekking op het
deel van de verontreiniging dat irreversibel gebonden is aan roetdeeltjes in de
baggerspecie. Alleen de fractie die niet gebonden en daarmee potentieel beschikbaar is,
speelt een rol bij de uitloging uit depots. Ook hier wordt bij modelberekeningen
uitgegaan van worst-case aannamen.
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§ Optreden van biologische afbraak: verontreinigingen worden in de tijd op natuurlijke
wijze afgebroken tot minder of niet schadelijke stoffen. De mate waarin dat gebeurd is
onbekend en bij modelberekeningen wordt dus uitgegaan van een minimale afbraak
(worstcase).
§ Retardatie: na uitloging uit het depot worden verontreinigingen getransporteerd door het
watervoerend pakket. Daarbij vinden de opgeloste deeltjes vertraging door absorptie aan
bodemdeeltjes en verspreiden met een snelheid die lager is dan de snelheid van de
grondwaterstroom. Ook hier wordt bij modelberekeningen uitgegaan van worstcase
aannamen.
Deze vier parameters bepalen samen voor een grote mate hoeveel verontreinigingen (in
verloop van de tijd) uit depots naar de omgeving verspreiden.

Vraag:
Stichting Reinwater: Wat als nu een scheur ontstaat in een isolerende kleilaag. Is daar ook naar
gekeken? Immers is verspreiding grotendeels afhankelijk van geohydrologische omstandigheden.
Antwoord:
Nee, er is geconcentreerd op (bio)chemische processen die optreden in depots. Naar geohydrologie is
geen onderzoek gedaan. UVD concentreert zich met name op de uitloging. Immers wat er niet
uitkomt, wordt ook niet verspreid. De aannamen die worden gedaan bij modelberekeningen voor
geohydrologie zijn worst-case, maar de indruk bestaat dat deze aannamen redelijk overeenkomen met
de werkelijkheid. Daarom is hier niet naar gekeken.
UVD geeft inzicht in werkelijk waarden en daarmee betere voorspellingen. Op basis van deze
voorspellingen kan worden bepaald dat isolerende maatregelen of andere voorzieningen nodig zijn.

Vraag
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: Wanneer je uitgaat van een laag van 0 tot 7,
wordt vaak het gemiddelde gehanteerd en wordt voorbijgegaan aan het risico van de 0. Hoe wordt met
dit risico omgegaan?
Antwoord
Een goed punt. In de praktijk wordt vaak een gemiddelde kwaliteit (of verspreidingssnelheid)
gehanteerd, maar dit wil niet zeggen dat dit voor het gehele depot hetzelfde is. Afhankelijk van de
inrichting van een depot kunnen de risico’s aan de randen hoger zijn.

Vraag
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: Wordt er bij het bepalen van de
verdelingscoëfficiënten gewerkt met volumestromen of percentages?
Antwoord:
De verdelingscoëfficiënten zijn bepaald op basis van volumes.

Waar is gemeten?
De metingen zijn verricht in twee depots. Depot IJsseloog is een omdijkt depot waarin klasse
3 en 4 baggerspecie wordt geborgen. Depot Meers is kleinschalig dekgronddepot langs de
grensmaas.
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Vraag
Natuurmonumenten: waarop is de keuze voor deze twee depots gebaseerd? Is er gekeken naar depots
die representatief zijn of juist naar extreme of afwijkende gevallen?
Antwoord
Depot IJsseloog is een vrij representatief depot. Voor een depot met dekgrond was de keuze beperkt.
Depot Meers is een dekgronddepot op of juist onder het grondwaterpeil en daarmee heersen in het
depot vrij zuurstofrijke omstandigheden. Daarmee is Meers een afwijkend geval.
Verdelingscoëfficiënten zullen echter altijd locatiespecifiek zijn. In het nog toe te lichten
toetsingskader wordt daarom ook uitgegaan van het meten van verdelingscoëfficiënten en daaraan te
toetsen. Het meten gebeurd dan voor elke aangeboden partij.

Vraag:
Natuurmonumenten: Is het wel mogelijk om met de gemeten waarden betrouwbare voorspellingen te
doen?
Antwoord:
De verdelingscoëfficiënt zal inderdaad in de loop van de tijd kunnen veranderen. Daarom is het
belangrijk goed te monitoren om de voorspellingen te kunnen controleren.

Resultaten verdelingscoëfficiënt
De verdelingscoëfficiënt voor organische verontreinigingen is vaak hoger dan de generieke
waarde. De hoeveelheid opgeloste stof is in de praktijk gemeten lager dan generiek wordt
gesteld. Dit betekent dat de mobiliteit van PAK en PCB’s in het watervoerend pakket lager
is dan eerder bij deze depots werd aangenomen. Dit kan echter niet generiek worden
gesteld, maar moet per locatie worden gemeten.
Voor metalen is gebleken dat deze ook in een zuurstofloos depot met een hoge
sulfideconcentratie (IJsseloog) uitlogen. Eerder werd aangenomen dat onder deze
omstandigheden in een depot de metalen zouden worden gebonden. DOC (opgelost
organisch stof) speelt hierin waarschijnlijk een rol. Dit is een nieuw inzicht op dit gebied en
de precieze werking hiervan (de mate waarin dit optreedt en de tijdsduur) dient nader te
worden onderzocht.
Meers is een relatief zuurstofrijk depot. Hier is sprake van een tijdelijk verhoogde mobiliteit
van metalen waardoor uitloging zou kunnen optreden. Het effect is tijdelijk.

Vraag:
VROM: VROM concentreert zich op processen, niet op verdelingscoëfficiënten. In samenwerking
met ECN is hier reeds veel kennis over verzameld. Is bij het UVD-project deze link gelegd?
Antwoord:
Nee. Dit is een punt van aandacht voor UVD.

Resultaten potentieel beschikbare fractie
De potentieel beschikbare fractie is bepaald voor organische verontreinigingen. Bijna de
helft van de aan het sediment gebonden organische verontreinigingen is niet voor uitloging
beschikbaar. Een aandachtspunt is de spreiding van de resultaten.
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Vraag:
Natuurmonumenten: Betekent niet beschikbaar ook dat deze fractie nooit uitloogt?
Antwoord:
Uiteindelijk zal deze fractie ook uitlogen, maar dat is op een termijn van honderdduizenden jaren. Dat
is een termijn waar geen rekening mee kan worden gehouden.

Vraag:
VROM: Hoe staat het met macrochemische condities zoals pH en redox? Veranderende
macrochemische condities zijn een indicatie voor optreden van effecten en kunnen worden voorspeld.
Antwoord:
Macrochemische condities zijn ook onderzocht. De voorspellende waarde hiervan wordt toegepast bij
de aanbevelingen voor monitoring. Zo kan bijvoorbeeld de pH worden voorspeld via modellering.
Wanneer bij monitoring blijkt dat de pH afwijkt van de voorspelde waarde, kan dat een indicatie zijn
dat er maatregelen nodig zijn.

Resultaten biologische afbraak
In het poriewater van monsters is gekeken naar macrochemie (pH, redox, anionen,
kationen). De macrochemische condities zijn een indicatie voor het optreden van biologische
afbraakprocessen (afbraak van organisch stof en afbraak van organische verontreinigingen).
De afbraak van organisch stof treedt op in beide depots. In Meers (zuurstofrijk) treedt
waarschijnlijk ook afbraak van organische verontreinigingen op. In IJsseloog (zuurstofarm)
is dit nog niet aangetoond.

Vraag:
Milieuwerkgroep Buren: Wat betekent dit voor uitloging en verspreiding? Is er ook gekeken
naar de effecten van zetting?
Antwoord:
Naar zetting is niet gekeken. De processen waar we het over hebben zijn traag (grote tijdschaal). Het
volumeaspect is dan niet relevant.
Op de vraag met betrekking tot de gevolgen van biologische afbraak voor uitloging en verspreiding
wordt nog teruggekomen.

