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Voorwoord 

De voorliggende Handreiking voor de regelgeving van waterbodems in 
Rijkswateren vormt de afronding van het project ‘Handreiking regelgeving 
waterbodems Rijkswateren’. De Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Water 
heeft aan RIZA de opdracht gegeven tot het tot stand brengen van deze 
handreiking. In opdracht van en in nauwe samenspraak met het RIZA heeft 
Oranjewoud de handreiking ontwikkeld. De doelgroep van deze uitgave is 
primair het bevoegd gezag (vergunningverlening) in Rijkswateren, maar de 
handreiking biedt ook houvast aan met name handhavers en initiatiefnemers.  
 
Deze handreiking geeft antwoord op de vraag hoe de diverse activiteiten 
vergund moeten worden en sluit daarmee aan op het project 
Prioriteitsmogelijkheden voor vergunningverlening en handhaving van 
waterbodemprojecten. Dit project geeft antwoord op de vraag wat er moet 
worden vergund. Daarnaast wordt er binnen de Unit Handhaving van Inspectie 
VenW gewerkt aan de realisatie van de uniformering van handhaving in het 
project ‘Professionalisering van de handhaving’. In dit project worden o.a. 
protocollen gemaakt, die duidelijkheid bieden om de wat en hoe vergunde 
activiteiten te handhaven. Hiermee is de relatie van het drieluik van projecten 
duidelijk.  
 
Wel moet worden opgemerkt dat in deze handreiking dilemma’s zijn verwerkt, 
waardoor u op een ander te doorlopen spoor wordt gezet dan u in eerste 
instantie dacht of gewend was te bewandelen in de dagelijkse werkzaamheden. 
In een separaat document van Inspectie VenW, getiteld ‘Antwoordnota op 
ingediende dilemma’s’, wordt uitgelegd waarom de beslissingen over de 
dilemma’s door Inspectie VenW zijn genomen zoals in dit rapport verwerkt. Deze 
antwoordnota is als bijlage 3 aan het rapport gevoegd. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn in deze handreiking geen technische/ 
milieuhygiënische aspecten opgenomen, en “begint “ deze handreiking vanaf het 
moment dat er een ‘initiatief’ is: (een voornemen tot) het uitvoeren van een 
activiteit. 
 
Deze handreiking is niet opgesteld als handboek waarin procedures worden 
beschreven, maar bevat een aantal breed geschakeerde activiteiten die de 
gebruiker kan raadplegen. De handreiking beoogt de uitvoering van een 
voorgenomen activiteit via vooroverleg en eventueel vergunningverlening en/of 
het doen van een melding te structureren.  Het is de bedoeling dat de 
handreiking gebruikt wordt als een ‘pick-and-go-system’, dat wil zeggen dat 
alleen die onderdelen worden gebruikt die voor de specifieke situatie van belang 
zijn. Naast het geven van ‘procedurele’ en inhoudelijke informatie beoogt de 
handreiking een aanzet te geven tot constructief overleg tussen initiatiefnemer 
en bevoegd gezag.  

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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1 Inleiding 

1.1 Historische achtergrond van regelgeving en beleid 

Waar in vroegere jaren baggerspecie een welkom en nuttig toe te passen product 
was, is dit sinds de ontdekking van de aanwezige verontreinigde stoffen midden 
jaren ‘70, niet meer het geval. In deze periode werd duidelijk dat een groot deel 
van deze slibdeeltjes, dat op veel plaatsen als sediment is afgezet, verontreinigd 
was. Deze verontreinigingen werden veroorzaakt door lozingen van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater, door scheepvaartverkeer, de landbouw en overige 
diffuse lozingen. In het Indicatief Meerjarenprogramma Water (1986) werd voor 
het eerst beleidsmatig melding gemaakt van de waterbodem als probleem binnen 
het waterbeheer.  
 
Door de rijksoverheid is hierna beleid en regelgeving ontwikkelt voor de 
verontreinigde waterbodems. Dit beleid is onder meer verwoord in de Derde 
Nota Waterhuishouding (NW 3, 1989) en het beleidsstandpunt verwijdering 
baggerspecie (1993). In dezelfde periode werd door wijziging van de Wet 
Bodembescherming (Wbb), waterbodemsanering verder wettelijk ingekaderd. Ter 
ondersteuning werd een systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van 
waterbodems, de huidige klassenindeling van 0 (schoon) tot en met 4 (ernstig 
verontreinigd), ontwikkeld en geïmplementeerd. 
 
In 1997 is de Wet bodembescherming uitgebreid met bijzondere regels voor de 
sanering van waterbodems. De regionale diensten van Rijkswaterstaat zijn 
hiervoor bevoegd gezag geworden. In 1999 is het Bouwstoffenbesluit in werking 
getreden. Ook voor het Bouwstoffenbesluit zijn de regionale diensten doorgaans 
bevoegd gezag in oppervlaktewateren. De diensten hebben bij de uitvoering van 
hun bevoegd gezagtaken niet alleen te maken met de wet- en regelgeving (Wbb, 
Wvo, Bsb), maar ook met een groot aantal beleidsdocumenten, richtlijnen, 
protocollen, normen etc. 
 
Als gevolg van deze regelgeving kon een deel van de opgebaggerde specie, die 
vroeger op het land of in dieper water werd gestort, daar niet meer terecht. In 
mei 2000 is de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) verschenen. Een van de 
hoofddoelstellingen van NW4 is het instandhouden en versterken van gezonde 
en veerkrachtige watersystemen. Een uitwerking daarvan is het hergebruik van 
vrijkomende baggerspecie als grondstof voor diverse toepassingen bij het 
onderhoud van watergangen.  
 
Deze handreiking  
Op het gebied van handhaving en vergunningverlening wordt er binnen de 
regionale diensten van RWS niet eenduidig gehandeld. Dit uit zich bijvoorbeeld 
in de wijze waarop zij vergunningverlening en handhaving hebben georganiseerd 
en in de ideeën die zij hebben over ambitieniveau en inhoudelijke standpunten. 
Daarnaast zijn de initiatieven voor nieuwe werken op verschillende wijzen 
georganiseerd en bestaan er grote verschillen tussen de mate waarin en de wijze 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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waarop met het bevoegd gezag wordt gecommuniceerd. Deze diversiteit kan 
leiden tot een uiteenlopende praktijk van regulering van initiatieven/activiteiten. 
Per 1 januari 2003 is de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspectie VenW) 
opgericht en is deze bevoegd gezag voor de eigen dienst. Inspectie VenW is 
bevoegd gezag voor eigen werken indien Rijkswaterstaat aanvrager of 
initiatiefnemer is. 
 
Een van de speerpunten van Inspectie VenW is uniformering van (de uitvoering 
van) wet- en regelgeving voor vergunningverleners en handhavers. Bovendien is 
bij vergunningverleners en handhavers zelf de behoefte geconstateerd aan een 
hulpmiddel en duidelijkheid. Deze handreiking beoogt uniformiteit van handelen 
te realiseren voor activiteiten vanuit het gezichtsveld van de vergunningverlener. 
De professionalisering van de handhaving werkt aan het tot stand brengen van 
uniformiteit van te handhaven vergunde activiteiten. 
 
 
1.2 Doel en doelgroep 

Zoals u in de voorgaande paragraaf heeft kunnen lezen is deze handreiking 
primair bedoeld voor de vergunningverleners en handhavers van de 
Rijkswaterstaat en Inspectie VenW. Daarnaast kan de handreiking voor 
initiatiefnemers van werken in rijkswateren (saneringen, grondwerken, 
baggerwerken, etc.) een belangrijk hulpmiddel zijn om de eigen wettelijke 
verplichtingen in beeld te krijgen en daaraan te voldoen. Ook in de 
communicatie tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer en de bevoegde gezagen 
onderling, waaronder handhaving, kan de handreiking een belangrijke rol spelen.  
 
De handreiking beoogt een heldere inhoudelijke en procedurele ondersteuning te 
bieden bij het reguleren van activiteiten aan/op/in de waterbodem. De 
handreiking geeft keuzes aan bij toepassing van de wet- en regelgeving van met 
name Wbb, Bsb en Wvo en andere beleidskaders, waaronder ABM en ABR.  
Deze keuzes zijn daar waar binnen de regionale diensten van RWS verschillend 
wordt gehandeld (dilemma’s) door Inspectie VenW gefilterd en beoordeeld op 
gewenst handelen.  
 
Daarmee geeft Inspectie VenW een eenduidige en uniforme interpretatie van de 
wet- en regelgeving van waterbodems voor rijkswateren en draagt de 
handreiking bij aan: 
• Rechtszekerheid voor initiatiefnemers van werken. 
• Rechtsgelijkheid wat betreft de toepassing van de regelgeving (soortgelijke 

gevallen wordt op dezelfde wijze behandeld). 
• Verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening en indirect van de 

handhaving. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Hiermee is het doel van de handreiking: uniformiteit en duidelijkheid bieden ten 
behoeve van het optreden van het bevoegd gezag, bereikt. Dit betekent onder 
andere dat waar tegenstrijdigheid heerst, of ruimte voor uiteenlopende 
interpretatie bestaat, in de wet- en regelgeving, zoveel mogelijk een eenduidig 
standpunt wordt ingenomen. Daarnaast worden termen zoveel mogelijk 
eenduidig ingevuld, zodat deze voor slechts één uitleg vatbaar zijn.  
Voor wat betreft de relatie tussen de handreiking en de handhaving geldt het 
volgende. 
a. De handreiking verwijst waar mogelijk naar bestaande documenten op het 

gebied van de handhaving, en geeft daarmee aan waar de relatie met de 
activiteiten van de handhavers ligt. 

b. Daarmee biedt het ook een basis voor interne afstemming tussen 
vergunningverleners en handhavers: 
• of zij beiden hetzelfde beeld hebben bij de zich voordoende 

praktijksituatie, en dezelfde juridische inschatting maken (welk spoor 
moet worden bewandeld); 

• bij welke activiteit de handhaver het van de vergunningverlener 
overneemt. 

 
 

1.3 Structuur van de handreiking  

Deze handreiking bestaat uit: 
a. Een centrale figuur (het ‘schakelbord’) waarin verschillende herkomst- en 

bestemmingsmogelijkheden van grond en baggerspecie in onderlinge 
samenhang een plek wordt gegeven. Hierop zijn de meest gangbare 
praktijksituaties terug te voeren. Ter illustratie zijn een aantal voorbeelden 
van activiteiten genoemd, om de herkenbaarheid van de mogelijke routes te 
vergroten. Deze centrale figuur wordt toegelicht in Hoofdstuk 3 en bevindt 
zich in bijlage 2.  

b. De te volgen procedures en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in 
stroomschema’s in de paragrafen van Hoofdstuk 5. 

c. De stroomschema’s worden aangevuld met onderliggende informatie. Deze 
bestaat uit:  
• Standpunten, keuzes, toelichtingen of beschrijvingen. 
• Verwijzingen naar bestaande wet- en regelgeving en documenten. 

 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de complexiteit van het uitvoeren van 
vergunningverlening en handhavingactiviteiten te simplificeren door de 
genoemde activiteiten in de centrale figuur; wél om het uiteindelijk eenvoudiger 
te maken voor de vergunningverlener. Het is duidelijk dat sterke samenhangen 
tussen de diverse wetten bestaan waardoor activiteiten kunnen worden 
geclusterd tot juridische routes. Om de samenhang tussen de vele aspecten 
inzichtelijk te maken, zal doorverwijzing plaatsvinden naar stroomschema’s die bij 
de behandeling van de activiteiten/juridische routes voorkomen. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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1.4 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 2wordt aangegeven dat er op dit moment nog veel discussie en 
verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop verwerkingswijzen van 
waterbodem/baggerspecie moeten worden vergund en uitgevoerd. Het 
hoofdstuk vormt de opstap naar het ‘Twee-stappen-model’, dat wordt uitgelegd 
in hoofdstuk3. De eerste stap wordt beschreven in hoofdstuk4. Het rapport 
mondt uit in de wettelijke sporen zoals in hoofdstuk 5opgesomd (stap 2). 
Tenslotte is in hoofdstuk 6 een begrippenlijst opgenomen, zodat geen 
interpretatieverschillen ontstaan over de gebruikte termen. 
 
 
1.5 Status  

De handreiking dient binnen zowel RWS als Inspectie VenW de status te krijgen 
van een inspectiekader. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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2 Gebruik van de handreiking 

 
De praktijk van het verzetten van grond of baggerspecie in rijkswateren is 
doorgaans als volgt. 
 
Een initiatiefnemer heeft het voornemen om grond te gaan verzetten. Daarvoor 
kunnen verschillende redenen bestaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 
waterbodem ernstig verontreinigd is en verwijderd moet worden. Een andere 
reden is dat het rivierbed dient te worden verbreed of verdiept, omdat de rivier 
meer water moet kunnen afvoeren. En zo zijn er nog meer redenen denkbaar. 
Die initiatiefnemer kan een regionale diensten van Rijkswaterstaat zijn, een 
provincie, een gemeente, een particulier, of de aannemer die in opdracht het 
grondverzet uitvoert.  
 
