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Wet- en Regelgeving binnen AKWA

Wet- en regelgeving voor waterbodems

Waar in vroeger jaren baggerspecie een welkom en nuttig toe te passen product was, is dit sinds de
ontdekking van de aanwezige verontreinigende stoffen in de jaren tachtig, niet meer het geval. Om de
risico’s voor mens en ecosysteem van de verontreinigde waterbodem en baggerspecie te beperken is
beleid geformuleerd ten aanzien van de omgang met waterbodems en baggerspecie.

Op basis van de inventarisatie van de waterbodemkwaliteit wordt geschat dat tot het jaar 2015 onge-
veer 1 miljard kubieke meter baggerspecie zal vrijkomen in onderhouds- en saneringswerken. Het be-
leid geeft aan dat (ernstig) verontreinigde specie niet vrij verspreid mag worden. Dit is het geval voor
bijna een kwart van het verwachte aanbod aan specie. Deze specie dient onder isolerende omstandig-
heden te worden gestort in depots, dan wel worden verwerkt tot een nuttig toepasbaar product.

Voor de uitvoering in de praktijk is het beleid vertaald naar wetten, regels en protocollen.
• Wet Verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo),
• Wet bodembescherming (Wbb),
• Rivierenwet ,
• Bouwstoffenbesluit (Bsb),

Ter ondersteuning van de uitvoering van deze wetten zijn richtlijnen, protocollen en handreikingen
opgesteld.

Knelpunten in de praktijk

Voor de uitvoering van waterbodemingrepen dienen verschillende stappen genomen te worden. In het
gehele waterbodemtraject (zie figuur) speelt naast technologie ook de wet- en regelgeving een rol.
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Wet- en regelgeving heeft betrekking op de uitvoering van onderzoeken, op de besluitvorming om
locaties te saneren en op de wijze van omgang (behandeling en bestemming) van eventueel vrijko-
mende specie.
Niet alle wetten en regels ten aanzien van waterbodemingrepen zijn dusdanig concreet en duidelijk dat
zij eenvoudig gevolgd kunnen worden in de praktijk. Dit kan in sommige gevallen leiden tot onzeker-
heid in de wijze van handelen.
Enkele voorbeelden van voorkomende vragen bij bevoegd gezag, handhavers en initiatiefnemers, zijn
hieronder afgebeeld.

W elke wetten en regels zijn van toepassing in mijn situatie?

     W vo of  W bb en hoe ver houd t  z ich d a t ?

H oe moet ik een saneringsonderzoek of -plan beoordelen?

    H oe d iepg a a nd  moet  het  ond er z oek z ijn en hoe t oet s ik d a t ? )

      H oe bepa a l ik of  het  ver a nt woor d  is om  ver ont r einig ing  t e la t en z it t en, in het  ka d er  va n f unct ie-g er icht  sa ner en?

H oe regel ik handhaving in het kader van de W bb?

M ag in het kader van het B sb een werk gemaakt worden op  een verontreinigde waterbodem?

W elke normen gelden op dit moment,  die gaan toch veranderen?

W at mag er uit een depot geloosd worden?

H oe staat het met open putten?  M ogen wij daar (klasse 4)  specie in storten?

Ik heb een plan binnen gekregen in het kader van A ctief bodembeheer rivierbed,  aan welke 

richtlijnen kan ik mij houden?

Wet- en regelgeving binnen AKWA

Op deze en andere vragen wil AKWA antwoorden geven en ondersteuning bieden naar de praktijk
toe. Dit gebeurt binnen het thema “Wet- en regelgeving’, dat nauw samenwerkt met thema’s gericht
op risico’s van stoffen en normering, alsmede op technische uitvoering.

Het belangrijkste doel van het thema Wet- en regelgeving is het wegnemen van onduidelijkheden in
beleidsdocumenten en wetten, ten behoeve van de uitvoering van waterbodemingrepen in de praktijk.
Dit gebeurt door het omschrijven, vertalen en interpreteren van wetten en beleidsdoelstellingen. Hier-
toe worden diverse onderzoeken uitgevoerd en ondersteundende producten gemaakt. Voorbeelden
van projecten en studies zijn:

• CIW-studie “Lozing uit tijdelijke baggerspeciedepot”
• inventarisatie van de knelpunten bij de implementatie van Actief Bodembeheer Rivierbed,
• samenstelling handreiking voor handhavers en beschikkingverleners binnen de Wbb,
• ontwikkeling van een geautomatiseerd Wbb-beschikkingen registratie systeem (Wbb-info),
• onderzoek mogelijkheden storten in “open putten”.

Met deze producten en specifieke adviezen, worden meerdere doelgroepen ondersteund, waaronder
initiatiefnemers van waterbodemsaneringen, het Bevoegd Gezag en handhavers. AWKA treedt ook als
waterbodemadviseur voor Rijkswaterstaat (Regionale Directies en het Hoofdkantoor) in overleg met
andere overheden, de Provincies en Gemeenten.

Voor informatie over wet- en regelgeving kunt u bellen: Advies- en Kenniscentrum
Ing. N. Jawalapersad, RIZA-Lelystad 0320-298792 Waterbodem (AKWA)
Ing. D.E. van Pijkeren, RIZA Lelystad 0320-298607 Factsheet nr. 99.008

AKWA is een samenwerkingsverband tussen de specialistische diensten van Rijkswaterstaat op het gebied van waterbodems:
Bouwdienst, DWW, RIKZ, RIZA en Dir. Noordzee.