Resultaten retardatie
Er is gebleken dat retardatie niet goed te meten is geweest met de toegepaste meettechniek.
Middels een kolomproef zijn stroomsnelheden toegepast die een factor 1000 hoger liggen
dan in de praktijk. Hierdoor hebben de verontreinigingen geen kans gehad te hechten aan
de bodemdeeltjes. De effecten van grondwaterstroomsnelheden op retardatie worden in het
meetprogramma UVD 2006 meegenomen.
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Vraag:
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: Is er rekening gehouden met verzadiging van
grondwater? Verzadiging van grondwater kan leiden tot een versnelling groter dan 11 meter per jaar
veroorzaakt door dispersie van verontreinigingen. Dit wordt aangetoond in een publicatie van Löwe
et al. van de Universiteit van Amsterdam.
Antwoord:
Deze publicatie is niet bekend. Er wordt op deze vraag nog teruggekomen.

Nieuw beleid
De resultaten van het UVD-project en de ontwikkelingen die gaande zijn in beleid worden
verwerkt in het toetsingskader ter actualisatie van het BVB 1993.
Ontwikkelingen in beleid omvatten:
§ Toetsen aan werkelijke risico’s i.p.v. worstcase.
§ Stand-still beginsel i.p.v. maximale bescherming.
§ Tijdschalen: 1000 jaar i.p.v. 10.000 jaar.
Nieuwe inzichten en kennis uit de praktijk:
§ Uitloging en verspreiding is lager dan verondersteld.
§ Verdelingscoëfficiënten zijn in werkelijkheid hoger.

Vraag:
Natuurmonumenten: Dat de uitloging en verspreiding lager is kan niet zomaar worden gesteld. Uit
de samenvatting van het onderzoek blijkt dat uitloging en verspreiding grilliger is en soms
concentraties juist hoger zijn dan voorspeld. Onder IJsseloog zijn metalen gevonden ondanks de
aanwezigheid van sulfiden. Hoe erg is dit en wat is de saldering? Hoe wil je dit uitleggen aan de
omgeving?
Antwoord:
Alle resultaten van de metingen, inclusief nuanceringen worden in verwerkt in de rapportage van het
onderzoek dat in 2004 en 2005 is verricht. Dit rapport zal voor de zomer beschikbaar zijn. Wel vinden
we de resultaten zodanig dat er aanleiding is om te zeggen dat per saldo de effecten van depots minder
negatief zijn dan wordt aangenomen.

Vraag:
Milieuwerkgroep Buren: Hoe verwachten jullie dat deze informatie bijdraagt aan afname van de
weerstand tegen depots? Verder is de verspreiding van verontreinigingen grotendeels afhankelijk van
lokale omstandigheden. Wordt een vergunning verleend zonder dat hier inzicht in is?
Antwoord:
De rapportage is na afronding beschikbaar voor iedereen. We hopen dat de kennis uit ons onderzoek
hierbij voor zich zal spreken Ook al zijn er nog onderdelen die om nader onderzoek vragen, toch kan
de discussie al worden gevoerd over informatie die er nu is. Lokale omstandigheden zijn inderdaad
belangrijk bij de vergunningverlening. Hier zou voldoende aandacht aan besteed moeten worden.

Vraag:
VROM: Er wordt nu gekeken naar bepaalde gevallen. Kan er niet beter met scenario’s gewerkt
worden?

110302/CE6/035/000963

ARCADIS

12

VERSLAG VAN DE DISCUSSIEBIJEENKOMST 'BAGGERSTORT IN DEPOTS'

Antwoord:
UVD gaat over de benadering van de werkelijke risico’s. Met behulp van deze kennis kunnen
scenario’s worden ingevuld en doorgerekend.

Opmerking
Stichting Behoud Leefmilieu Maas en Waal: Risico’s dienen benoemd te worden zoals ze zijn en niet
worden verdoezeld door nomenclatuur.
Antwoord:
Dat is ook de insteek van de rapportage van de resultaten.

2.1.3

PRESENTATIE 3: HANDLEIDING UVD
De Handleiding UVD wordt toegelicht door Martijn van Elswijk.

Handleiding als toetsingskader
In de Handleiding worden voorstellen gedaan voor een nieuw toetsingskader ter
actualisatie van het BVB uit 1993. De denkrichting die hierin wordt gevolgd is toetsing op de
werkelijke risico’s. De Handleiding wordt opgesteld voor initiatiefnemers voor depots
(publiek en privaat) en vergunningverleners (Wm/Wvo). De Handleiding is daarnaast ook
een communicatiemiddel om de nieuwe inzichten onder de aandacht te brengen.
Inhoud Handleiding
De Handleiding bestaat uit drie gedeeltes:
1. Toetsingskader voor verspreiding naar grondwater.
2. Toetsingskader voor verspreiding naar oppervlaktewater.
3. Aanbevelingen voor monitoring (en nazorg).
1. Toetsingskader voor grondwater
De stapsgewijze beoordeling van het toetsingskader is vergelijkbaar met de stappen in het
BVB maar verschilt op een aantal essentiële punten:
§ Waar het BVB uitgaat van het berekenen van poriewaterconcentraties gaat het nieuwe
toetsingskader uit van het meten van poriewaterconcentraties of het gebiedsspecifiek
checken hiervan.
§ Toetsen van poriewaterconcentraties aan de (in ontwikkeling zijnde) drempelwaarden
voor grondwater (grondwaterrichtlijn) i.p.v. de streefwaarden voor grondwater.
§ Het gebruik van een vrachtbenadering i.p.v. een fluxbenadering (vracht = flux x tijd). De
vrachtbenadering gaat uit van de bijdrage van een depot aan het systeem over een
bepaalde periode. De periode (toetsmoment) betreft de tijd tot 95% van de uitloogbare
fractie is uitgeloogd of (indien dit 1000 jaar overschrijdt) 1000 jaar. Figuur 2.2 geeft een
illustratie. Indien op het toetsmoment de gecumuleerde vracht (totale belasting) groter is
dan de normvracht vindt er een overschrijding plaats. De vracht in de tijd is verschillend
per stof. De figuur laat een situatie zien waarin de totale vracht de normvracht
overschrijdt.
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Figuur 2.2: Vrachtprincipe

§ De maximaal te beschouwen tijdsperiode wordt gedurende 1000 jaar i.p.v. na 10.000 jaar.
Hiermee wordt de focus gelegd op het beschouwen van stoffen die op een menselijke
tijdschaal ook als probleemstof kunnen worden aangemerkt. Dit zijn de mobielere
stoffen.
§ Toets op kwetsbare objecten (bijv. grondwater wingebied) in de nabijheid van het depot
in plaats van toets op beïnvloed gebied (volume).

Vraag
Milieuwerkgroep Buren: Betekent het toetsen aan drempelwaarden voor grondwater ook dat wanneer
de drempelwaarde reeds in een bepaald gebied is bereikt (autonoom), er dan ook niet meer gestort mag
worden?
Antwoord
Dit hangt af van de implementatie van de Europese richtlijn. Deze richtlijn dient nog in de
Nederlandse wetgeving opgenomen te worden. Op deze vraag kan nog geen antwoord worden
gegeven.

Vraag
Stichting Behoud Leefomgeving en Natuur Maas en Waal: Worden er door dit toetsingskader
bepaalde parameters uitgesloten, zoals arseen of andere anorganische (door mensen veroorzaakte)
verontreinigingen?
Antwoord
Het toetsingskader concentreert zich op alle verontreinigingen die in een periode van 1000 jaar
uitlogen. Dit zijn dus de meer mobiele verontreinigingen.

Vraag
DGW: De Europese richtlijn is nog niet geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hoe komt dit
in het toetsingskader?
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Antwoord
Door te toetsen op drempelwaarden wordt aangesloten op de Europese regelgeving en daarmee ook op
het bodembeleid. Het is belangrijk dat toetsing van bijvoorbeeld de toepassing van grond en bagger
aansluit op het toetsingskader voor depots. Zolang de drempelwaarden nog niet bekend zijn, kunnen
reeds bestaande normen worden gehanteerd.