Als de initiatiefnemer ‘aan de slag wil gaan’ met, op óf in de bodem onder het 
oppervlaktewater in de zin van de Wvo en Wbb1, dan is Rijkswaterstaat hier het 
bevoegd gezag op grond van de Wvo, de Wbb en het Bsb. Dat laatste betekent 
o.a. dat RWS als bevoegd gezag dan een keuze moet maken volgens welke 
regelgeving het omgaan met de waterbodem en het werken met de baggerspecie 
wordt afgehandeld. Daaruit volgt dan welke vergunningen van toepassing zijn en 
welke stappen daarbij doorlopen moeten worden. 
 
Soms is dit duidelijk. De voorgenomen activiteit is dan maar voor één juridische 
uitleg vatbaar. Als er bijvoorbeeld een nieuwe dijk wordt aangelegd, is er 
juridisch gezien sprake van het gebruiken van een bouwstof in een werk volgens 
het Bouwstoffenbesluit. Als een vaargeul te ondiep is geworden voor scheepvaart 
en er om die reden moet worden gebaggerd, is er sprake van een 
onderhoudsbaggerwerk, waarvoor de Wbb/Wvo regels stelt.  

 
1 De Wvo hanteert het begrip oppervlakte water. Hieronder wordt verstaan (IMP Water 1980-1984, 

bijlage 5a, Kamerstukken II 1980/81, 16 656, nr. 1):   

• “Elke permanent of gedurende een groot deel van het jaar aanwezige, aaneengesloten watermassa 

(in vloeibare of vaste fase) die een grensvlak met de bodem en een open grensvlak met de atmosfeer 

heeft, 

• Beddingen waarin watermassa’s zoals hiervoor omschreven voorkomen, ook wanneer ze tijdelijk 

droog staan. “ 

• De Wbb hanteert het begrip bodem en definieert dit als volgt (art. 1): ‘het vaste deel van de aarde 

met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen’. Hiertoe 

behoort de bodem onder het oppervlaktewater. 

• Het Bsb hanteert dezelfde begrippen. 
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In andere situaties ligt dit ingewikkelder. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 
het civieltechnische grondverzet kan worden beschouwd als waterbodem die na 
verplaatsing weer waterbodem wordt, maar in plaats daarvan óók kan worden 
beschouwd als de toepassing van een bouwstof in een werk. In het laatste geval 
is het Bouwstoffenbesluit van toepassing, in het eerste niet. 
Dit betekent dat: 
• Er technische activiteiten bestaan waarop uiteenlopende regelgeving van 

toepassing kan zijn (m.a.w. verschillende ‘wettelijke sporen’ van toepassing 
kunnen zijn). 

• Er ook grondverzetsituaties zijn die bestaan uit verschillende deelactiviteiten, 
waardoor verschillende wettelijke sporen naast elkaar van toepassing kunnen 
zijn, en waaraan andere bevoegde gezagen (Wet milieubeheer, 
Ontgrondingenwet) een andere interpretatie kunnen geven. 

 
In alle bovenbeschreven gevallen: 
• Vindt er een civieltechnische activiteit plaats (‘er wordt grond/baggerspecie 

verzet’) waaraan de wet- en regelgeving een benaming geeft (‘op de 
activiteiten en het materiaal grond/baggerspecie wordt een juridische sticker 
geplakt’) 

• Deze benaming (de juridische sticker) is soms eenduidig vast te stellen. In 
andere gevallen hangt de uiteindelijke keuze samen met de interpretatieruimte 
die de regelgeving biedt, en de interpretatie die het bevoegd gezag aan de 
regelgeving geeft.  

• De benaming bepaalt welke regels van toepassing zijn en daarmee de 
praktische gevolgen voor de regulering van de activiteiten en de daarbij te 
volgen procedure: ‘Wat moet, wat mag en wat mag niet’. 

 
 
Het moment waarop het bevoegd gezag voor het eerst kennis neemt van een 
voornemen tot grondverzet, is doorgaans als een initiatiefnemer zich meldt met 
de vraag welke vergunningen benodigd zijn. Voor het beantwoorden van deze 
vraag dient het bevoegd gezag een aantal stappen te doorlopen en afwegingen 
te maken. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het ‘Twee-stappen-model’ beschreven. Het schakelbord 
zoals opgenomen in bijlage 2 leidt tot het te volgen wettelijke spoor en de 
daarbij behorende vergunning(en), beschikking(en) of melding(en). 
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3 Het twee-stappen-model 

3.1 Te onderscheiden stappen 

Voordat het voorgenomen grondverzet kan plaatsvinden dienen initiatiefnemer 
en bevoegd gezag een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen zijn 
vereenvoudigd weergegeven in onderstaand schema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bovengenoemde stappen dienen achtereenvolgens te worden uitgevoerd.  
Hieronder worden ze één voor één onderscheiden en toegelicht. 
 
 

Stap 1b: Vooroverleg initiatiefnemer en bevoegd gezag 

Stap 1c: Bepaal het wettelijke spoor  
1-7 (§ 4.3) 

Stap 1d: Breng overige juridische 
consequenties in kaart (§ 4.4) 

Stap 2: Doorloop één of meer van de sporen 1-7 (H. 5) 
(Verlenen vergunning, beschikking etc) 

Stap 1a: Initiatiefnemer meldt zich bij het Bevoegd gezag 

3.2 Twee centrale vragen en hulpmiddelen 

Twee vragen staan in de stappen 1a tot en met 1d centraal. 
De combinatie van de antwoorden daarop bepaalt uiteindelijk het wettelijke spoor 
dat de vergunningverlener en initiatiefnemer gaan bewandelen. 
1. Wat is de kwaliteit van de betreffende bodem/baggerspecie/grond (waarmee, 

waarop of waarin de initiatiefnemer zijn technische activiteiten gaat 
verrichten)? 

2. Wat zijn precies de technische activiteiten die de initiatiefnemer gaat 
verrichten en met welke reden? 
Deelvragen daarbij zijn: 
• Wat is de herkomst van het materiaal?  
• Waarom/om welke reden wordt het van de plaats van herkomst 

verwijderd? 
• Wat is/zijn de plaats(en) van bestemming van het materiaal? 
• Met welke doel gaat het naar die bestemming(en)? 
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Hulpmiddelen 
Ad vraag 1. 
Voor de vaststelling van de kwaliteit van de waterbodem/baggerspecie/bouwstof 
dient onderzoek te worden uitgevoerd. Te onderscheiden zijn: 
• Juridisch-procedurele aspecten van het onderzoek. Deze vormen onderdeel 

van de schema’s bij de wettelijke sporen in Hoofdstuk 5. 
• Technisch-procedurele aspecten van het onderzoek. Voor wat betreft 

onderzoek naar de kwaliteit van waterbodems/baggerspecie zijn in bijlage 1 
twee stappenplannen opgenomen. Zie voor het onderzoek naar de kwaliteit 
van bouwstoffen § 5.3. 

 
Ad vraag 2 en bepaling wettelijk spoor. 
Als hulpmiddelen bij de beantwoording van vraag 2, en bij de bepaling van het 
wettelijke spoor dient het zogenaamde Schakelbord. Dit schakelbord bestaat uit 
een tabel en een visualisering. Zie hiervoor bijlage 2; de tabel is hieronder ook 
weergegeven. De tabel geeft een overzicht van hoe de technische activiteiten en 
de kwaliteit van de waterbodem/baggerspecie of bouwstof leiden tot ‘juridische 
sticker’ en daarmee een wettelijk spoor. 
 
Tabel 3.1: De relatie tussen de technische activiteit, de milieuhygiënische 
kwaliteit en het wettelijke spoor2. 
In aansluiting hierop heeft de visualisering in bijlage 2 de volgende functie:  
• Het onderscheidt herkomst, eventuele tussenbewerking en bestemming van 

de waterbodem/baggerspecie/grond. 
• Het onderscheidt bovendien de mogelijke soorten herkomst en bestemming 

(en ook een mogelijke tussenbewerking)(zie de verschillende pictogrammen). 
• De grondverzetstromen en de onderlinge samenhang worden op een visuele 

manier in kaart gebracht. 

§ in  handreiking W vo W bb Bsb (W m )
saneren uitvoeren  sanering klasse 3 5.1

klasse 4 5.1 x
deelsanering klasse 4 5.1 x
verp laatsen  tbv latere verw ijdering klasse 3-4 5.1

verp laatsen hersch ikken  b innen het geval 5 .1 x
houten  palen  slaan w aterbodem  klasse 4 5.1

w aterbodem  niet/licht veron trein igd geen  nadere regels
onderhoudsbaggeren klasse 4 5 .2/5 .1 x

opbaggeren klasse 1-2 x
klasse 3 x x

kap itaal baggerw erk 5.2 x x
aan leggen haven, kribben , kades

verondiepen schone g rond x
aanvullen categorie-1  bouw sto f x
dem pen categorie-2  bouw sto f x x
hergebru iken
aanplem pen

versp reiden versp reiden in  oppervlaktew ater klasse 1-2 5.4 x
egaliseren klasse 3 n iet toegestaan
onderw aterp loegen klasse 4 n iet toegestaan
verp laatsen

storten sto rten  in  baggerdepot (in richting) klasse 1-4 5.5 x x
bodem  b lijft bodem  A BR/A BM 5.6 x x x
om putten 5.6 x x x
sto rten  in  putten  A BR/A BM 5.7 x x
natuuron tw ikkeling

baggeren delfstoffenw inn ing x
kap itaalbaggeren x

Technische activiteit

5 .3

5.2

W ettelijk spoorkw aliteit w aterbodem / 
baggerspecie - bouw stof         

                                                     
2 N.B.: In de kolom ‘Wettelijk spoor’ wordt de Wm wel genoemd omdat deze van belang kan zijn in de 

genoemde wettelijke sporen. ‘Wm’ is daarbij tussen haakjes geplaatst omdat RWS/IVW hiervoor geen 

bevoegd gezag is. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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Gebruik schakelbord (tabel en visualisering) 
Het ‘schakelbord’ is bedoeld om te kunnen schakelen tussen de technische activiteit en de 
regelgeving die van toepassing is. Het dient als volgt te worden gebruikt. 
a. Stel vast van welke technische activiteit(en) sprake is. (tabel 3.1) 
b. Stel de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem/baggerspecie/bouwstof vast. 

(tabel 3.1) 
c. Stel vast welke paragraafnummers van deze handreiking bij deze activiteit(en) zijn 

vermeld. (tabel 3.1 + visualisering bijlage 2) 
d. Stel op basis van deze handreiking vast welk wettelijke spoor/sporen van toepassing 

zijn (visualisering bijlage 2).  
 

 

Combinaties van wettelijke sporen – twee voorbeelden 
• Verplaatsen en hergebruik van baggerspecie 

Het komt voor dat baggerspecie in eerste instantie in het oppervlaktewater wordt 
verplaatst, om vervolgens te gaan worden hergebruikt in een werk (al of niet op een 
andere plek). In dat geval is in eerste instantie het spoor ‘verspreiden’ van toepassing 
(§ 5.4), en vervolgens bij het hergebruik het spoor ‘toepassen van bouwstoffen in een 
werk’ (§ 5.3). 

• Samenloop van sanering en onderhoudsbaggerwerk 
Een andere praktijksituatie betreft, dat er baggerspecie/waterbodem wordt verwijderd, 
waarbij dat voor een deel gebeurt omdat de waterbodem gesaneerd dient te worden, en 
voor een ander deel om onderhoudsredenen (op diepte brengen van de vaargeul). In dat 
geval dienen twee wettelijke sporen van naast elkaar te worden doorlopen: voor het 
eerstgenoemde deel het spoor ‘saneren‘  
(§ 5.1), en voor het laatstgenoemde het spoor ‘onderhoudsbaggeren’ (§ 5.2). 

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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4 Het vaststellen van het juiste wettelijke spoor  
 (Stap 1) 

4.1 Stap 1a: Initiatiefnemer meldt zich bij het bevoegd gezag 

De initiatiefnemer meldt zich bij het bevoegd gezag met zijn voornemen tot 
grondverzet. Ten behoeve van een vooroverleg dient de initiatiefnemer vervolgens 
informatie aan de vergunningverlener te leveren. De vergunningverlener geeft 
hiervoor aanwijzingen.  
Deze informatie dient ter beantwoording van de twee in § 3.2 gestelde vragen. 
 
De informatie betreft één of meer van de volgende gegevens: 
• Gegevens locatie + tekening, geplande periode van uitvoering en 

contactpersoon. 
• Aanleiding voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
• Historisch onderzoek, bijv. eerder uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse. 
• Reeds verleende of aangevraagde vergunningen waaronder Wbr-vergunning. 
• Inschatting hoeveelheid te verwijderen, bewerken, of verspreiden specie, 

inclusief dikte totale en te verwijderen sliblaag. 
•  (Vermoedelijke) kwaliteit achterblijvende en te verwijderen specie 

(klassenindeling) 
• Eventuele bestemming baggerspecie. 
• Kwaliteit van toe te passen bouwstoffen. 
 