Vraag
Natuurmonumenten: Er wordt in het toetsingskader gesproken over verschillende uitgangspunten:
stand-still, achtergrondwaarden en drempelwaarden. Dit kan elkaar tegenspreken. Bijvoorbeeld
wanneer de bijdrage van een depot nog beneden de drempelwaarden blijft, kan dit nog altijd een
verslechtering van de referentiesituatie opleveren en daarmee wordt niet voldaan aan het stand-still
beginsel. Deze strategie is niet duidelijk.
Antwoord
Het toetsingskader is gericht op de toetsing van effecten aan (nog vast te stellen) normen. Het
toetsingskader richt zich niet op normverruiming. Er is nog sprake van onzekerheid op het gebied van
de drempelwaarden als ook over de interpretatie van het stand-still beginsel.

Vraag
Natuurmonumenten/Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: leidt de
vrachtbenadering tot een duidelijke het kan of het kan niet beoordeling, of schetst het de mogelijkheden
waarin bestuurders keuzen moeten maken? [Meerdere organisaties geven aan dat ze de voorkeur
hebben voor een toetsingskader waarin een duidelijke go/no-go beslissing uit naar voren
komt]
Antwoord
Wanneer er een overschrijding van de normvracht wordt geconstateerd voor een bepaalde stof,
betekent dit een no-go. Er dienen dan maatregelen (bijvoorbeeld isolatie) genomen te worden waaruit
blijkt dat de te verwachten vracht wel onder de normvracht blijft.

Vraag
Milieuwerkgroep Buren: Bij de Ingesche Waarden wordt gekeken naar het verontreinigd volume na
10.000 jaar. Er blijkt echter dat het verontreinigd volume na 2000 jaar groter is dan na 10.000 jaar.
Daar wordt nu geen rekening mee gehouden. Is dit wel het geval in het nieuwe toetsingskader?
Antwoord
Ja, er wordt getoetst aan de totale vracht gedurende maximaal 1000 jaar. Deze periode wordt
beschouwd als een tijdsperiode dat voor menselijke begrippen nog bevatbaar is.

Vraag
Gelderse Milieufederatie: De vracht in de tijd verschilt per stof. Een stof kan binnen 1000 jaar geheel
uitlogen. Wordt er dan naar een eerder toetsmoment gekeken?
Antwoord
Ja, bij 95% van de totale vracht wordt dan getoetst. Dat is dus per stof verschillend. Voor een aantal
stoffen is dat dus eerder dan 1000 jaar.
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Vraag
Milieuwerkgroep Buren: Wanneer het verontreinigd grondwater niet ergens aan de oppervlakte komt
en de verontreinigingen daarna afbreken, zijn dit dan wel effecten waar je op moet toetsen?
Antwoord
In de voorstellen voor een nieuw beoordelingskader komt de toets op het verontreinigd volume te
vervallen. Deze effecten worden dus niet meer getoetst. Reden hiervoor is dat met de vrachttoets al
wordt bepaald of de verspreiding al dan niet acceptabel is.
Vraag
Milieuwerkgroep Buren: Wat heeft monitoring voor zin als een depot er eenmaal ligt?
Antwoord
Door middel van monitoring wordt gecontroleerd of er effecten optreden waarvoor ingegrepen moet
worden. Maatregelen die na aanleg van een depot kunnen worden getroffen omvatten bijvoorbeeld
geohydrologische isolatie. Bij onacceptabele effecten is het wettelijk verplicht maatregelen te treffen en
in het uiterste geval het depot weer leeg te halen. Daarop moet een depot ook worden ingericht.

Vraag
Milieuwerkgroep Buren: Als toetsingscriterium zou dan ook moeten worden meegenomen dat een
gebied geschikt is voor het treffen van maatregelen. Waarom wordt de locatiekeuze niet meegenomen
in het gepresenteerde toetsingskader?
Antwoord
Er wordt inderdaad geen directe afweging tussen verschillende locaties gemaakt. De locatie zelf wordt
wel getoetst. Er wordt dan gekeken of de locatie goed genoeg is, niet of dit de beste locatie is. Het
toevoegen van de geschiktheid van de locatie voor het treffen van maatregelen is een goed punt, dat
wordt meegenomen bij de verdere uitwerking.

2. Toetsingskader oppervlaktewater
Depots worden met betrekking tot oppervlaktewater nu getoetst aan de Wet verontreiniging
oppervlaktewater (Wvo). De interpretatie en uitwerking van de toetsing van effecten voor
oppervlaktewater kan nogal verschillen. Het toetsingskader van UVD is een generiek kader
dat voor elk initiatief geldt. Het toetsingskader sluit aan bij:
§ Handreiking Wbb (waterbodems).
§ Ciw immissietoets (Wvo).
§ Kaderrichtlijn water (ook toetsen op nutriënten).

3. Monitoring
Voor een effectieve monitoringstrategie is het vertrekpunt de hypothesen die worden
gesteld in de vergunningaanvraag. Ook voorzien de aanbevelingen voor monitoring in de
vragen “wat, waar, wanneer meten we”, “waaraan toetsen we” en “wat te doen bij
overschrijding”.
Een voorbeeld van een monitoringstrategie wordt toegelicht. Macrochemie wordt daarbij
gezien als indicatie van uitloging en verspreiding. Wanneer de macrochemie verandert
wordt gekeken naar mobiele verontreinigingen en daarna naar minder mobiele en zeer
immobiele verontreinigingen.
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Vraag
Natuurmonumenten: De meetpunten staan nu in een horizontale lijn. Wordt er niet verticaal
gekeken? En hoe dicht ga je op het depot zelf zitten
Antwoord
Ja, er kan op verschillende dieptes worden gemeten. Het eerste meetpunt ligt dicht bij het depot.
Meten in de ca. eerste 10 cm buiten het depot is niet echt zinvol omdat hier zeker processen
plaatsvinden die niet indicatief hoeven te zijn voor de verspreiding i.v.m. het uitpersen van
poriewater. Verder is dit ook ingewikkeld te modelleren en de intentie is om het toetsingskader zo
eenvoudig mogelijk te maken.

Vraag
DGW: Is er bij IJsseloog sprake van een pluim van verontreinigingen?
Antwoord
Nee, uit monitoring blijkt dat er geen meetbare emissies zijn.

Vraag
Milieuwerkgroep Buren: Is monitoring ook geschikt voor het controleren van de
modelvoorspellingen?
Antwoord
Ja, indien rekening wordt gehouden met de tijdschalen waarop effecten optreden. Er moet dus goed
gekeken worden wanneer je wat meet.

Vraag
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal: Worden de aanbevelingen voor monitoring
ook opgenomen als voorwaarden in de vergunning?
Antwoord
Dat zou wel logisch zijn.

2.2

SAMENVATTING DISCUSSIE

2.2.1

DISCUSSIE NAAR AANLEIDING VAN DE PRESENTATIES
Toetsingskader algemeen
Het voorgestelde toetsingskader wordt gezien als een verbetering ten opzichte van het
huidige BVB. De deelnemers zien daarnaast kansen om het toetsingskader te verbeteren.
Deze punten worden hieronder nader toegelicht.

Uitgangspunten toetsingskader grondwater
Het is nog niet duidelijk hoe politieke keuzen worden gemaakt ten aanzien van het standstill beginsel of hoe bestuurders hiermee om zullen gaan. De uitwerking van het stand-still
beginsel wanneer locale baggerspecie wordt gestort in een depot of put is dan ook nog niet
duidelijk.
Het toetsingskader gaat uit van een risicobenadering en is gekoppeld aan de Wm. Dit is een
verschil met de functiegerichte benadering van de Wbb (er vindt wel afstemming plaats met
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de Wbb). Wanneer de lijn van de Wbb gevolgd zou worden is het wellicht mogelijk om, in
het kader van functiegerichtheid, op locaties met een minder gevoelige functie meer effecten
toe te laten.