 
 
4.2 Stap 1b: Vooroverleg initiatiefnemer en bevoegd gezag 

De initiatiefnemer en de vergunningverlener voeren een vooroverleg op basis van de 
aangeleverde informatie. 
Doel is, de twee centrale vragen uit § 3.2 te beantwoorden. 
Op basis van het vooroverleg zijn twee situaties mogelijk.  
1. De initiatiefnemer heeft de twee vragen afdoende beantwoord. De 

vergunningverlener heeft voldoende informatie om een goede inschatting te 
maken van het wettelijke spoor dat de initiatiefnemer moet gaan bewandelen. 
Stap 1c kan worden gezet. 

2. De initiatiefnemer heeft de twee vragen nog niet (helemaal) kunnen 
beantwoorden. De vergunningverlener heeft aanvullende informatie nodig om 
stap 1c te kunnen zetten. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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De aanvullende informatie kan bijvoorbeeld betreffen: 
• Definitieve gegevens bodemonderzoek (plaatsbepaling). 
• Een eventueel saneringsplan. 
• Maatregelen ter beperking van verspreiding en vertroebeling tijdens de 

uitvoering. 
• Meet- en monitoringsmethode. 
 

 
De initiatiefnemer levert de aanvullende informatie aan en stap 1c kan 
alsnog worden gezet. 
 
 

4.3 Stap 1c: Bepaal het wettelijke spoor 

Na stap 1b plakt het bevoegd gezag definitief een ‘juridische sticker’ (zie ook het 
kader in H.2) op de technische activiteit. Daarmee bepaalt het bevoegd gezag 
het wettelijke spoor definitief, en – op basis daarvan – de noodzakelijke 
vergunning-, ontheffing- of beschikkingaanvragen en de proceduretijd. Als basis 
voor het bepalen van het wettelijke spoor dient het schakelbord (tabel 3.1 en de 
visualisering (bijlage 2). 
 
 
4.4 Stap 1d: Breng de overige juridische consequenties in kaart 

Naast de Wbb, de Wvo en het Bsb kan nog andere regelgeving van toepassing 
zijn, waarvoor Rijkswaterstaat al of niet bevoegd gezag is. Te denken valt aan 
Wm-vergunningplicht voor activiteiten binnen inrichtingen, baggerspecie als 
afvalstof (Wm/PMV), ontgrondingen (Ogw), de MER-plicht voor bepaalde 
milieubelastende activiteiten en het ondernemen van activiteiten op/rond 
Rijkswaterstaatwerken (Wbr). 
 
Parallel aan het doorlopen van stap 1c dient te worden beoordeeld  
• Of en zo ja welke andere regelgeving van toepassing is. 
• Wie daarvoor het bevoegd gezag is. 
• Of er procedures van 1c en 1d met elkaar samenhangen. 
De initiatiefnemer is primair verantwoordelijk voor het zetten van deze stap, het 
naleven van de regelgeving en – dientengevolge – voor het communiceren met 
het bevoegd gezag. 
 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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5 Doorloop één of meer van de wettelijke sporen   
(Stap 2) 

Tenslotte wordt de betreffende vergunning, ontheffing of beschikking 
afgegeven, na het doorlopen van de bijbehorende procedure.  
Bij een aantal regionale diensten gebeurt dit in principe door de vergunningverlener. 
Tijdens het doorlopen van de procedure worden dan collega’s van handhaving 
betrokken bij de inhoud van de te verlenen vergunning of beschikking om de 
handhaafbaarheid van de beslissing van het bevoegd gezag te beoordelen. 
Bij andere regionale diensten handelt de handhaver bijvoorbeeld de melding in het 
kader van het Bsb af, en kan deze de handhaafbaarheid direct zelf beoordelen.  
 
Voor zover aan de orde dient, naast het ‘in behandeling nemen’ van de 
vergunning- of beschikkingaanvraag waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is, 
afstemming en coördinatie met andere bevoegde gezagen plaats te vinden. 
De vergunningverlener kan de initiatiefnemer hierbij adviseren. Soms is met deze 
ondersteuning een direct belang gediend, bijvoorbeeld in het geval van de 
coördinatieplicht van Wm- en Wvo-vergunning. In andere gevallen is het service 
en ‘gemak’: zo verloopt ook voor hemzelf de vervolgprocedure vloeiender.  
  
In dit hoofdstuk zijn de wettelijke sporen uitgewerkt in schematische 
stappenplannen. Daarin zijn voor zover relevant de volgende onderdelen 
(‘kopjes’) opgenomen: 
• Definities. 
• Voorbeelden. 
• Stappen. 
• Communicatiemomenten (bevoegd gezag onderling en bevoegd gezag– 

initiatiefnemer). 
• Samenhang met andere regelgeving. 
• Proceduretijd. 
• Verwijzingen. 
• Beschikbare standaarddocumenten RWS. 
 
Waar nodig wordt een korte toelichting gegeven op de schema’s. Verder wordt 
verwezen naar de juridische basis (artikelnummers), bestaande documenten, 
websites, etc. waar mogelijk. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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5.1 Sanering van de waterbodem 

Definitie 
Saneren is het geheel van maatregelen gericht op het beperken en zoveel 
mogelijk ongedaan maken van een verontreiniging van de (water)bodem en de 
directe gevolgen daarvan voor de volksgezondheid en het milieu. Daarbij horen 
ook maatregelen ten aanzien van het beperken van de verontreiniging. Een 
waterbodemsanering wordt in de regel uitgevoerd wanneer sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging (klasse 4 specie) dat tevens urgent wordt 
geacht vanwege actuele risico’s (risico’s voor de mens, voor het milieu, voor 
verspreiding of een combinatie hiervan). Naast het verwijderen van 
verontreinigde specie kan ook het aanbrengen van schone grond of bagger over 
de ernstig verontreinigde specie, onder voorwaarden, worden beschouwd als 
saneringsmaatregel (IBC-maatregelen). 
 
Bij het uitvoeren van een deelsanering wordt slechts een deel van de 
verontreiniging van de bodem verwijderd (in horizontale of verticale zin). Er blijft 
dus een restverontreiniging achter in het gebied waar de deelsanering wordt 
uitgevoerd. Daarnaast komt het bij de uitvoering van een sanering soms voor dat 
(klasse 3 of 4) baggerspecie eerst wordt verplaatst naar een plek binnen/in de 
buurt van de saneringslocatie, met het doel om het uiteindelijk definitief te 
verwijderen (b.v. afgevoerd naar een stortplaats). 
 
Voorbeelden van aanleidingen voor het uitvoeren van een sanering 
• Een bepaalde activiteit vindt plaats op of in ernstig verontreinigde 

waterbodem, een voorbeeld hiervan is het heien van palen of damwanden in 
de waterbodem of het aanleggen van bouwwerken. 

• Men is voornemens de waterbodem te ontgraven, bijvoorbeeld om 
delfstoffen te winnen, waarbij een ernstige verontreiniging wordt 
geconstateerd. 

• Sanering van een geval van ernstige verontreiniging dat is opgenomen in het 
Saneringsprogramma voor de waterbodems van rijkswateren. 

 
Stappen 
Bepaal of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging aan de 
hand van een uitgevoerd nader onderzoek (zie schema’s vooronderzoek en nader 
onderzoek). 
• Bepaal of de activiteit meldingsplichtig is op basis van Art. 28 Wbb. 
• Bepaal of er sprake is van een verzoek tot ontheffing meldingsplicht 

(calamiteit). 
• Sluit uit dat sprake is van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 
• Beoordeel of er sprake is van een deelsanering. 
• Bepaal aan de hand van de gegevens van de uitgevoerde 

bodemonderzoeken of een verontreiniging is aangetoond. 
• Bepaal of de verontreiniging ernstig is. 
• Indien de verontreiniging ernstig is, opnemen in het saneringsprogramma 

van Rijkswateren. 
• Beschikking nemen ernst en urgentie en beoordeling saneringsplan. 
• Na afloop van de sanering beschikking nemen op het evaluatierapport. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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Communicatiemomenten 
De Wbb schrijft twee momenten van communicatie tussen initiatiefnemer en BG 
voor; de melding van een geval van (water)bodemverontreiniging door de 
initiatiefnemer aan het BG en de beschikking die het BG op basis daarvan neemt. 
In de praktijk is het echter aan te raden om in een zo vroeg mogelijk stadium 
vooroverleg te voeren. 
 
Samenhang met andere wetgeving 
 
Samenhang met Wvo 
Naast de Wbb-melding (op grond van art. 27, 28, 30 en 43 Wbb), hoeft geen 
aparte Wvo-vergunning te worden aangevraagd als alleen slib wordt 
opgebaggerd. Handelingen op of in de waterbodem zijn niet Wvo-plichtig indien: 
• Geen stoffen in oppervlaktewater worden gebracht, zoals het opbaggeren 

van specie waarbij verspreiding van de specie wordt voorkomen.  
• Sprake is van bestaande gevallen van waterbodemverontreiniging; de Wvo 

voorziet niet in een saneringsregeling voor oude gevallen. Indien sprake is 
van ongewone, nieuwe voorvallen is de Wvo wel van toepassing. 

(Zie ook ‘Handboek Wvo-vergunningverlening’, CIW, 1999, pag. 69).  
In het saneringsplan dient rekening te worden gehouden met 
waterkwaliteitsbelangen. Wanneer binnen een project andere Wvo-plichtige 
activiteiten (bijvoorbeeld het laden van schip naar schip of het laden van wal 
naar schip) dan uitsluitend opbaggeren worden uitgevoerd, dan kan hiervoor een 
aparte Wvo-vergunningprocedure worden gevolgd. Het uitsluitend opbaggeren, 
met andere woorden het oppakken van baggerspecie, en het laden in het schip is 
niet Wvo-vergunningplichtig. Verder is het baggeren van klasse 0, 1 en 2 in 
principe gewoon Wvo-vergunningplichtig.  
 
Proceduretijd 
Op grond van artikel 29 Wbb moet de beslissing uiterlijk 13 weken na ontvangst 
van de melding worden genomen. Het saneringsplan moet gelijktijdig met de 
melding worden ingediend, de termijn voor instemming met het plan is eveneens 
13 weken. Deze termijn kan verlengd worden binnen 4 weken met nogmaals 13 
weken. De beschikking wordt gepubliceerd in een regionale krant en de 
staatscourant en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De beschikking is direct 
van kracht. 
 
Verwijzingen  
• Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems, ernst & urgentiebepaling van 

verontreinigde waterbodems, AKWA-rapport 01.005, RIZA-nota 2001.052, 
maart 2002.  

• Toelichting pro forma urgentie en toelichting deelsanering (interne memo 
RWS d.d. 11-2-02 van S. Jansen aan leden Stuw). 

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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Beschikbare standaarddocumenten RWS3

• Meldingsformulier saneringsbaggerwerk Wbb (Modelformulier S-0). 
• Ontvangstbevestiging melding (modelnummer S-1). 
• Verzendbrief aan melder (modelnummer S-2a). 
• Verzendbrief melding ex artikel 28 vijfde lid, Wbb aan b&w (modelnummer 

S-2b). 
• Verzendbrief melding ex artikel 28 vijfde lid, Wbb aan adviseurs 

(modelnummer S-2c) 
• Kennisgeving van de melding en ontwerpbeschikking (modelnummer S-3). 
• Opschorten beslistermijn en aanduiden benodigde aanvullende gegevens 

(modelnummer S-4). 
• Besluit buiten behandeling laten (modelnummer S-5). 
• Beschikking saneringswerk Wbb (modelnummer S-6a). 
• Verzendbrief besluit (sanering) aan melder (modelnummer S-7a). 
• Verzendbrief besluit (sanering) aan derden (modelnummer S-7b). 
 
NB: Een kapitaalbaggerwerk wordt gelijkgesteld aan een “gewoon” baggerwerk. 

 
3.   Opgesteld door de werkgroep Stuw die ressorteerde onder de projectgroep Wbb waterbodems (PWW) 

en vastgesteld in de PWW. * Deze AMvB is het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen 

bodemsanering (d.d. 29 november 1994). 
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Is er sprake van een
onderhouds-
baggerwerk?

Spoor onderhouds-
baggerwerk

Kan redelijkerwijs
worden aangenomen
dat er geen sprake is
van een geval van

ernstige waterbodem
verontreiniging?

Nee Ja

Bepalen of het gaat
om een deel-

sanering (art. 40)

Melding door initiatiefnemer
inhoudend: (art. 28, lid 1 + art 39,
lid 1 + art. 63c, lid 1)

Eisen in art. 28.2
Onderzoeken (N.O./S.O.)
Saneringsplan (eisen in 39.1)
Eisen in art. 38

Indien ernstig: opname in sanerings-
programma voor de waterbodems

van Rijkswateren (inspraak conform
ministeriele regeling) (art. 63c) (zie
ook het kader onder dit schema)

< 50 m3 grond?
Art.28, lid 3, p.1)

< 1000 m3
grondwater?

(art.28, lid 3, p.2)

AMvB van toepassing
* (art.28, lid 4)

Tijdelijke verwijdering?
(art.28, lid 3, p[. 2)

Melding door
initiatiefnemer
inhoudend: (art,28,
lid 1 + art.63a, lid 1)

Eisen in art.28.2

Toch
ernstig?