Locatiekeuze
De meeste partijen zijn van mening dat locatiekeuze inherent verbonden moet zijn met het
toetsingskader. Op deze wijze kunnen de meest geschikte locaties voor baggerstort
eenduidig aangewezen worden. Bovendien maakt de koppeling tussen locatiekeuze en
toetsing van effecten het beter mogelijk voor de omgeving om mee te denken. Dit is nu niet
het geval, met name bij private initiatiefnemers. Die zijn eigenaar van slechts één locatie en
daar komt dan automatisch het depot te liggen indien het voldoet aan vigerend beleid en
wet- en regelgeving. Locatiespecifieke omstandigheden spelen geen rol. Verder wordt de
omgeving niet betrokken bij de locatiekeuze en kan zij niet meedenken om een (meer)
geschikte locatie aan te wijzen. De opgelegde locatie in combinatie met te late, eenzijdige en
onvolledige informatievoorziening heeft tot gevolg dat de beeldvorming van een gifstort
ontstaat.
Is het wel wenselijk dat private intiatiefnemers depots aanleggen, of is dit meer een zaak
voor de overheid? Dan kan namelijk wel gezocht worden naar een geschikte locatie. Dit zien
de deelnemers als essentieel voor het meenemen van maatschappelijke belangen tijdens het
planproces en besluitvorming. Rijkswaterstaat is de grootste probleemhouder en is in staat
om een geschikte (minst risicovolle) locatie aan te wijzen in samenspraak met de omgeving.
Overigens vragen de deelnemers zich af of het signaal uit de maatschappij om in een
vroeger stadium met bredere keuzemogelijkheden de dialoog met de omgeving aan te gaan,
is opgemerkt door Rijkswaterstaat.
Ook functiebehoud en functieverlies moet een rol gaan spelen bij locatiekeuze. Dit geldt met
name voor de functies die de omgeving van het depot vervult. Zijn deze functies nog
houdbaar door de aanleg en de daaruit voortvloeiende effecten van het depot? Bijvoorbeeld
fruitteelt en de effecten van verontreiniging van grondwater. Een analyse van de
geohydrologische omstandigheden rondom het depot dient daarom ook deel uit te maken
van het toetsingskader.
Daarnaast zien de deelnemers mogelijkheden voor verbetering van het toetsingskader door
aspecten als ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing mee te nemen in combinatie
met locatiekeuze op basis van een open planproces.
Ten slotte zien de deelnemers depots liever in kwel- dan in inzijgingsgebieden.

Aansprakelijkheid
Ten slotte wordt het onderwerp aansprakelijkheid aangesneden. De overheid dient
verantwoordelijk te zijn bij het optreden van negatieve effecten door depots. Een depot ligt
er voor de eeuwigheid, terwijl een private partij een aanzienlijk minder lange “levensduur”
heeft. Het risico bestaat dan dat er een gevecht onstaat over wie de kosten betaalt van de te
treffen maatregelen. Bestaande fondsen zijn geen goede garantie.

Nomenclatuur
Wees duidelijk in het benoemen en niet verbloemen van zaken.
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Planning gereedkomen toetsingskader
De huidige planning gaat uit van het opleveren van een definitief toetsingskader eind 2006
(na praktijktoets en juridische toetsing). Volgens VROM is dit erg krap. Verschillende
discussies die van invloed zijn op de invulling van het toetsingskader (drempelwaarden,
besluit BK, stand-still beginsel) zijn nog niet afgerond. De vraag is of vooruitlopen of
wachten op beslissingen de juiste weg is.

2.2.2

DISCUSSIE OVER STELLING
Ten slotte wordt aan de deelnemers een stelling voorgelegd:
“De nieuwe Handleiding is een goede vervanging van het BVB uit 1993”
De deelnemers vinden het voorgestelde toetsingskader een goede verbetering, maar te
beperkt. De locatiekeuze dient opgenomen te worden in het toetsingskader, waarbij
interactieve planvorming de juiste wijze is om tot een goede locatie te komen in
samenspraak met de omgeving.
Ervaringen bij Ruimte voor de Rivier (op nationaal niveau wordt al te veel beslist waardoor
de omgeving geen of te weinig invloed uit kan oefenen) en bij aanleg van depots door
private initiatiefnemers (initiatiefnemer bepaalt locatiekeuze, omgeving kan hier geen
invloed op uitoefenen) dienen te resulteren in betere planvorming.

2.3

AFSLUITING EN AFSPRAKEN
De deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan deze bijeenkomst. Veel
nieuwe inzichten zijn opgedaan door het voorhouden van deze maatschappelijke spiegel. Bij
de verdere uitwerking van de Handleiding wordt gekeken welke aangedragen punten in te
vullen zijn.
Alle deelnemers krijgen de kans om op het verslag te reageren. Het verslag dient een goede
weergave te zijn van de discussie zoals deze is gevoerd. Daarnaast wordt de concept
Handleiding zoals deze zal worden getoetst door het Cluster Waterbodems, ook naar alle
deelnemers worden verzonden.
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BIJLAGE

1

Samenvatting resultaten UVD
Inleiding
In 2004 is gestart met het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD). Aanleiding
zijn de ervaringen bij gerealiseerde baggerspeciedepots en de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek dat uitloging en verspreiding uit depots achterblijft bij de in
het huidige beleid (o.a. Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie) gedane aannamen.
De resultaten van het UVD-project zijn gerapporteerd in rapporten die met name bedoeld
zijn voor specialisten. Deze samenvatting is bedoeld om de resultaten van het UVD-project
en de toepassing van deze resultaten voor een breder publiek van niet-specialisten
toegankelijk te maken.

Doelstellingen
Het UVD heeft drie hoofddoelstellingen
1. Het verkrijgen beter inzicht in de daadwerkelijke uitloging en verspreiding uit
baggerspeciedepots op basis van metingen bij bestaande baggerspeciedepots. Met deze
nieuwe inzichten kan in de toekomst de berekening van uitloging en verspreiding uit
depots met minder onzekerheden plaatsvinden. Tevens kan monitoring van uitloging en
verspreiding (nazorg van depot) gerichter en kostenefficiënter plaatsvinden.
2. Opstellen van een voorstel voor een nieuw toetsingskader voor grondwater,
oppervlaktewater en monitoring. Dit gebeurt aan de hand van de (meet)resultaten van
het UVD-project en de meest recente beleidsontwikkelingen op het gebied van
(water)bodem. Met het nieuwe toetsingskader kan de uitloging en verspreiding uit
depots worden getoetst en beoordeeld. Het is de bedoeling dat dit nieuwe toetsingskader
het toetsingskader uit het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie gaat vervangen.
3. Het communiceren van de nieuwe inzichten met betrekking tot uitloging en verspreiding
uit baggerspeciedepots naar de maatschappij om de burgers beter inzicht te bieden in de
werkelijke risico's van baggerspeciedepots.

Deze samenvatting
In deze samenvatting wordt ingegaan op de eerste doelstelling van het project: het
verkrijgen beter inzicht in de daadwerkelijke uitloging en verspreiding uit bestaande
baggerspeciedepots.

Werkwijze
Om een beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uitloging en verspreiding uit
baggerspeciedepots heeft allereerst een inventarisatie van de beschikbare kennis maar
vooral ook van de bestaande onzekerheden (=kennishiaten) ten aanzien van verspreiding
uit depots plaatsgevonden (inventarisatiefase). Omdat het niet mogelijk is om alle
kennishiaten nader te beschouwen zijn vier kennishiaten geselecteerd die een groot deel van
de onzekerheden met betrekking tot de uitloging en verspreiding veroorzaken en tevens op
korte termijn met behulp van metingen bij bestaande baggerspeciedepots kunnen worden
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beantwoord. Deze vier prioritaire kennishiaten zijn vertaald naar een meetprogramma dat
vervolgens is uitgevoerd bij twee bestaande depots (meetfase). De resultaten van de
inventarisatiefase en van de meetfase worden hieronder besproken.