Urgent?
(art.37.1)

Niet
saneringsplichtig

Na maximaal 13 weken beschikking nemen
omtrent ‘ernst’ en ‘urgentie’

en beoordeling van een eventueel
saneringsplan

(art.29, lid 1 + art. 63a, lid 1)

Saneren: (art.37.2a, art. 37.2b en art. 63.a1)
Binnen 4 jaar doch zo spoedig mogelijk, of:
Datum tenminste na 4 jaar

Zie
vervolg

Brief (niet
meldingsplichtig) sturen

Melding
niet nodig

JaNee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Waterbodemsanering

Ja

Ja

Nee

Nee

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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Uitvoering van
sanering door
initiatiefnemer

Voldoen door
initiatiefnemer aan
overige regelgeving
(o.a. vergunningen

aanvragen)

Saneren (geheel of
gedeeltelijk) (art. 40)

Aan Arbo-regels
voldoen

Uitkomende grond
verwerken

Opstellen
evaluatierapport

Nader te bepalen op basis van
saneringsmethode en wijze van verwerking
grond/specie:

Wm-vergunning en/of
Lozingsvergunning Wvo en/of
Melding doen en mogelijke
lozingsvergunning aanvragen en/of
Wvo vergunning bij waterbodem met
betrekking tot baggeren

Door initiatiefnemer:

1. In geval van hergebruik
Grond:
Transporteren volgens de PMV-regels
Toepassen volgens het Bouwstoffenbesluit
Bodem:
Toepassen volgens de ministeriele
vrijstellingsregeling grondverzet
Slib:
Transporteren volgens de PMV-regels
Toepassen volgens het bouwstoffenbesluit
4e nota waterhuishouding

2. Anders
Afvoeren volgens de PMV-regels
Vrijkomende grond/slib reinigen of storten,
alleen met SCG-verklaring, bij een erkent
bedrijf/stortplaats.

Indienen door initiatiefnemer
Beschikking nemen

Zie
vervolg

                                                                                                                                            

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 



  
 

Paginanummer 

21 
 Rapport 

Regelgeving waterbodems rijkswateren 
 

Toelichting bij het spoor  
 
Sprake van onderhoudsbaggerwerk? 
Voor onderhoudsbaggerwerk geldt een aparte procedure waarin onder meer ontheffing 
kan worden verleend voor het opstellen van een saneringsplan. Zie spoor 
onderhoudsbaggerwerk (§ 5.2). 
 
Sprake van een (ernstig) geval van verontreiniging 
Er is sprake van een geval van verontreiniging indien meer dan 50 m3 van de 
(water)bodem wordt ingedeeld in een kwaliteitsklasse hoger dan klasse 0 volgens NW4. 
De verontreiniging is ernstig indien van tenminste 1 stof gehalten boven het niveau van 
de interventiewaarde, of eco(toxico)logische effecten in het veld, worden aangetroffen in 
een volume van minimaal 25m3 bodemvolume. 
 
Sprake van een deelsanering 

In bepaalde gevallen kan het bevoegd gezag instemmen met het gedeeltelijk saneren van 
een geval van (water)bodemverontreiniging. De initiatiefnemer dient te motiveren 
waarom slechts een deel van het geval wordt gesaneerd. De resultaten van het nader 
onderzoek en het saneringsplan hoeven dan alleen betrekking te hebben op het 
betrokken deel dat gesaneerd zal worden (art. 40 Wbb). Het bevoegd gezag gaat ervan 
uit dat op korte termijn alsnog de hele kavel gesaneerd zal worden. Dit is bijvoorbeeld 
van toepassing in de uiterwaarden van de Rijn en de Maas. Deze uiterwaarden zijn per 
definitie een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. Dit betekent dat de 
uiterwaarden één groot geval van waterbodemverontreiniging zijn.  
 

Bepaal of de activiteit meldingplichtig is op basis van Art. 28 Wbb. 
Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging hoeft er geen melding te worden gedaan op basis van Art. 28 
Wbb mits wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden: 
• De omvang van de verontreiniging is < 50m3 grond of < 1000m3 grondwater, of er is 

sprake van een tijdelijke verplaatsing van baggerspecie (art. 283 Wbb). 
• De baggerspecie wordt verplaatst in het kader van de uitvoering van een openbaar 

werk of van baggerwerkzaamheden, en er is sprake van baggerspecie klasse 1 of 2 
(art. 21b Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering). 

• Het verspreiden van onderhoudsspecie klasse 1 en 2 op land geschiedt met 
inachtneming van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (art. 21c 
Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering). 

• Er is een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Wvo of een 
ontheffingaanvraag in het kader van de Wvz (art. 21a Besluit overige niet-
meldingplichtige gevallen bodemsanering). 

 
In het geval van het verwijderen van klasse 3 specie in Rijkswateren dient wel een 
melding bij het bevoegd gezag te worden gedaan, zodat kan worden vastgesteld dat 
geen sprake is van ernstige verontreiniging, waarna het bevoegd gezag het geval als niet 
ernstig beoordeelt en aan de hand van de gegevens een brief verstuurt dat de activiteit 
niet-meldingplichtig is. Dit stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid te bepalen of het 
daadwerkelijk om de verwijdering van klasse 3 baggerspecie gaat. Indien het bevoegd 
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gezag op basis van de melding oordeelt dat er wel sprake is van een ernstig geval dient 
alsnog de gehele procedure gevolgd te worden, inclusief het indienen van een 
saneringsplan.  
 

Verzoek gefaseerd saneren 
De initiatiefnemer kan verzoeken de sanering gefaseerd uit te voeren. De 
vergunningverlener beoordeelt het verzoek op basis van de volgende vragen: 
• Wordt het risico voor de verspreiding van de verontreiniging verhoogd door het 

onderhoudsbaggerwerk. 
• Zijn de werkzaamheden nadelig voor een latere sanering (en het onderzoek) van het 

deel van de verontreinigde waterbodem dat niet wordt verwijderd. 
 
Sprake van ernstige verontreiniging 

De initiatiefnemer meldt het voornemen tot saneren bij bevoegd gezag en dient daarbij te 
voldoen aan art. 28.2 (gegevens bodemonderzoeken, tijdstip aanvang sanering, 
bestemming te verwijderen baggerspecie), saneringsplan en de eisen in artikel 38 (herstel 
functionele eigenschappen van de bodem a.g.v. de sanering). 
 

Bepaling ernst en urgentie 
Het bevoegd gezag bepaalt de urgentie (Art 37.1) (actuele risico) en het tijdstip van de 
sanering (Art. 37.2). Of sprake is van een urgent of niet-urgent geval van sanering wordt 
bepaald door middel van de urgentiesystematiek die in de circulaire saneringsregeling 
Wbb beoordeling en afstemming is weergegeven. Een ernstige verontreiniging wordt 
opgenomen in het Saneringsprogramma waterbodems van Rijkswaterstaat. Indien het 
geval tevens als urgent wordt beoordeeld dient de sanering binnen 4 jaar te zijn 
aangevangen. 
 
Evaluatie 
Na afloop van de sanering dient deze beoordeeld te worden aan de hand van het 
evaluatierapport. Het bevoegd gezag neemt een beschikking op het evaluatierapport. 
 
Samenvatting beschikkingen op grond van de Wbb 
Het vaststellen van de ernst van de verontreiniging en de urgentie waarmee het geval van 
verontreiniging moet worden aangepakt, is een taak van het bevoegd gezag. Op grond 
van de Wet bodembescherming worden bij de besluitvorming van de milieuhygiënische 
beoordeling van een geval van waterbodemverontreiniging door het bevoegd gezag vijf 
beslissingen genomen: 
1. Op basis van een uitgevoerd nader onderzoek of een melding conform art. 28.1 

wordt in een beschikking vastgelegd of er sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging (art. 29.1) 

2. Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging wordt in dezelfde 
beschikking bepaald of sprake is van urgentie van sanering (art. 37.1) 

3. Indien sprake is van urgentie wordt in de beschikking tevens het tijdstip bepaald 
waarop met de sanering wordt begonnen (art. 37.2) 

4. Daarnaast wordt in een (eventueel aparte) beschikking een besluit genomen over het 
saneringsplan, waarin het saneringsdoel wordt vastgelegd (art. 39.2) 
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In principe kunnen alle bovengenoemde beslissingen in één beschikking worden 
opgenomen. 

 
 
 

Samenhang schema ‘Sanering van waterbodem’ met het ‘Saneringsprogramma 
voor de waterbodems van rijkswateren’ 
Het voorgaande schema geeft aan langs welke stappen een sanering tot stand 
komt, vanaf het moment dat de aanname wordt gedaan dat de verontreiniging (al 
of niet) ‘ernstig’ is. Dit schema wordt van het begin tot het eind doorlopen in het 
geval dat er een initiatief is om handelingen te verrichten op/in/met de 
waterbodem. 
 
In het ‘Saneringsprogramma voor de waterbodems van rijkswateren’ zijn 
saneringslocaties opgenomen die ernstig en/of urgent zijn. De vergunningverlener 
zal op basis hiervan conform de Wbb een beschikking moeten (hebben) opstellen 
(opgesteld) waarin is opgenomen dat uiterlijk binnen 4 jaar met de sanering moet 
worden aangevangen. Gezien het beperkte saneringsbudget waarover RWS 
beschikt, wordt ieder jaar opnieuw bezien welke van deze locaties daadwerkelijk 
kan worden gesaneerd. 
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5.2 Onderhoudsbaggeren van de waterbodem 

Definitie 
Onderhoudsbaggerwerk wordt verricht met als doel een oppervlaktewater op 
diepte te brengen. Onderhoudsbaggerwerk heeft per definitie een terugkerend 
karakter. Deze werkzaamheden worden niet gezien als het winnen van 
oppervlaktedelfstoffen. 
 
Onderhoudsbaggerwerk is niet hetzelfde als het onverwijld op diepte brengen 
van het oppervlaktewater als gevolg van buitengewone hydrodynamische 
omstandigheden (art. 63j). Deze omstandigheden zullen in de praktijk alleen bij 
natuurrampen plaatsvinden. Dit betekent dat alle zaken die mogelijk onder 
onderhoudsbaggerwerk vallen niet onder art. 63j kunnen worden gevat. 
 
Voorbeeld 
Het ontstaan van een zandophoping bij een sluis door normale sedimentatie, 
waardoor de doorgang bij de sluis gestremd wordt, is een geval van 
onderhoudsbaggerwerk en dus niet van een buitengewone omstandigheid. 
 
Stappen 
• Bepaal of er sprake is van onderhoudsbaggeren (en niet van een sanering). 
• Is een eventueel aangetroffen verontreiniging ernstig? 
• Beoordelen verontreinigingsklasse van het te verwijderen materiaal. 
• Beoordeling of ontheffing van het maken van een nader onderzoek, 

saneringsonderzoek en het opstellen van een saneringsplan kan worden 
verleend. 

• Eventueel beschikking nemen op de melding. 
 
Samenhang met andere regelgeving 
Onderscheid tussen onderhoudsbaggerwerk en sanering 
Indien sprake is van onderhoudsbaggerwerk gelden andere voorwaarden dan de 
gebruikelijke (sanerings)procedure, zoals een ontheffing voor het opstellen van 
een saneringsplan. Er is sprake van een sanering indien er sprake is van een 
ernstig geval van verontreiniging (klasse 4 specie), dat tevens urgent wordt 
geacht vanwege verspreidingsrisico’s.  
Er zijn situaties denkbaar waarin onderhoudsbaggerwerk en sanering ‘dicht tegen 
elkaar liggen’: 
• In de praktijk komt het vaak voor dat de waterbodem deels wordt 

verwijderd vanwege onderhoudsredenen en deels om milieuhygiënische 
redenen. Tot de onderhoudsdiepte is dan sprake van 
onderhoudsbaggerspecie, het overige deel is saneringsspecie. Voor deze 
situaties beoordeelt het bevoegd gezag welke procedure gevolgd dient te 
worden. In principe wordt er in dit geval voor het onderhoudsdeel de 
onderhoudsprocedure gevolgd en voor het saneringsdeel de 
saneringsprocedure. 
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• Het is ook mogelijk dat feitelijk sprake is van een sanering maar dat de 
initiatiefnemer de baggerwerkzaamheden bij het bevoegd gezag meldt 
onder de noemer van onderhoudsbaggerwerk, om de langere procedure van 
sanering te vermijden. In dat geval is het aan het bevoegd gezag om de 
situatie juridisch op waarde te schatten. Kernvraag daarbij is wat het 
oorspronkelijke doel van de verwijdering van de baggerspecie was. Het 
terugbrengen tot de oorspronkelijke diepte of de leggerdiepte van het water 
(onderhoudsbaggerwerk), of het verwijderen van een verontreiniging 
(sanering)?  

 
Samenhang met Wvo 
Naast de procedure in het kader van de Wbb, kan er sprake zijn van een 
vergunningplicht in het kader van de Wvo. 
Vooralsnog is dat in alle situaties waarin baggerspecie klasse 1 of 2 wordt 
verspreid het geval. 
In de nabije toekomst zal een AMvB ‘Kleine kortdurende lozingen’ van kracht 
worden. Deze AMvB benoemt een aantal situaties van kleine kortdurende 
lozingen, waarin een Wvo-vergunning als een te zwaar middel wordt 
aangemerkt. In die gevallen kan worden volstaan met een melding. Tot het 
moment dat de AMvB van kracht wordt is een Wvo-vergunning vereist. Het 
streven is om het met een standaardvergunning af te handelen. 
 