Inventarisatiefase
Om de onzekerheden ten aanzien van de uitloging en verspreiding uit baggerspeciedepots
in kaart te brengen is in de inventarisatiefase is gekeken naar:
§ De ervaringen die in de afgelopen 10 tot 15 jaar zijn opgedaan bij de modellering van
uitloging en verspreiding uit baggerspeciedepots.
§ De beleidsontwikkelingen die in de afgelopen 10 tot 15 jaar hebben plaatsgevonden.
§ De resultaten van en ervaringen met monitoring bij bestaande baggerspeciedepots.
§ De nieuwste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de uitloging en verspreiding
uit baggerspeciedepots.
Hieruit kwam naar voren dat de onzekerheden (= kennishiaten) ten aanzien van de
uitloging en verspreiding met name betrekking hebben op:
1. De werkelijke verdeling van verontreinigingen over de vaste fase (grond- en slibdeeltjes)
en de waterfase, uitgedrukt in de verdelingscoëfficiënt. Alleen de verontreinigingen in de
waterfase spelen een rol bij uitloging en verspreiding uit depots.
2. Het deel van de verontreiniging dat in oplossing kan gaan (potentieel beschikbare fractie)
versus het deel van de verontreiniging dat irreversibel is gebonden aan roetdeeltjes in de
baggerspecie. Alleen de potentieel beschikbare fractie speelt een rol bij uitloging en
verspreiding uit depots.
3. Het optreden van biologische afbraak van verontreinigingen en organische stof in een
depot en het effect van de afbraak van organische stof op de verspreiding van
verontreinigingen.
4. De mate van vertraging (= retardatie) die opgeloste verontreinigingen ondervinden bij
transport in het watervoerend pakket (WVP), onder andere ten gevolge van adsorptie
aan bodemdeeltjes.
Deze vier kennishiaten zijn vertaald in een meetprogramma dat in 2005 is uitgevoerd bij
twee depots.
Uit de inventarisatie kwamen ook de volgende beleidmatige aandachtspunten naar voren:
§ De risico’s van verspreiding moeten worden beschouwd op tijdschalen die voor
menselijke begrippen nog te bevatten zijn (dus op enkele tientallen tot honderden jaren
en niet 10.000 jaar).
§ De normen voor uitloging en verspreiding uit depots moeten beter aansluiten op andere
normkaders.
§ Er moet rekening worden gehouden met de autonome kwaliteit van het grondwater. Op
dit moment wordt er bij berekeningen van uitloging en verspreiding uit depots vanuit
gegaan dat het grondwater in de omgeving schoon is. Dit is niet het geval.
Deze aandachtpunten zijn meegenomen bij het opstellen van een voorstel voor een nieuw
toetsingskader voor grondwater, oppervlaktewater en monitoring (tweede
hoofddoelstelling van het UVD-project).
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Meetfase
Om invulling te geven aan de vier kennishiaten zijn in 2005 metingen uitgevoerd bij depot
IJsseloog en bij depot Meers. IJsseloog is een omdijkt depot van Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied waarin klasse 3 en 4 materiaal wordt geborgen. Depot Meers is een
kleinschalig dekgronddepot langs de Grensmaas.

Veldwerk
Bij IJsseloog zijn 5 boringen verricht waarvan één in de ringdijk van het depot en vier in het
depot. Van de boringen in het depot is één boring doorgezet tot in het watervoerend pakket
(WVP) onder het depot de overige boringen zijn doorgezet tot de onderzijde van het depot.
Bij depot Meers zijn 6 boringen tot in het WVP (= grindpakket) verricht.

Laboratoriumonderzoek
Met het materiaal dat bij de boringen is vrijgekomen zijn in het laboratorium de volgende
metingen verricht:
1. Bepalen vrij opgeloste concentraties en verdelingscoëfficiënten in het depot en in het
WVP met behulp van:
a. SPS-methode (Silicone rubber Passive Sampling): voor organische verontreinigingen
(PAK en PCB’s).
b. SOFIE-methode (Sediment Or Fauna Incubation Experiment): geschikt voor zware
metalen. Er is alleen gemeten in de monsters van het depot. Meten in monsters uit het
WVP was wegens technische problemen niet mogelijk. Wel is er in de isolerende
kleilaag tussen depot en WVP gemeten.
2. Bepalen van de potentieel beschikbare fractie van organische verontreinigingen (PAK en
PCB’s) m.b.v. Tenax-methode. Deze methode is niet geschikt voor (zware) metalen.
3. Bepalen van macrochemische condities in het poriewater in het depot en het WVP. De
macrochemie is een maat voor de biologische activiteit en daarmee voor het optreden van
biologische afbraakprocessen.
4. Bepalen van de retardatie van organische verontreinigingen (PAK en PCB’s) in het WVP
met behulp van kolomexperimenten. Uit deze metingen kan naast de retardatie ook de
verdelingscoëfficiënt van stoffen worden afgeleid.

Resultaten
1. Vrij opgeloste concentraties en verdelingscoëfficiënten
Uit de metingen van de opgeloste concentraties PAK en PCB’s met behulp van de SPSmethode blijkt dat alleen bij IJsseloog voor naftaleen en fenantreen sterk verhoogde
concentraties zijn aangetroffen in het poriewater in zowel het depot als in het WVP. Dit zou
duiden op verspreiding van deze stoffen. De verdelingscoëfficiënten die uit de resultaten
van de SPS-metingen voor het WVP bij depot Meers en depot IJsseloog zijn afgeleid zijn
echter hoger dan de generieke verdelingscoëfficiënten die bij eerdere modelleringen van de
uitloging en verspreiding uit deze depots zijn gebruikt. Dit betekent dat de mobiliteit van
PAK en PCB’s in het WVP juist lager is dan eerder werd aangenomen. Een hogere
verdelingscoëfficiënt betekent namelijk dat een kleiner deel van de verontreiniging in de
waterfase aanwezig is en kan verspreiden. De verdelingscoëfficiënten die zijn afgeleid voor
het materiaal in de depots zijn vergelijkbaar met de generieke verdelingscoefficiënten.
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Uit de metingen van de opgeloste concentraties metalen met behulp van de SOFIE-methode
blijkt dat in depot Meers de poriewaterconcentraties voor alle metalen, m.u.v. lood en
kobalt, de streefwaarde voor grondwater ondiep overschrijden. De overschrijdingen zijn
voor chroom (factor 8) en koper (factor 4) het grootst. Bij depot IJsseloog is in de sliblaag
sprake van overschrijdingen van de streefwaarde voor grondwater ondiep voor arseen,
chroom. nikkel, lood en zink. De overschrijdingen zijn voor chroom (factor 19) en arseen
(factor 8) het grootst. In de klei-isolatie onder het depot wordt alleen voor chroom en arseen
de streefwaarde overschreden.
Bij depot Meers zijn de verhoogde concentraties metalen toe te schrijven aan de relatief
zuurstofrijke omstandigheden in en onder het depot. Meers is een dekgronddepot op of juist
onder het grondwaterpeil. Het is bekend dat zware metalen onder relatief zuurstofrijke
omstandigheden (tijdelijk) mobieler zijn. Deze verhoogde mobiliteit moet worden
meegenomen bij de beoordeling van de uitloging en verspreiding uit baggerspeciedepots.
In de sliblaag in en de klei-isolatie onder depot IJsseloog is geen sprake van verhoogde
mobiliteit van metalen door relatief zuurstofrijke omstandigheden. In het depot is sprake
van zuurstofloze omstandigheden. De sulfidegehalten in het depot zijn hoog genoeg om bij
deze omstandigheden metalen volledig te binden. De verhoogde concentraties metalen in
het poriewater hebben dus een andere oorzaak. Er zijn twee mogelijkheden:
§ De reductie van ijzer-metaal-oxides onder zuurstofloze omstandigheden waarbij metalen
in oplossing gaan. Deze metalen worden vervolgens weer geboden aan sulfides, maar dit
is een traag proces (ca. 10 jaar) zodat tijdelijke mobiliteit van metalen kan optreden.
§ Bij de afbraak van organische stof in een depot (zie ook ad 3) wordt opgelost organisch
stof (DOC) gevormd dat onderdeel vormt van de waterfase (poriewater). Metalen binden
aan DOC en worden samen met DOC meegevoerd in het poriewater. In depot IJsseloog
zijn (sterk) verhoogde DOC concentraties gevonden. Omdat DOC weer wordt
afgebroken zijn de verhoogde concentraties tijdelijk. Naar verwachting enkele tientallen
jaren.