Proceduretijd 
Afhankelijk van de complexiteit van de melding wordt een proceduretijd van 4 
tot 13 weken gehanteerd. De beschikking wordt bekendgemaakt door publicatie 
in een regionale krant en staatscourant. De stukken liggen 6 weken ter inzage, 
de beschikking is echter direct van kracht. Indien sprake is van buitengewone 
omstandigheden (Wbb, art 63j) geldt geen proceduretermijn. 
 
Beschikbare standaarddocumenten RWS4 
• Verzendbrief besluit onderhoudsbaggerwerk (Modelnummer O-7a). 
• Verzendbrief besluit aan derden (Modelnummer O-7b). 
• Meldingsformulier onderhoudsbaggerwerk Wbb (modelnummer O-1). 
• Ontvangstbevestiging melding (Modelnummer O-2). 
• Aanduiden aanvullende gegevens (Modelnummer O-3). 
• Besluit buiten behandeling laten (Modelnummer O-4). 
• Verlenging beslistermijn (Modelnummer O-5). 
• Beschikking onderhoudswerk Wbb (modelnummer O-6). 
 
NB: Een kapitaalbaggerwerk wordt gelijkgesteld aan een “gewoon” baggerwerk. 
 

                                                     
4 Opgesteld door de werkgroep Stuw die ressorteerde onder de projectgroep Wbb waterbodems (PWW) 

en vastgesteld in de PWW. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 



  
 

Paginanummer 

26 
 Rapport 

Regelgeving waterbodems rijkswateren 
 

Divisie Water 
 

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 

Verzoek door
initiatiefnemer om

ontheffing van melding
art.28 (i.v.m. onverwijld

op diepte brengen
oppervlakte water)?

(art.63j)

Is er sprake van een
sanering van

verontreinigde
waterbodem?

Ontheffing verlenen
(art. 63j)

Kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat er geen
sprake is van een geval

van ernstige
bodemverontreiniging?

(art.28.3)

Melding
niet nodig

Is er sprake van klasse
3 specie?

Melding door initiatiefnemer (art.63i):
Eisen in art.28.2
Werkplan

Beschikking nemen binnen 4 weken
(eventueel 8 weken art.63j)

Bij melding ook aanvraag
ontheffing art. 39?

Melding door initiatiefnemer:
(art.63i)

Eisen in art. 28.2
Aanvraag ontheffing art.39
Gegevens nadelige gevolgen
baggerwerk

Ontheffing verlenen?

Melding door initiatief-
nemer inhoudend:
(art.28, lid 1 + art.39,
lid 1)

Eisen in art.28.2
Onderzoeken (NO/SO)
Saneringsplan (eisen in
39.1)
Eisen in art. 38
Evt. kosten voor
melding betalen

Beschikking nemen binnen
4 weken

(eventueel 8 weken art.
63i)Beschikking nemen binnen

13 weken (art.29.1)

Zie
vervolg

Spoor
waterbodem-

sanering?

<50m3 grond?
(art.28, lid 3 p.1)

< 1000 m3 grondwater?
(art.28, lid 3,p. 2)

AMvB van toepassing?*
(art.28, lid 3 p.2)

Tijdelijke verwijdering?
(art.28, lid 3 p.2)

Melding door initiatiefnemer
inhoudend: (art.28, lid 1)

Eisen in art.28.2

Na maximaal 13 weken
beschikking nemen omtrent

‘ernst’ en beoordeling van een
eventueel saneringsplan (art. 29,

lid 1)

Nee

Ja Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Onderhoudsbaggerwerk
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Vervolg

Nader te bepalen op basis van
saneringsmethode en wijze van
verwerking grond/specie:

Wm-vergunning en/of
Lozingsvergunning Wvo en/of
Melding doen en mogelijk
lozingsvergunning aanvragen en/of
Wvo vergunning bij waterbodem
met betrekking tot baggeren

Door initiatiefnemer:

1. In geval van hergebruik
Grond:
Transporteren volgens de PMV-

   regels
Toepassen volgens het
Bouwstoffenbesluit
Bodem:
Toepassen volgens de ministeriele

   vrijstellingsregeling grondverzet
Slib:
Transporteren volgens PMV-regels
Vrijkomende grond/slib reinigen of
storten, alleen met SCG-verklaring,
bij een erkend bedrijf/stortplaats

2. Anders
Afvoeren volgens de PMV-regels
Vrijkomende grond/slib reinigen of
storten, alleen met SCG-verklaring,
bij een erkend bedrijf/stortplaats

Vergunningen aanvragen
door initiatiefnemer

Onderhouds-
baggeren

Aan
Arbo-regels

voldoen

 
* Deze AMvB is het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen 
bodemsanering (d.d. 29 november 1994). 
 
NB:  Indien specie met een verontreinigingsgraad van klasse 0 t/m 2 wordt 

verspreid of gestort in het oppervlaktewater kan, conform het bepaalde in 
het Besluit overige niet meldingplichtige gevallen, worden volstaan met een 
Wvo-vergunning voor het verspreiden of storten van de specie klasse 0 t/m 
2. Uitzondering hierop vormt het opbaggeren (verticale component) van de 
baggerspecie zelf. Deze is niet vergunningplichtig. 
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Toelichting bij het spoor  
 
Sprake van een (ernstig) geval van verontreiniging 
Er is sprake van een geval van verontreiniging indien meer dan 50 m3 van de 
(water)bodem wordt ingedeeld in een kwaliteitsklasse hoger dan klasse 0 volgens NW4. 
De verontreiniging is ernstig indien van tenminste 1 stof gehalten boven het niveau van 
de interventiewaarde, of eco(toxico)logische effecten in het veld, worden aangetroffen in 
een volume van minimaal 25 m3 bodemvolume. Indien geen verontreiniging is 
aangetoond hoeft geen Wbb-procedure te worden gevolgd, in dat geval is mogelijk een 
Wvo-vergunning vereist voor het verspreiden van baggerspecie. 
 
Sprake van sanering van waterbodem? 
Bepaal of de procedure onderhoudsbaggerwerk van toepassing is. 
Onderhoudsbaggerwerk is het op diepte brengen van oppervlaktewater tot een vooraf 
vastgestelde diepte, bijvoorbeeld in de legger. Het verwijderen van klasse 4 specie en het 
verwijderen van specie klasse-3 vanuit niet-onderhoudsdoelstellingen is het saneren van 
waterbodem. Volg daartoe het spoor saneren waterbodem. 
 
Verzoek ontheffing van melding artikel 28? 
Indien het oppervlaktewater onverwijld op diepte moet worden gebracht uit het oogpunt 
van bevaarbaarheid, inname van water of waterkwantiteitsbeheer en in verband met een 
onvoorziene lokale verondieping als gevolg van buitengewone hydrodynamische 
omstandigheden, kan op verzoek ontheffing worden verleend van artikel 28 Wbb. In de 
praktijk komen deze omstandigheden vrijwel niet voor en is in de meeste gevallen sprake 
van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 
 
Is de verontreiniging niet ernstig? 
Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging hoeft er geen melding te worden gedaan op basis van Art. 28 
Wbb mits wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden: 
• De omvang van de verontreiniging is < 50m3 grond of < 1000m3 grondwater, of er is 

sprake van een tijdelijke verplaatsing van baggerspecie (art. 283 Wbb). 
• De baggerspecie wordt verplaatst in het kader van de uitvoering van een openbaar 

werk of van baggerwerkzaamheden, en er is sprake van baggerspecie klasse 1 of 2 
(art. 21b Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering). 

• Het verspreiden van onderhoudsspecie klasse 1 en 2 op land geschiet met 
inachtneming van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (art. 21c 
Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering). 

• Er is een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Wvo of een 
ontheffingaanvraag in het kader van de Wvz (art. 21a Besluit overige niet-
meldingplichtige gevallen bodemsanering). 

De werkwijze binnen Rijkswaterstaat is dat in geval van klasse 3 wel een melding wordt 
ingediend waarbij voldaan wordt aan de eisen in artikel 28.2, samen met een werkplan. 
Het bevoegd gezag verleent binnen 4 weken een beschikking.  
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Bij melding ook aanvraag ontheffing artikel 39 Wbb? 
Indien sprake is van onderhoudsbaggerwerk kan op verzoek van de initiatiefnemer een 
ontheffing van art. 39 Wbb (art. 63i lid 1c Wbb) worden verleend. Het betreft een 
ontheffing voor het uitvoeren van een nader onderzoek, saneringsonderzoek en het 
opstellen van een saneringsplan. De ernst van het geval wordt wel bepaald. De 
initiatiefnemer moet hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen. De vergunningverlener 
beoordeelt het verzoek op basis van de volgende vragen; 
• Wordt het risico voor de verspreiding van de verontreiniging verhoogt door het 

onderhoudsbaggerwerk. 
• Zijn de werkzaamheden nadelig voor een latere sanering (en het onderzoek) van het 

deel van de verontreinigde waterbodem dat niet wordt verwijderd. 
 
Beschikking bevoegd gezag 

Indien geen ontheffing van art 39 is verleend (of niet is aangevraagd), beschikt het 
bevoegd gezag binnen uiterlijk 13 weken op de melding. In dat geval is feitelijk sprake 
van dezelfde procedure als bij saneringwaterbodem. 
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5.3 Toepassen van bouwstoffen in een werk 

Definitie 
Het toepassen van bouwstoffen in een werk betreft het toepassen van 
bouwstoffen conform het Bouwstoffenbesluit in een grond-, wegenbouwkundig-
, waterbouwkundig- of bouwwerk in of op de bodem of in oppervlaktewater 
inclusief waterbodem (art. 1 lid 1 Bsb). 
 
Voorbeelden 
• Herstel van een kade. 
• Herstel van profiel na erosie. 
• Aanleg van een haven, kade of kribben. 
 
Stappen 
Bij het toepassen van bouwstoffen dienen de volgende stappen te worden 
doorlopen. Deze stappen zijn schematisch weergegeven in het stroomschema 
‘toepassen van bouwstoffen’ en vervolgens nader toegelicht. 
• Bepaal of het een bouwstof conform het Bsb betreft en tot welke categorie 

deze bouwstof behoort. 
• Bepaal of het in beginsel een werk conform het Bouwstoffenbesluit kan 

betreffen. 
• Wordt de betreffende bouwstof op of nabij de plaats waar deze is ontgraven 

hergebruikt zonder te zijn bewerkt? 
• Bepaal wie het bevoegd gezag is. 
• Stel vast of de bouwstof mogelijk wordt toegepast op (ernstig) 

verontreinigde bodem. 
• Bepaal aan de hand van de categorie van de bouwstof welke procedurele 

voorwaarden verbonden zijn aan de toepassing , zoals het melden van de 
toepassing of het aanvragen van een Wvo-vergunning. 

• Bepaal aan welke overige voorwaarden de toepassing van de betreffende 
bouwstof gebonden is (zoals hoeveelheid, toepassingshoogte en IBC-
maatregelen). 

 
Communicatiemomenten 
Doordat bij het toepassen van bepaalde bouwstoffen een lange proceduretijd of 
een lange voorbereidingstijd (bijvoorbeeld het laten uitvoeren van onderzoek) 
geldt, is het van belang om in een vroeg stadium overleg te hebben tussen 
initiatiefnemer en bevoegd gezag. Het is raadzaam voor een initiatiefnemer om al 
in de voorbereidingsfase contact op te nemen met het bevoegd gezag om de 
kwaliteits-, procedurele- en toepassingseisen vast te (laten) stellen. Dit om 
vertraging tijdens de uitvoeringsfase te voorkomen.  
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Samenhang met andere regelgeving 
Het Bouwstoffenbesluit is een AMvB gebaseerd op de Wvo en de Wbb. Indien 
bouwstoffen in het oppervlaktewater worden toegepast, dan is de 
waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag (dit is dus RWS voor rijkswateren).  
Om te voorkomen dat bouwstoffen worden toegepast op of in verontreinigde 
bodem en dat daardoor een eventuele sanering bemoeilijkt wordt, dient eerst 
een bodemonderzoek te worden uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat 
de waterbodem (ernstig) verontreinigd is.  
 
Proceduretijd  
Het toepassen van bouwstoffen in oppervlaktewater is meldingsplichtig. Voordat 
de activiteit aanvangt dient de gebruiker van de bouwstof (binnen een 
vastgestelde termijn) een volledig ingevuld meldingsformulier met bijbehorende 
kwaliteitsgegevens in te dienen. Voorbeelden van kwaliteitsgegevens zijn 
partijkeuringen en productcertificaten. Uit de kwaliteitsgegevens moet de 
milieuhygiënische kwaliteit (categorie-bepaling) van de betreffende bouwstof 
blijken. 
 
De benodigde proceduretijd hangt sterk samen met de categorie van de toe te 
passen bouwstof en de toepassingslocatie (zie tabel 5.1). Indien schone grond of 
categorie 1-bouwstoffen (inclusief cat. 1-grond) worden toegepast, dan kan de 
melding twee werkdagen voor het toepassen van de bouwstof worden 
ingediend. Indien echter een categorie 2-bouwstof (inclusief cat. 2-grond) in 
oppervlaktewater wordt toegepast is een Wvo-vergunning vereist, waarbij de 
proceduretijd zes maanden is. 
 
Verwijzingen  
De verwijzingen naar artikelnummers in dit hoofdstuk hebben betrekking op het 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming, tenzij anders 
vermeld. Besluit van 23 november 1995 (Stb. 567), gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 4 november 1997 (Stb. 525) en bij besluit van 28 juli 2000 (Stb. 352). 
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Is het toe te passen
materiaal een

bouwstof conform  het
Bsb? (art. 1.1 b& 1.1

h, j, l en m)

Wordt de bouwstof
toegepast in een
werk? (art.11a)

 Bouwstoffenbesluit
niet van toepassing

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Wordt de bouwstof
teruggebracht op of
nabij de plaats van

herkomst?
(art.1.2 en 1.3)

Wordt de bouwstof
toegepast op mogelijk

(ernstig)
verontreinigde)

bodem? (Wbb, art.13)

Is RWS/IVW het
bevoegde gezag

(art. 3)

Onderzoek naar ernst
en omvang

verontreiniging

Wijs toepasser op het
betreffende bevoegde

gezag

Bouwstoffenbesluit
niet van toepassing

Bouwstoffenbesluit
niet van toepassing

Bodem ernstig
verontreinigd?
(Wbb, art 28.3)

Bepaal of een ander
wettelijk spoor van

toepassing is (§ 5.4 en
5.5 of eventueel 5.6
en 5.7 voor de ABM/

ABR)

Gebruik zonder
verdere procedure

mogelijk, mits voldaan
wordt aan de

voorwaarden uit het
Bsb (art. 12 en 13)

Bepaal de procedurele
voorschriften en de

toepassingsvoorwaard
en (art.18 t/m 27 Bsb)

Uitvoeren(deel)
sanering conform §5.1
van deze handreiking

Stuur eventueel een
ontvangstbevestiging

op de melding

Bericht eventueel de
initiatiefnemer van

akkoord met de
melding

Bericht handhaving
dat de bouwstof wordt
toegepast en op welk

moment

Nee

Nee

Nee

Toepassen van bouwstoffen
 in een werk

Nee

Ja

Ja

Ja
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Toelichting bij het spoor 
 
Is het toe te passen materiaal een bouwstof conform het Bsb 
Indien de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium, met uitzondering van 
metallisch aluminium, in een bouwstof meer dan 10% m/m van de totale bouwstof 
bedragen, betreft het een bouwstof in de zin van het Bsb (art. 11b). Indien er geen sprake 
is van een bouwstof is het Bsb niet van toepassing. Mogelijk dient in dat geval wel een 
Wbb-procedure gevolgd te worden (bijvoorbeeld bij het slaan van houten palen in 
verontreinigde waterbodem). 
 
Tot welke categorie behoort deze bouwstof? 
Als er sprake is van een bouwstof dient de gebruiker (initiatiefnemer) aan te tonen tot 
welke categorie de betreffende bouwstof behoort ( art. 19 (schone grond) en art. 21 lid 3 
(categorie 1- en 2-grond). De milieuhygiënische kwaliteit van grond kan enerzijds aan de 
hand van een door Onze Ministers (art. 1.1q en 1.1r) erkende kwaliteitsverklaring (art. 
1.1t) worden aangetoond. Deze kwaliteitsverklaring (attest-met-productcertificaat) wordt 
gekoppeld aan een bepaalde bouwstof van een bepaalde producent. Het attestgedeelte 
betreft de toepassing van de bouwstof in relatie tot de samenstellings- en immissie-eisen 
van het Bouwstoffenbesluit. Het bij het attest behorende productcertificaat heeft 
betrekking op de eigenschappen van de bouwstof voor wat betreft samenstelling en 
uitloging.  
Anderzijds bestaat de mogelijkheid de milieuhygiënische kwaliteit van grond met een 
partijkeuring aan te tonen. Deze partijkeuringen dienen door, door Onze Ministers als 
deskundig aangemerkte bedrijven (art. 1.1u), te worden uitgevoerd. De lijst met erkende 
kwaliteitsverklaringen wordt continue aangevuld en geactualiseerd. Via de internetsite 
van de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl) kan worden nagegaan of een 
bepaalde producent nog in het bezit is van een erkende kwaliteitsverklaring. Een overzicht 
van geaccrediteerde monsternemers en laboratoria is op de site van VROM terug te 
vinden (www.minvrom.nl ). 
 
De volgende toetsingsprotocollen kunnen worden toegepast: 

BRL-9330 Grond uit grootschalige projecten 

BRL-9308 Grond voor toepassing in werken (grondbanken) 

VKB-protocol 1018 Monsterneming grond ten behoeve van 

partijkeuringen 

VKB-protocol 1019 Monsterneming materialen 

verhardingsconstructies ten behoeve van 

partijkeuringen 

VKB-protocol 1020 Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen 

uit statische partijen ten behoeve van 

partijkeuringen 

VKB-protocol 1021 Monsterneming vormgegeven bouwstoffen uit 

statische partijen ten behoeve van partijkeuringen 

VKB-protocol 1023 Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen 

uit materiaalstromen ten behoeve van 

partijkeuringen 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 

http://www.bouwkwaliteit.nl/
http://www.minvrom.nl/
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Bepaalde protocollen uit de NEN 5740 

Toets S Onderzoek naar schone bodem 

(KEU-I) Onderzoek voor de keuring van niet-schone grond 

op grootschalige locaties, aangevuld met 

uitloogonderzoek conform AP-04 

(KEU-I-HE) Onderzoeksstrategie voor partijkeuring van niet-

schone grond uit diffuus belast gebied met 

heterogene verdeling van de verontreinigende stof 

(KEU-I-GR) Onderzoek conform de onderzoeksstrategie voor 

de keuring van relatief homogene niet-schone 

grond op grootschalige locaties 

 
Wordt de Bouwstof toegepast in een werk? 
Het Bouwstoffenbesluit hanteert de volgende omschrijving voor het begrip werk: 
Toepassing in een grond-, wegenbouwkundig-, waterbouwkundig- of bouwwerk. Als er 
geen sprake is van een werk (bijvoorbeeld het storten van zand in een put of gat) , dan is 
het Bsb niet van toepassing. 
Een werk in de zin van het Bsb is niet synoniem met het begrip werk zoals dat wordt 
uitgevoerd volgens een aannemersbestek (art. 11a).  
 
Wordt de bouwstof toegepast op of nabij de plaats van herkomst zonder bewerking? 
In het Bouwstoffenbesluit zijn in artikel 1.2 en 1.3 vrijstellingen van het besluit 
opgenomen; 
• Het houden van een bouwstof in een werk (dus niet de bodem) wordt niet 

onderbroken wanneer die bouwstof tijdelijk wordt verplaatst of uit het werk wordt 
weggenomen en die bouwstof na de verplaatsing of het wegnemen, zonder te zijn 
bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dat werk 
wordt aangebracht (art. 1.2). Samenvattend is de ‘vrijstelling’ van toepassing op het 
tijdelijk uitnemen en daarna (op of nabij) terugplaatsen van een bouwstof (inclusief 
grond) in een werk. ‘Op of nabij’ is niet van toepassing op het uitnemen en het 
vervolgens toepassen in een ander werk. 
Daarnaast is in artikel 1.3 de volgende bepaling opgenomen: het terugbrengen van 
grond op of in de bodem, daaronder begrepen de bodem onder oppervlaktewater, op 
of nabij de plaats waar deze is ontgraven, wordt niet beschouwd als het gebruiken 
van een bouwstof, tenzij die grond sinds dat ontgraven is bewerkt. 
De activiteiten kenmerken zich door het feit dat bodemmateriaal binnen een bepaald 
project mag worden verplaatst, maar bodem blijft. Het artikel verleent dus geen 
vrijstelling voor het ontgraven van bodemmateriaal om dit toe te passen in een werk. 
Voor het hergebruik van grond als bodem gelden de volgende aanvullende 
voorwaarden; 

• Grond mag niet gemengd zijn met bodemvreemd materiaal (puin, sintels, slakken 
etc). 

• De locatie van herkomst moet zo dicht mogelijk bij de ontvangende bodem liggen 
zodat sprake is van homogene bodemkwaliteit. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 



  
 

Paginanummer 

35 
 Rapport 

Regelgeving waterbodems rijkswateren 
 

 
Wie is het bevoegd gezag? 
Bij het toepassen van een bouwstof in oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder 
bevoegd gezag. Onder oppervlaktewater wordt tevens verstaan: uiterwaarden, 
waterbodem, de bodem van de kust of de oever van oppervlaktewater. De scheiding 
tussen de bevoegd gezagtaken RWS/Inspectie VenW is vastgelegd in de 
mandateringsregeling. Indien in oppervlaktewater een bouwwerk wordt aangelegd 
waarvoor een vergunning krachtens de Woningwet is vereist, is het gemeentebestuur 
bevoegd gezag voor de bouwvergunning. De waterkwaliteitsbeheerder blijft bevoegd 
gezag met betrekking tot het gebruik van de bouwstoffen.  
 
Wordt de bouwstof toegepast op mogelijk (ernstig) verontreinigde bodem? 
Op grond van de Wbb is het niet toegestaan om activiteiten uit te voeren op of in 
verontreinigde bodem. Het toepassen van bouwstoffen bemoeilijkt een eventuele 
sanering. Als het vermoeden bestaat dat een ernstige waterbodemverontreiniging 
aanwezig is dient dit eerst te worden onderzocht door middel van bodemonderzoek. 
Indien blijkt dat de waterbodem verontreinigd is moet eerst een (deel)sanering worden 
uitgevoerd voordat de bouwstoffen kunnen worden toegepast. 
 
Bepaal de procedurele- en toepassings voorschriften 
Het toepassen van bouwstoffen is aan procedurele voorschriften gebonden, zoals het 
melden van het toepassen van de bouwstof of het opnemen van het toepassen van 
bouwstoffen in een vergunning (zie tabel 4.1. Overzicht toepassings- en procedurele 
voorschriften Bouwstoffenbesluit). Indien schone grond of categorie 1-bouwstoffen 
(inclusief cat. 1- grond) worden toegepast in oppervlaktewater wordt de Wvo-
vergunningplicht opgeheven. Voor dat gebruik geldt wel een meldingsplicht (art. 18 en 
art. 21). Indien wateren een bijzondere gebruiksfunctie hebben, bijvoorbeeld een 
ecologische functie, kunnen scherpere voorwaarden worden gesteld. Deze dienen dan te 
worden opgenomen in de PMV (Provinciale Milieu verordening). 
Bij het gebruik van categorie 2-bouwstoffen (inclusief cat. 2-grond) in oppervlaktewater is 
onder alle omstandigheden een Wvo-vergunning vereist, waarbij voorwaarden worden 
gesteld aan de te treffen isolatiemaatregelen en de te gebruiken maximale hoeveelheid. 
Ook bij het toepassen van categorie 1-bouwstoffen (inclusief cat. 1-grond)kunnen eisen 
worden gesteld aan de toepassingshoogte en de hoeveelheid toe te passen materiaal. De 
maximale toepassingshoogte kan doorgaans worden afgeleid van de bij de bouwstof 
behorende kwaliteitsverklaring. 
 
Bericht handhaving dat de bouwstof wordt toegepast 
Indien de beoordelaar van de melding niet tevens handhaver is, dient de afdeling 
handhaving op de hoogte te worden gesteld van de toepassing. Het komt regelmatig 
voor dat een meldingplichtige toepassing niet wordt gemeld. Indien dit wordt 
geconstateerd in het veld (of wordt aangegeven door derden), kan handhavend worden 
opgetreden.  

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Geef eventueel een reactie op de melding 
Het bevoegd gezag heeft geen verplichting om te reageren op een melding. In de praktijk 
is het echter raadzaam om in elk geval de ontvangst van de melding te bevestigen.  
 
Bericht eventueel de initiatiefnemer van akkoord met de melding  
Daarnaast valt te overwegen of ook een bericht aan de initiatiefnemer wordt gestuurd 
met een akkoord op de melding. Indien de gemelde bouwstof niet in het betreffende 
werk kan worden toegepast, bijvoorbeeld doordat de bijbehorende kwaliteitsverklaring 
niet voldoet, dient dit in elk geval aangegeven te worden aan de toepassen van de 
bouwstof. 
 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Tabel 5.1 Overzicht toepassings- en procedurele voorschriften Bouwstoffenbesluit 

 

verwijderen 

bouwmaterialen na verlies 

functie 

(art. 101/23) 

Minimaal te 

gebruiken 

hoeveelheid 

Melden bij bevoegd gezag voor gebruik via 

meldingsformulier 

 
Bodem                              water 

Op verzoek van 

bevoegd gezag 

gegevens overleggen 

GHG-bepaling en 

controle 

bovenafdichting 

(art. 141/26) 

Periodieke controle 

van de isolatie en 

GHG 

(art.  141/26) 

Schone grond Nee nee    Nee
ja, twee dagen voor 

gebruik (art. 182)

ja, tot 1 jaar na 

aanbrengen (art. 

51/19) 

nee Nee

Cat. 1-grond 

ja, mits schade verwijderen 

groter is dan niet 

verwijderen (art. 102/23) 

50 m3 (of meer, te 

bepalen door 

bevoegd gezag)(art. 