2. Potentieel beschikbare fractie van organische verontreinigingen
Met behulp van de Tenax-methode is worden bepaald welke deel van de PAK en PCB’s
snel, traag en zeer traag in oplossing gaat. De fractie die zeer traag in oplossing gaat kan
worden beschouwd als de fractie die irreversibel is gebonden aan roetdeeltjes en dus geen
rol speelt bij de uitloging en verspreiding van verontreinigingen uit baggerspeciedepots.
Uit de resultaten blijkt dat bij IJsseloog globaal de helft van de verontreiniging als potentieel
beschikbaar kan worden aangemerkt. Dit geldt zowel voor het slib in het depot als voor het
WVP. Opgemerkt moet worden dat de spreiding (soms) groot is, en de potentieel
beschikbare fractie van de mobiele PAK (naftaleen, fenantreen en antraceen) kan oplopen tot
bijna 80%. Bij Meers is dit beeld vergelijkbaar, maar moet worden opgemerkt dat de waarde
van deze gegevens beperkt is omdat de beschikbare concentraties vaak niet goed konden
worden gemeten in verband met de detectielimiet.
De conclusie is dat minder dan de helft van de organische verontreinigingen meedoet met
uitwisseling en transport. In hoeverre de irreversibel gebonden fractie aan roetdeeltjes ook
op zeer lange tijdschaal (tientallen jaren) voor uitloging niet beschikbaar is moet nog nader
onderzocht worden.
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3. Optreden van biologische afbraak
In het poriewater van (ongestoorde) monsters uit depot Meers en IJsseloog en het WVP
onder deze depots is gekeken naar de macrochemie (pH, redox, anionen, kationen). De
macrochemische condities zijn een indicatie voor het optreden van biologische
afbraakprocessen. Dit kan de afbraak van organische stof (humus) zijn, maar ook de afbraak
van organische verontreinigingen (PAK, PCB’s, etc.).
Uit de metingen blijkt dat in depot Meers sprake is van relatief zuurstofrijke
omstandigheden. Deze omstandigheden zijn gunstig voor de biologische afbraak van
organische verontreinigingen. Dit wordt bevestigd door de lage concentraties organische
verontreinigingen die in het depot worden gevonden. De condities zijn weer minder gunstig
voor de binding van metalen aan sulfidecomplexen. Metaalfixatie in depot Meers zal vooral
via de in het depot aanwezige ijzer(hydr)oxiden verlopen.
In depot IJsseloog is sprake van strikt zuurstofloze omstandigheden. Deze omstandigheden
zijn minder gunstig voor de biologische afbraak van organische verontreinigingen. Afbraak
van organische verontreinigingen verloopt voor veel stoffen onder zuurstofloze
omstandigheden (veel) langzamer dan onder zuurstofrijke condities. Uit de verhoogde
concentraties DOC in het poriewater blijkt dat wel afbraak van organische stof optreedt. Dit
is ongunstig voor de concentraties metalen in het poriewater (zie ad 1). De zuurstofloze
omstandigheden zijn wel weer gunstig voor de binding van metalen aan sulfides (zie ad 1).

4. Retardatie in het watervoerend pakket
Met behulp van kolomexperimenten met ongestoord materiaal uit het WVP is bij beide
depots de retardatie van PAK en PCB’s in het WVP bepaald. Dit is zowel in de vaste fase als
in het poriewater gebeurt. Op basis van de resultaten van de retardatiebepaling zijn ook
verdelingscoëfficiënten voor PAK en PCB’s bepaald.
Uit de meetresultaten blijkt dat de gemeten retardatie in de opgeloste fase overeen komt met
de retardatie parameters die momenteel al worden gebruikt bij het modelleren van uitloging
en verspreiding uit depots. De gemeten retardatie in de vaste fase is een factor 10 tot 100
lager dan de tot nu toe gehanteerde retardatie parameters. Dit wil zeggen dat de
verontreinigingen een factor 10 tot 100 minder mobiel zijn.
Voor de berekende verdelingscoëfficiënten geldt dat de verdelingscoëfficiënten die zijn
berekend op basis van de metingen in de opgeloste fase lager zijn dan de
verdelingscoëfficiënten die momenteel worden gebruikt bij het modelleren van uitloging en
verspreiding uit depots. Dit wil zeggen dat een groter deel van de verontreinigingen in de
opgeloste fase voorkomt (en dus kan verspreiden). De verdelingscoëfficiënten die zijn
berekend op basis van de metingen in de vaste fase zijn vergelijkbaar of hoger dan de
verdelingscoëfficiënten die momenteel worden gebruikt bij het modelleren van uitloging en
verspreiding uit depots. Dit wil dus zeggen dat een kleiner deel van de verontreinigingen in
de opgeloste fase voorkomt (en dus kan verspreiden).
De verschillen tussen de metingen in de vaste en opgeloste fase worden waarschijnlijk
veroorzaakt door de hoge (poriewater)stroomsnelheden (8 meter/dag) waarbij de
kolomexperimenten zijn uitgevoerd. Dit komen overeen met een stroomsnelheid van rond
de 1000 m per jaar. Bij deze hoge stroomsnelheden krijgen de verontreinigingen
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onvoldoende tijd om te binden aan de bodemdeeltjes waardoor snellere verplaatsing in de
waterfase optreedt. In nader onderzoek wordt bekeken in hoeverre de stroomsnelheid van
het WVP van invloed is op de retardatie van verontreinigingen. Vooralsnog vormen de
resultaten van de retardatiemetingen geen aanleiding tot bijstelling van de retardatie
parameters die worden gebruikt bij het modelleren van uitloging en verspreiding uit depots.

Conclusies
De belangrijkste conclusies van de meetfase zijn als volgt:
§ De verdelingscoëfficiënt voor organische verontreinigingen is vaak hoger (lagere
opgeloste concentratie & geringere mobiliteit) dan de generieke verdelingscoëfficiënt die
wordt gebruikt bij modellering van uitloging en verspreiding. Dit kan echter niet
generiek gesteld worden, maar moet per locatie worden gemeten.
§ Metalen kunnen ook in een zuurstofloos depot met een hoge sulfideconcentratie uitlogen.
De mate waarin dit optreedt, de tijdsduur en de rol van DOC moeten nader worden
onderzocht.
§ In (relatief) zuurstofrijke (dekgrond)depots is sprake van een tijdelijk verhoogde
mobiliteit van metalen waardoor uitloging kan optreden.
§ Bijna de helft van de aan sediment gebonden organische verontreinigingen is niet voor
uitloging beschikbaar. De meetnauwkeurigheid kent echter nog een grote bandbreedte.
§ Zowel in zuurstofrijk dekgronddepot (Meers) als in zuurstofloos omdijkt depot
(IJsseloog) treedt afbraak van organische stof op. In zuurstofrijke dekgronddepots treedt
waarschijnlijk ook afbraak van organische verontreinigingen op. In zuurstofloze depots is
afbraak van complexe organische microverontreinigingen (zoals PAK met meer dan 3
benzeenringen) niet aangetoond.
§ De resultaten van de retardatiemetingen vormen vooralsnog geen aanleiding tot
bijstelling van de retardatie parameters die worden gebruikt bij het modelleren van
uitloging en verspreiding uit depots. Het is wel zaak om de effecten van
grondwaterstroomsnelheden op de retardatie nader te onderzoeken.
Deze resultaten zijn gebruikt als input bij het opstellen van een voorstel voor een nieuw
toetsingskader voor grondwater, oppervlaktewater en monitoring of hebben als input
gediend voor het meetprogramma dat in 2006 wordt uitgevoerd.
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BIJLAGE