12/24) 

ja, 2 dagen voor 

gebruik of via 

vergunning 

aanvraag (art.11) 

ja, twee dagen voor 

gebruik (art. 212)

n.v.t. , reeds gedaan 

via meldingsformulier 

(art. 213)

nee  nee

Cat. 2-grond Ja 

10.000 ton (1000 

ton bij 

wegfunderingen) 

(art. 13) 

ja, 1 maand voor 

gebruik of via 

vergunning 

aanvraag (art. 11) 

n.v.t. (via Wvo-

vergunning met max. 

hoeveelheid)(art. 27) 

ja, beheers- en 

controle- gegevens 

overleggen  

(art. 14, 15, 26) 

ja  ja

Cat. 1-bouwstof (niet 

zijnde grond) 

ja, mits schade verwijderen 

groter is dan niet 

verwijderen (art. 102/23) 

nee Nee (art. 119 ) 
ja, twee dagen voor 

gebruik (art. 212 ) 

ja, tot 5 jaar na 

aanbrengen (art. 99 

/213) 

nee  nee

Cat. 2-bouwstof (niet 

zijnde grond) 
Ja 

10.000 ton (1000 

ton bij 

wegfunderingen) 

(art. 13) 

ja, 1 maand voor 

gebruik of via 

vergunning 

aanvraag (art. 11) 

n.v.t. (via Wvo-

vergunning met max. 

hoeveelheid) (art. 27) 

ja, beheers- en 

controle- gegevens 

overleggen (art. 14, 

15, 26) 

ja  ja

Bijzondere categorie: 

AVI-bodemas 
Ja 10.000 ton (art. 13) 

ja, 1 maand voor 

gebruik of via 

vergunning 

aanvraag (art. 11) 

n.v.t. 

ja, beheers- en 

controle- gegevens 

overleggen (art. 14, 

15) 

ja  ja

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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5.4 Verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater 

 
Definitie en juridische context 
Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewateren bestaat geen 
duidelijke en eenduidige definitie. In de Vierde Nota Waterhuishouding wordt in 
dit verband wél gesproken van het ‘terugstorten van klasse 2’. Het besluit 
Vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen omschrijft verspreiden als ‘het zich 
ontdoen van onderhoudsspecie klasse 0, 1 of 2 door deze buiten een inrichting 
op of in de bodem te brengen’ (art. 11). 
 
Het is verboden om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een 
inrichting op of in de bodem te brengen (art. 10.21 Wm). Dit betekent dat men 
zich alleen van afvalstoffen kan ontdoen door deze af te geven aan een inrichting 
met een Wm-vergunning. 
Dit stortverbod is ook van toepassing op baggerspecie: baggerspecie mag dus in 
principe niet buiten een inrichting in het oppervlaktewater worden gebracht. 
‘In principe’, want als uitzondering op deze regel is het wél toegestaan om 
baggerspecie buiten een Wm-vergunningplichtige inrichting in het 
oppervlaktewater van rijkswateren op of in de bodem te brengen. Dit is op basis 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, bijlage 1, cat. 28.3 
onder f. In dit geval is wél sprake van een inrichting maar is geen Wm-
vergunning nodig. Dit is toegestaan indien: 
• Het klasse 0, 1 en 2 onderhoudsspecie betreft én 
• Deze onderhoudsspecie ten hoogste dezelfde klasse heeft als de bodem van 

het oppervlaktewater waarin de onderhoudsspecie wordt gebracht (en met 
uitzondering van inrichtingen die niet in open verbinding staan met ander 
oppervlaktewater).  

 
Bij verspreiden in zout water wordt getoetst op basis van de Chemie-Toxiciteit-
Toets  (CTT) zoals gepubliceerd in de staatscourant van 5 juli 2004, nr. 125. 
 
Voorbeelden 
• Het verspreiden van baggerspecie op zee. 
• Het egaliseren van klasse 0, 1 en 2 baggerspecie. 
 
Stappen 
• Stel vast of er sprake is van onderhoudsbaggerspecie. 
• Bepaal of baggerspecie verspreid wordt in zout oppervlaktewater. 
• Indien sprake is van verspreiden in zout water, dan gehalten toetsen aan CTT 

en aan NW4. 
• Indien sprake is van verspreiden in zoet oppervlaktewater, toetsen aan de 

normen van NW4. 
• Indien verspreiden is toegestaan, Wvo-vergunning (en eventueel Wvz-

ontheffing). 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Samenhang met andere regelgeving 
NW4: Voor het vaststellen van de klasse indeling wordt getoetst aan de 
getalswaarden bodemkwaliteit voor zoete wateren uit NW4. Bij het verspreiden 
in zout water wordt tevens getoetst aan de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT). 
Wvo: Voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie klasse 0, 1 en 2 is wel 
een Wvo-vergunning nodig. Klasse 3 en 4 mogen niet in oppervlaktewater 
worden verspreid. 
Wm: Zie ook de toelichting onder ‘Definitie en juridische context’. Ter verifiëring 
of een Wm-vergunning nodig is, dient contact te worden opgenomen met het 
Wm-bevoegd gezag. 
 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Gehalten kleiner of
gelijk aan

streefwaarden?

Gehalten >
streefwaarden m aar
kleiner of gelijk aan

grenswaarden?

Klasse 0

Ja

Nee

Ja

Nee

Gehalten >
grenswaarden, m aar

kleiner of gelijk
toetsingswaarden

Gehalten >
interventiewaarden

Gehalten >
grenswaarden, m aar

kleiner of gelijk
interventiewaarde

Klasse 4

Klasse 3

Bouwstoffenbesluit
niet van toepassing

Klasse 1

Verspreiden niet
toegestaan

(zie verder § 5.5)

Verspreiden in
oppervlaktewater niet

toegestaan
 (zie verder § 5.5)

Verspreiden
toegestaan m et W VZ
ontheffing; evt. W vo

vergunning voor
W addenzee/Zeeland

Klasse 2
Verspreiden

toegestaan m et W vo
vergunning

Verspreiden niet
toegestaan

(zie verder § 5.5)

Nee

Verspreiden van baggerspecie
in oppervlaktewater

Verspreiden
toegestaan m et W vo

vergunning

Verspreiden
toegestaan m et W vo

vergunning

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Voldoet aan de
Chem ie toxiciteit toets.

(CTT)?

Stel vast of sprake is
van onderhoudsspecie

Baggerspecie brengen
in zout water

Nee

Ja

Ja

Nee

Alleen
onderhoudsspecie m ag
worden verspreid. Kies
een andere verwerking

Nee

Ja

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Toelichting bij het spoor 
 
Algemeen:  
Zie voor alle in het schema genoemde waarden de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). 
Deze worden gebruikt voor het vaststellen van de baggerspeciekwaliteit. 
 
Is er sprake van onderhoudsbaggerspecie 
Zie voor de toelichting onder ‘Definitie en juridische context’. 

 
Verspreiden van baggerspecie in zout water? 
Indien baggerspecie wordt verspreid in zout water dienen de gehalten in de baggerspecie 
getoetst te worden aan de Chemie-Toxiciteit-Toets zoals gepubliceerd in de staatscourant 
van 5 juli 2004, nr.125. Indien deze gehalten boven de CTT liggen kan de bagger niet 
worden verspreid in zout water. De bagger dient dan gestort te worden in een depot. 
 
Verspreiden toegestaan met ontheffing Wvz 
Voor het verspreiden van baggerspecie in zout water is in principe ontheffing op basis van 
de Wvz nodig. Als de baggerspecie wordt verspreid in de Waddenzee of in Zeeuwse 
wateren, is een Wvo-vergunning noodzakelijk.  
 
Indeling waterbodemklassen + verspreiden (niet) toegestaan 
In principe is voor het verspreiden van klasse 0, 1 en 2 een Wvo-vergunning nodig. Het 
verspreiden van baggerspecie klasse 3 en 4 is niet toegestaan. Het aanbrengen van deze 
specie moet worden beschouwd als het storten in een (baggerspecie)stortplaats. Zie 
hiervoor verder § 5.5. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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5.5 Storten in (baggerspecie) stortplaatsen 

Definitie 
Storten is het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten 
(art. 1.11 Wm).  
 
Bij het storten in (baggerspecie)stortplaatsen wordt baggerspecie geborgen in 
oppervlaktewater in een inrichting met een fysieke en/of geografische 
afbakening, waarbinnen specie permanent geborgen wordt. 
 
Voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting of het verlengen van 
het gebruik van de inrichting geeft het bevoegd gezag een vergunning af. Voor 
lozingen naar oppervlaktewater geldt de Wvo. Voor de inrichting is doorgaans de 
Wm van toepassing, in overleg met het bevoegd gezag kan onder strikte 
voorwaarden worden bepaald dat geen Wm-vergunning noodzakelijk is (op basis 
van Ivb, art. 28.3 onder f). Acceptatie van baggerspecie in het depot vindt 
uiteindelijk plaats op basis van acceptatiecriteria die opgesteld zijn in de 
milieuvergunningen. 
 
Typen baggerspeciestortplaatsen 
Het storten in baggerspeciestortplaatsen vindt plaats in verschillende typen 
depots. 
1. Open putdepot  

Storten in het depot wordt ook gezien als lozing in oppervlaktewater. De 
gehele locatie is een inrichting.  

2. Halfopen putdepot 
Storten in het depot wordt ook gezien als lozing in oppervlaktewater. De 
gehele locatie is een inrichting.  

3. Gesloten landdepot (boven grondwaterpeil) 
Het depot is een inrichting. Alleen de lozing vanuit het depot op 
oppervlaktewater is Wvo-plichtig. Voor deze activiteit bestaat een CIW-
rapport: Lozingen vanuit (tijdelijke) baggerspeciedepots.  

4. Gesloten nat depot 
Deze depots zijn meestal grootschalige rijksdepots zoals IJsseloog en de 
Slufter, maar ook de put van Drempt. Voor de inrichting van het depot zijn 
zowel een Wvo- als een Wm-vergunning noodzakelijk. Zie hiervoor ook het 
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. 

 
Stappen 
De volgende stappen worden in een stroomschema weergegeven en vervolgens 
nader toegelicht:  
• Bij een aanvraag voor het oprichten/in werking hebben van een inrichting 

(baggerspeciestortplaats) is een Wm-vergunning noodzakelijk. De provincie is 
hiervoor het bevoegd gezag. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag in het 
kader van de Wvo (lozingen van de inrichting op het oppervlaktewater). 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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• Het BG toetst of is voldaan aan de voorwaarden voor overige wet- en 
regelgeving (naast Wvo en Wm). 

• Afstemming met Wm-bevoegd gezag. 
• Afhankelijk van het type depot bepalen welke activiteit Wvo-

vergunningplichtig is. 
• Opnemen voorschriften in Wvo-vergunning. 
 
Samenhang met andere regelgeving 
Voor inrichtingen is een Wm-vergunning vereist. Storten buiten inrichtingen is 
verboden op grond van artikel 10.2 Wm. Voor de activiteit storten van 
baggerspecie in een inrichting wordt eenmalig een Wvo-vergunning afgegeven 
die gedurende de gehele periode dat het depot in gebruik is van kracht is. Voor 
de Wm en Wvo geldt een coördinatieplicht, zodat beide procedures gelijktijdig 
dienen te worden doorlopen. In de vergunningen worden voorwaarden gesteld 
waaraan de te storten bagger moet voldoen. Op basis van de door het bevoegd 
gezag afgegeven vergunningen bepaalt de depothouder privaatrechtelijk welke 
partijen bagger in het depot gestort kunnen worden. Uiteraard hoeft niet per 
partij te storten bagger een Wvo-vergunning te worden afgegeven. Naast de 
Wvo en Wm kan ook andere wet- en regelgeving van toepassing zijn voor en 
tijdens de aanleg van het depot. Dit is beschreven in: Leidraad Wet- en 
regelgeving depotbouw (WAU, Akwa, 1999). 
 
Proceduretijd 
Zowel voor de Wm-vergunning als voor de Wvo-vergunning bedraagt de 
proceduretijd 6 maanden (afdeling 3.5 Awb). 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Toelichting bij het spoor 
 
Toetsen of ook overige regelgeving van toepassing is 
Naast een Wm- en een Wvo-vergunning kan andere regelgeving van toepassing zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een MER-studie of het doen van 
bodemonderzoek op basis van de Wet bodembescherming. Alle wet- en regelgeving en 
de planning voor de aanleg van een depot zijn opgenomen in de Leidraad Wet- en 
regelgeving depotbouw, WAU-DEPOTEC, WAU-WET-3-98037, 1999. 
 
Afstemming met Wm-bevoegd gezag 
Op basis van artikel 8.28-8.35 en 7b-7e Wvo (coördinatieregeling) dienen de Wvo- en de 
Wm-vergunning procedureel en inhoudelijk op elkaar afgestemd te worden. Dit betekent 
in elk geval dat de aanvragen en (ontwerp) beschikkingen gezamenlijk bekend worden 
gemaakt en bedenkingen tegen beide beschikkingen gelijktijdig worden verricht. Het 
tijdsverschil tussen het indienen van de aanvraag van de Wm- en de Wvo-vergunning 
mag niet langer zijn dan 6 weken. 
 