2

Samenvatting Handleiding UVD
Aanleiding
Bij de uitvoering van de baggeropgave (onderhoud en sanering) en bij de uitvoering van
rivierverruimingsprojecten komt een grote hoeveelheid verontreinigde baggerspecie en
uiterwaardengrond vrij. Uit studies in het kader van Depot plus is gebleken dat op (korte)
termijn een tekort aan depotcapaciteit is om dit materiaal op een betaalbare en
verantwoorde wijze te bergen.
Bij de realisatie van bergingslocaties voor baggerspecie is verspreiding van
verontreinigende stoffen een belangrijk onderwerp. De dreiging die daarvan uit gaat vormt,
naast de maatschappelijke voorkeur voor het verwerken van baggerspecie i.p.v. bergen, één
van de belangrijkste oorzaken voor de maatschappelijke weerstand die depots oproepen. De
te verwachten verspreiding wordt voorspeld met behulp van geohydrologische modelberekeningen. Het is noodzakelijk vanwege kennishiaten om daarbij aannamen te doen.
Veelal worden zekerheden ingebouwd bij het doen van aannamen, zodat de voorspellingen
worst-case zijn. De kennishiaten werken een ongewenste (modelmatige) overschatting van
de verspreidingsrisico’s in de hand. Dit heeft vervolgens een negatieve invloed op de
perceptie van omwonenden en van de politiek.
In 2005 is in het kader van het project UVD is besloten tot onderzoek om deze kennishiaten
te verkleinen. Het in de praktijk bemeten van parameters die een belangrijke invloed hebben
op de uitkomst van modelberekeningen neemt hierbij een centrale plaats in. De resultaten
vertalen in beleidsaanbevelingen en communicatie hierover, biedt perspectief voor de
slepende discussie over baggerspeciedepots.
Bij het UVD-project wordt gemeten aan verspreiding in en rond depots. Het project dient
daarmee de volgende doelen:
§ Meer duidelijkheid over werkelijke risico’s voor verspreiding.
§ Vergroten betrouwbaarheid modelvoorspellingen.
§ Meer overtuigingskracht/draagvlak voor de realisatie van depots.
§ Effectievere monitoringsstrategie voor depots.
De resultaten zijn vertaald naar een Handleiding waarin beschreven wordt op welke wijze
de effecten op grondwater en oppervlaktewater kunnen worden getoetst.

Handleiding
De handleiding beschrijft het (nieuwe) toetsingskader dat bij het opstellen en het beoordelen
van vergunningaanvragen (Wm/Wvo) voor de aanleg van baggerspeciedepots kan worden
gehanteerd. Hieronder wordt beknopt de inhoud per hoofdstuk toegelicht.
In de inleiding wordt het doel, de doelgroepen evenals de reikwijdte en de status van het
document toegelicht. Het doel van deze Handleiding is om het huidige toetsingskader uit
het Beleidstandpunt Verwijdering Baggerspecie te actualiseren.
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Gehanteerde uitgangspunten hierbij zijn:
§ Het streven naar een helder en eenvoudig toetsingskader.
§ Trek lering uit ervaringen in het verleden.
§ Nuchter omgaan met risico's.
§ Kostenefficiëntie.
Doelgroepen zijn in deze het bevoegde gezag (Wm/Wvo) en initiatiefnemers voor de aanleg
van baggerspeciedepots (RWS, private partijen, derden die hierbij betrokken zijn). De
handleiding heeft betrekking op baggerspeciedepots in oppervlaktewater (inclusief
dekgronddepots in uiterwaarden). Voor baggerspeciedepots op land bestaat immers al een
Ministeriële Regeling.
Hoofdstuk 2 bespreekt de relevante kaders vanuit beleid, wet- en regelgeving en de
besluitvormingsprocedure inzake het bergen van baggerspecie en uiterwaardengrond in
baggerspeciedepots.
In hoofdstuk 3 wordt de gedachtegang getoond voor een (nieuw) toetsingskader voor de
beoordeling van verspreiding van verontreinigende stoffen uit het depot naar het
grondwater. De stapsgewijze beoordeling is vergelijkbaar met de stappen in het BVB maar
het nu voorliggende voorstel verschilt op een aantal essentiële punten:
§ Meten van poriewaterconcentraties krijgt de voorkeur boven de berekening van
poriewaterconcentraties op basis van totaalgehalten.
§ Toetsing poriewaterconcentraties aan de (in ontwikkeling zijnde) drempelwaarden voor
grondwater i.p.v. de streefwaarden.
§ Het gebruik van een vrachtbenadering in plaats van een fluxbenadering.
§ De maximaal te beschouwen tijdsperiode wordt gedurende 1000 jaar i.p.v. na 10.000 jaar.
Hiermee wordt de focus gelegd op het beschouwen van die stoffen die op een voor
menselijke begrippen tijdschaal ook als probleemstof kunnen worden aangemerkt.
§ Toets op kwetsbare objecten in de nabijheid van het depot.
§ De volumetoets komt te vervallen.
In hoofdstuk 4 wordt het voorgestelde toetsingskader voor oppervlaktewater beschreven. In
het huidige BVB wordt hier niet expliciet aandacht aan besteed, maar wordt verwezen naar
het Wvo-instrumentarium. De Handleiding biedt voor dit onderdeel straks een eenduidig
toetsingskader voor de beoordeling van verspreiding van verontreinigingen naar het
oppervlaktewater. In het toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen effecten die
optreden tijdens het storten (vulfase) en effecten die kunnen optreden na het storten
(beheerfase).
In hoofdstuk 5 worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor monitoring en nazorg bij
baggerspeciedepots. Op basis van de huidige inzichten kan worden gekozen voor een
strategische monitoring waarbij de focus ligt op het meten van veranderingen in de
macrochemie die aanleiding kunnen zijn om de monitoring te intensiveren. Hiermee wordt
meer recht gedaan aan de tijdsschaal waarop de verspreiding van verontreinigingen vanuit
het depot meetbaar is.
Naast de handleiding baggerspeciedepots wordt een achtergronddocument opgesteld
waarin de onderbouwing voor het toetsingskader wordt gegeven evenals de keuzes die
tijdens het opstellen van de Handleiding zijn gemaakt.
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De toetsingskaders voor grondwater, oppervlaktewater en de aanbevelingen voor
monitoring en nazorg zijn door middel van expertmeetings en schriftelijke
commentaarrondes afgestemd met deskundigen vanuit de verschillende werkvelden.
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BIJLAGE

3

Maatschappelijke aspecten
Uit: Eindconcept Berging in (zandwin)putten: zo gek nog niet

(AKWA, 2004)

Hoofdstuk 5: Maatschappelijke aspecten
5.1 Inleiding
Het maatschappelijk debat rondom de baggerspecieproblematiek kenmerkt zich door een
slecht imago van baggerspecie (stinkt en is giftig) en veel onduidelijkheid over de omvang
en aard van de problematiek. Het baggerprobleem is (vaak) niet zichtbaar en dus is het voor
het grote publiek vaak niet duidelijk waarom er moet worden gebaggerd. Deze
(imago)problemen zorgen er voor dat er over het algemeen weinig begrip is voor plannen
om een bergingslocatie voor baggerspecie te realiseren. Dit geldt dus ook voor putten. De
term ‘Not In My BackYard’ (NIMBY) wordt in deze veelvuldig gebruikt.
Deze maatschappelijke weerstand tegen baggerberging kan er toe leiden dat de realisatie
van een bergingslocatie veel tijd in beslag neemt (bv Kaliwaal of put van Drempt) of dat een
locatie helemaal niet van de grond komt (bv depot IJmeer). Gelukkig zijn er ook successen te
melden waarbij voor een bergingslocatie wel draagvlak bestaat en de realisatie zonder
noemenswaardige bezwaren tot stand komt (bv depot Cromstrijen). Van deze voorbeelden
kunnen we veel leren.
In dit hoofdstuk wordt op basis van deze ervaringen aangegeven hoe kan worden
omgegaan met de maatschappelijke aspecten bij het realiseren van een put voor de berging
van baggerspecie. Paragraaf 5.2 geeft hiervoor een stappenplan. De bijbehorende succes- en
faalfactoren worden besproken in paragraaf 5.3. Dit hoofdstuk eindigt met enkele
voorbeelden. De casus Put van Cromstrijen wordt in hoofdstuk 6 uitgebreider besproken.

5.2 Stappenplan voor het omgaan met de omgeving
Figuur 5.1 geeft een stappenplan voor de omgang met maatschappelijke aspecten bij het
realiseren van een bergingslocatie voor baggerspecie. Dit stappenplan is afgeleid uit
literatuur [36] en [37]. Voor het welslagen van dit stappenplan is het in ieder geval zaak dat
de omgeving / betrokken actoren serieus worden genomen en dat sprake is van een tijdige
en systematische
communicatie met de betrokken partijen (niet ad hoc).
De eerste stap bestaat uit het in beeld brengen van de betrokken actoren (overheden,
omwonenden, bedrijven etc.) en de belangen van deze actoren (continuïteit bedrijfsvoering,
woongenot etc.). Daarnaast worden de plannen en projecten in het zoekgebied voor de
bergingslocatie in kaart gebracht. Op basis van deze informatie kan een eerste analyse
worden gemaakt van de weerstanden, gevoeligheden maar ook van de kansen van het
project.
De tweede stap bestaat uit het zo volledig mogelijk informeren van de betrokken actoren
over het project. Waarom moet er een bergingslocatie komen, welke oplossingsrichtingen
zijn er en welke onzekerheden zijn er? Het is daarbij van groot belang dat de betrokken
actoren voldoende mogelijkheden hebben voor het stellen van vragen en het ventileren van
ideeën, emoties en problemen.
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GEBIEDSEIGEN MATERIAAL

Om het draagvlak voor berging in putten te vergroten kan er voor worden gekozen om in
een put met name gebiedseigen materiaal te storten. De put wordt zo vooral gebruikt om
baggerspecieproblemen in de directe omgeving op te lossen. Het draagvlak hiervoor is over
het algemeen groter dan wanneer de baten van de put niet zozeer de regio ten goede komen
maar vooral andere regio’s (waarom dan niet daar een depot!).
In de derde stap wordt geprobeerd om draagvlak te creëren voor de realisatie van de
bergingslocatie. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, maar is een proces waarbij
allereerst erkenning van het probleem moet plaatsvinden (nut, noodzaak en urgentie van
het baggerwerk en de wenselijkheid van herinrichting van het gebied met het oog op
veiligheid, natuur, recreatie e.d.) en er begrip moet zijn voor elkaars standpunten. Daarna
volgt de bereidheid om mee (actief of passief) mee te werken aan het project. Tenslotte moet
worden ingestemd met het uiteindelijke plan dat al dan niet interactief tot stand is gekomen.

OMDIJKT DEPOT VERSUS (ZANDWIN)PUT VOOR BAGGERBERGING

De maatschappelijke aspecten die spelen bij de realisatie van een put voor de berging van
baggerspecie zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die voor een omdijkt depot. Daarbij heeft
berging in putten een aantal voordelen dat kan bijdragen aan het verkrijgen van draagvlak
voor deze vorm van berging:
§ Berging in bestaande putten voorkomt aantasting van milieu, natuur en landschap
tengevolge van de aanleg van een omdijkt depot.
§ Berging in putten (met name in uiterwaarden) kan worden gecombineerd met de
herinrichting van een locatie (natuur, recreatie). Er is sprake van een win-win-situatie.
§ Berging in putten is niet zichtbaar in het landschap omdat berging onder het
wateroppervlak plaatsvindt.
§ De kosten voor berging in putten zijn veel lager dan voor berging in omdijkte depots
(geen aanlegkosten).
§ Verondiepen van een diepe put levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit in een
put (diepe putten zijn onaantrekkelijk voor flora en fauna).

Figuur 5.1
Stappenplan voor omgang met maatschappelijke aspecten bij het realiseren van een
bergingslocatie voor baggerspecie
I

Analyseren

• betrokken partijen
• belangen van partijen
• projecten in omgeving

II

Informeren

• probleem: waarom baggeren en waarom een bergingslocatie?
• oplossingsrichting(en): zo mogelijk in overleg
• onzekerheden en emoties

III

draagvlak creëren

• erkenning probleem
• instemming met / acceptatie van het plan
• bereidheid om mee te werken
• vertrouwen / begrip voor elkaars standpunten

IV

Onderhouden

• blijven informeren
• bereikbaarheid (voor klachten)

Planfase

Vergunningen
uitvoeringsfase

De vierde stap bestaat uit het onderhouden van de opgebouwde relatie met de betrokken
actoren tijdens de vergunning- en uitvoeringsfase. Concreet komt dit neer op continue
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communicatie en informatievoorziening over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast
moet de betrokken actoren de mogelijkheid worden geboden om te komen met vragen,
zorgpunten en oplossingsrichtingen.

5.3 Succes- en faalfactoren
Het doorlopen van het stappenplan kent verschillende succes- en faalfactoren. Deze zijn
veelal gebaseerd op succesverhalen en fiasco’s bij de realisatie van locaties voor
baggerberging in de praktijk. Tabel 5.1 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 5.1 Succes- en faalfactoren
I analyseren
II informeren

III draagvlak creëren

IV onderhouden

Succesfactoren
• op hoogte zijn van belangen van
actoren
• tijdig informeren
• regelmatige communicatie
• transparantie, bieden van
duidelijkheid

Faalfactoren
• ‘vergeten’ van actoren
• te laat informeren
• onvolledig informeren à
wantrouwen
• verborgen agenda à wantrouwen
• geen (direct) antwoord hebben op
vragen à wantrouwen
• top-down benadering: aanwijzen
van locatie, geen inspraak
• lange procedures à verslappen
aandacht en interesse
• tegenstrijdige informatie
• locatie dicht bij een woonfunctie

• serieus nemen angsten en
bezwaren
• interactief tot oplossing komen
• zo min mogelijk randvoorwaarden
stellen
• nakomen van afspraken
• benadrukken nut en noodzaak van
baggeren en daarmee noodzaak voor
baggerberging
• in samenspraak met omgeving
inrichtingsplan maken voor periode na
exploitatie
• berging combineren met andere
projecten in gebied (bv aanleg
sportvelden of infrastructuur)
• bergingslocatie voor gebiedseigen
materiaal: locatie wordt vooral
gebruikt om baggerspecieproblemen
in gebied zelf op te lossen.
• regelmatige communicatie
• personele wisselingen (vermindert
• goede bereikbaarheid
vertrouwen)
projectorganisatie
• adequaat reageren op vragen,
klachten etc.

5.4 Praktijkvoorbeelden
Succes: Cromstrijen / Hollandsch Diep
Bij de tweede m.e.r.-procedure voor de realisatie van Cromstrijen (put) / Hollandsch Diep
(omdijkt depot) is gekozen voor een open planproces waarbij intensief overleg is gevoerd
met alle belanghebbenden. De meningen / ideeën van de belanghebbenden hebben sterk
meegewogen bij de uiteindelijke locatiekeuze. Hierdoor was sprake van een groot
draagvlak. Dit resulteerde in minimale reacties bij de inspraaktermijn (alles was al
besproken met de belanghebbenden) en het achterwege blijven van beroepsprocedures voor
de Raad van State. De keuze van de locatie van het omdijkte depot (buiten het zicht van
omliggende gemeenten) heeft hieraan ongetwijfeld ook bijgedragen.
Lastig: Kaliwaal
Bij de Kaliwaal zijn de belanghebbenden (m.n. omwonenden) pas in een laat stadium
ingelicht (alle keuzes waren al gemaakt) en was de informatievoorziening niet volledig.
Hierdoor voelden belanghebbenden zich niet serieus genomen en bestond er veel
wantrouwen. Dit alles heeft geleid tot hogere kosten (beroeps- en bezwaarprocedures,
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opnieuw opstellen MER), vertraging en beperkt draagvlak. Daarnaast moest veel tijd en
energie worden gestoken in het herstellen van het vertrouwen. Uiteindelijk is het project wel
gerealiseerd. In de uitvoeringsfase vindt regelmatig overleg met de belanghebbenden plaats.
Lastig: Ingensche Waard
Bij de Ingensche Waard is sprake van veel maatschappelijke weerstand tegen de realisatie
van het depot. Een mogelijke oorzaken van deze weerstand is dat de nut en noodzaak van
berging op deze locatie onvoldoende (tijdig) zijn gecommuniceerd met de omgeving. Het
resultaat is dat, ondanks een positief m.e.r.-advies, de gemeente tot nu toe weigert om
planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van het depot.
Mislukt: (omdijkt) Depot IJmeer (Noord Holland)
In Noord Holland is eind jaren negentig een m.e.r.-procedure opgestart om een baggerdepot
in het IJmeer te realiseren. Bijna de gehele m.e.r.-procedure heeft zich intern bij
Rijkswaterstaat voltrokken. Communicatie met belanghebbenden vond pas plaats toen het
MER zo goed als gereed was. Een klassiek geval van een top-down-benadering. De
weerstand en het wantrouwen van de belanghebbenden was door de late
informatievoorziening en het gebrek aan inspraak zo groot dat het project het niet gehaald
heeft [36].
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