Typen depots 
Afhankelijk van het type depot waarin bagger gestort zal worden dient een Wvo-
vergunning te worden afgegeven voor het storten van baggerspecie in het depot of voor 
het lozen van (retour)water afkomstig van het depot op het oppervlaktewater. Het 
storten van baggerspecie is Wvo-vergunningplichtig bij het storten in open en half-open 
putdepots. Indien sprake is van een gesloten landdepot is de lozing vanuit het depot op 
oppervlaktewater Wvo-vergunningplichtig. Deze activiteit is beschreven in het CIW-
rapport ‘lozingen vanuit (tijdelijke) baggerspeciedepots’, 1998. 
 
Wvo-vergunning 
In de Wvo-vergunning worden voorwaarden opgenomen voor de te storten klasse 
baggerspecie. Naast bovengenoemde voorwaarden worden in de Wvo-vergunning 
aanvullende voorwaarden opgenomen met betrekking tot het storten van baggerspecie, 
waaronder beperkingen aan het zwevend stof gehalte of wijze van transport. In het 
‘handboek Wvo-vergunningverlening’, CIW, 1999 is uitgebreid omschreven op welke 
wijze het bevoegd gezag met Wvo-vergunningverlening omgaat. Zie ook de rapporten 
‘Storten in open putten’ (RIZA). 
Nadat het depot in gebruik is genomen bepaalt de beheerder van het depot aan de hand 
van de in de vergunningen gestelde randvoorwaarden of het is toegestaan een bepaalde 
partij in het depot te bergen. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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5.6 Bodem blijft bodem in ABR/ABM-gebied 

Wat is ABR/ABM? 
ABR-ABM geeft aan hoe op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze om te gaan 
met de grootschalige diffuse bodemverontreiniging in het rivierengebied, 
rekening houdend met de specifieke kenmerken en/of functies van het gebied. 
ABR-ABM geeft hiertoe enerzijds saneringsdoelstellingen (welke kwaliteit moet 
de bodem minimaal hebben). Anderzijds geeft het beleid aan welke 
mogelijkheden er zijn om grond die vrijkomt bij (grootschalige) 
herinrichtingprojecten weer in het gebied te verwerken/ te hergebruiken. Bij de 
uitvoering van de geplande inrichtingsmaatregelen komen dermate grote 
hoeveelheden diffuus verontreinigde grond vrij, dat het milieuhygiënisch en 
financieel niet mogelijk is om al deze grond doelmatig af te voeren buiten het 
riviersysteem, te verwerken en/of te storten. Het is dan ook noodzakelijk om 
binnen het riviersysteem zelf oplossingen te zoeken. 
 
Deze problematiek is onderkend in de landelijke beleidsnotitie "Actief 
bodembeheer rivierbed" (van VROM, V&W, LNV en IPO). Deze landelijke 
beleidsnotitie geeft regels voor het omgaan met de diffuus verontreinigde bodem 
in de rivieren en moet worden uitgewerkt per riviersysteem. ABM en ABR zijn de 
uitwerkingen voor Maas en Rijntakken.  
 
In de lengterichting is de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Maas van toepassing 
op het gedeelte van de Maas van Eijsden tot Hedel. Dit valt samen met het 
beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg. In de breedterichting is de 
beleidsnotitie van toepassing op het Wvo-beheersgebied van de Maas (zomerbed 
en winterbed). Ingrepen buiten dit Wvo-beheersgebied maar waarmee het Wvo-
beheersgebied wordt vergroot (bijv. Nevengeul bij Maasband) vallen wel binnen 
het toepassingsgebied van de beleidsnotitie.  
 
In de diepte (verticale richting) is het toepassingsgebied van de beleidsnotitie 
onbegrensd. ABR heeft betrekking op het winterbed van de Rijntakken, exclusief 
het Zwarte Water en de Twenthekanalen, in het beheersgebied van 
Rijkswaterstaat Oost Nederland, zoals vastgelegd in de Wet beheer 
Rijkswaterstaatswerken. Net als ABM is in de verticale richting het 
toepassingsgebied van ABR onbegrensd. Zie voor meer informatie: www.actief-
bodembeheer-rivierbed.nl .  
 
Definitie 
Bodem blijft bodem heeft betrekking op Actief Bodembeheer Maas en Rijntakken 
(ABM en ABR) en is dus uitsluitend van toepassing binnen de in deze 
beleidsnotities vastgelegde gebieden. Kenmerkend is dat de uiterwaardegrond 
weer onderdeel van de bodem wordt (opnieuw een functie als bodem krijgt). De 
grond kan zich vermengen met de ontvangende bodem en is dus niet meer 
terugneembaar.  

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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De beleidsregels ABR/ABM zijn met name bedoeld om meer mogelijkheden te 
creëren voor het bestemmen van zogenaamde ‘niet-vermarktbare specie’ 
(klassen 3 en 4). 
 
Voorbeelden 
• Het terugzetten van de oorspronkelijk aanwezige deklaag na ontgraving van 

een delfstof. 
• Egaliseren van een locatie. 
• Opvullen van ondiepe ontgrondingen door het verplaatsen van (weerd)grond 

binnen deze locatie. 
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
• Verondiepen van ondiepe bestaande plassen. 
 
Stappen 
• Bepaal of het betreffende gebied valt onder de beleidsnotities ABR of ABM 

en of de toe te passen grond valt onder Wvo-beheersgebied van ABR of 
ABM. 

• Bepaal of de (weerd)grond onbewerkt is en is vrijgekomen in hetzelfde 
project als waar deze wordt toegepast. 

• Stel vast dat de (weerd)grond niet is verontreinigd door een puntbron. 
• Bepaal tot welke diepte sprake is van een ‘volledig’ geval van bodem blijft 

bodem, de bodemopbouw is na toepassing vergelijkbaar met de 
bodemopbouw ter plaatse. 

• Bepaal of voldaan wordt aan de saneringsdoelstelling. 
• Indien niet wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling, bepaal of er sprake is 

van een uitzondering. 
• Indien aan voorgaande stappen wordt voldaan: afgeven van een Wbb-

beschikking en verlenen van een Wvo-vergunning en een Wm-vergunning of 
ontheffing (zie ABR/ABM 4.2.1). 
 

Uitzondering 
Bij het toepassen van (weerd)grond als bodem mag in beginsel alleen 
(weerd)grond worden gebruikt die aan de saneringsdoelstelling (BGW/HVN) 
voldoet. (Weerd)grond die niet voldoet aan de saneringsdoelstelling moet op een 
andere wijze worden toegepast. Bij kleinschalige projecten, waar minder dan 
100.000 m3 verontreinigde grond moet worden geborgen, of waar geen depot in 
het project zelf of in de directe omgeving van het project aanwezig is, kan blijken 
dat deze werkwijze niet kosteneffectief is. In die gevallen mag het materiaal toch 
als bodem worden toegepast mits aan de bovengenoemde aanvullende 
voorwaarden is voldaan (zie ABM/ABR 3.3). 
 
Communicatiemomenten 
Een initiatiefnemer zou in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg moeten 
treden met het bevoegd gezag. De provincie regelt de coördinatie van Wm en 
Wvo-vergunningen zoals geregeld in H14 van de Wm. Van belang hierbij is dat 
de vergunningenprocedures gelijktijdig worden gestart. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 



  
 

Paginanummer 

48 
 Rapport 

Regelgeving waterbodems rijkswateren 
 

Voorafgaand aan de coördinatie dienen het betreffende bevoegd gezag te 
bepalen of het een initiatief betreft dat past binnen ABM en ABR. Bij twijfel 
daarover kan worden overlegd met de andere bevoegde gezagen. 
 
Samenhang met andere wetgeving 
Naast de Wbb-beschikking en de Wvo vergunning is een Wm-vergunning of een 
Wm-ontheffing noodzakelijk voordat de werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd. Indien geen sprake is van een Wm-inrichting kan een ontheffing 
worden aangevraagd mits voldaan wordt aan de gestelde eisen aan ‘bodem blijft 
bodem’ conform ABR en ABM. Wm bevoegd gezag zijn Gedeputeerde Staten. 
Als er wel sprake is van een inrichting wordt de reguliere Wm-
vergunningprocedure gevolgd. De Provincie regelt de coördinatie van de Wm en 
Wvo-vergunningen zoals vastgelegd in H14 Wm. Het is daarbij van belang dat 
de vergunningenprocedures gelijktijdig worden gestart. 
 
Proceduretijd 
De proceduretijd voor het afgeven van een Wvo-vergunning en een Wm-
vergunning is in beginsel maximaal 26 weken. Het afgeven van een Wbb-
beschikking duurt eveneens maximaal 6 maanden. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 

Is de grond onbewerkt en
vrijgekomen in het project van
toepassing? (ABM/ABR 4.2.1)

Is de (weerd) grond verontreinigd
door een puntbron?

(ABR/ABM Nota v. toel. 2.5)

Bepaal aan de hand van de locale
bodemopbouw tot op welke diepte

sprake is van 'bodem’
(ABR/ABM Nota v. toel. 2.5.4.)

Bepaal of voldaan wordt aan de
saneringsdoelstelling

(ABR/ABM h3 en 4.2.1)

Is er sprake van een
uitzondering

(voldoen aan extra voorwaarden)

Eventueel
Afwegingsmethode

(ABR/ABM 6.1. en 6.2)

ABR/ABM niet van toepassing, eventueel
Bouwstoffenbesluit van toepassing

Het storten valt niet onder het ABR/ABM
beleid. Volg (eventueel) één van de

wettelijke sporen § 5.3-5.5.

Wbb-beschikking
(RWS/IVW)

Wm-beschikking
(Provincie)

Wvo-beschikking
(RWS/IVW)

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

JaJa

Nee

Bodem blijft bodem in
ABR/ABM gebied

Controleer of het
toepassingsgebied en de toe te
passen grond valt onder  het
beheersgebied ABR/ABM?

(Beleidsnotitie ABM/ABR 2.1.1)
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Toelichting bij het spoor 
 
Toepassingsgebied ABR/ABM 
Alleen de in ABR en ABM genoemde gebieden komen in aanmerking voor de 
verwerkingsoptie ‘bodem blijft bodem’. De toegepaste grond moet eveneens afkomstig 
zijn uit het betreffende gebied. 
 
Grond onbewerkt en vrijgekomen in het project van toepassing? 
De optie bodem blijft bodem geldt alleen indien de grond niet is bewerkt sinds het 
ontgraven en afkomstig is uit hetzelfde project. 
 
Verontreiniging door een puntbron 
Grond die vrijkomt bij herinrichtingsprojecten komt alleen in aanmerking voor hergebruik 
indien deze niet additioneel is verontreinigd door puntbronnen (ABM/ABR § 4.2.5). 
 
Voldoet de bodemopbouw?  
Per geval moet worden beschouwd tot op welke diepte sprake is van de 
verwerkingsmogelijkheid bodem blijft bodem en er dus geen sprake mag zijn van 
‘storten’. Hierbij speelt de oorspronkelijke bodemopbouw een rol. Als er oorspronkelijk 
sprake is van een leeflaag van enkele meters klei, kan een verondieping met enkele 
meters klei ook als bodem worden beschouwd. In andere gevallen valt slechts een deel 
van het toe te passen materiaal onder de definitie. In dat geval dient voor het deel van de 
toe te passen grond dat niet onder de definitie valt een andere verwerkingsoptie te 
worden gezocht. Het volledig opvullen van diepe ontgrondingen met diffuus 
verontreinigde grond valt niet onder de definitie van bodem blijft bodem (Zie hiervoor 
verder ABR/ABM § 4.2.1). 
 
Gebruik van de afwegingsmethode 
Het doel van de afwegingsmethode is om de milieueffecten en kosten van verschillende 
verwerkingsopties inzichtelijk te maken (ABM/ABR hoofdstuk 6). De bevoegde gezagen 
vragen de  initiatiefnemer de resultaten van de afwegingsmethode toe te voegen aan de 
vergunningaanvraag ter onderbouwing van de gemaakte keuzes. 
 

Voldoen aan de saneringsdoelstelling 
Bij het toepassen van weerdgrond als bodem mag in beginsel alleen weerdgrond worden 
gebruikt die aan de saneringsdoelstelling voldoet. Weerdgrond die niet voldoet aan de 
saneringsdoelstelling moet via een ander juridisch spoor dan ‘Bodem blijft bodem’ worden 
verwerkt. De kwaliteit van de leeflaag moet voldoen aan de saneringsdoelstelling, of 
indien de kwaliteit slechter is, dan moet de leeflaag voldoende erosiebestendig zijn 
(ABR/ABM 4.2.2). De saneringsdoelstelling voor het rivierbed op lange termijn is het 
bereiken van Bodem Gebruiks Waarden (BGW’s). Indien de kwaliteit van instromend 
sediment slechter is dan de BGW geldt een tussendoelstelling op het niveau van de 
herverontreiniging. Het huidige niveau van herverontreiniging is weergegeven in de 
beleidsnotities ABR en ABM.  

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Is er sprake van een uitzondering? 
De saneringsdoelstelling bepaalt de kwaliteit van de leeflaag. In individuele gevallen kan 
blijken dat extra ontgraven om direct de saneringsdoelstelling te halen niet kosteneffectief 
is. De in ABR en ABM opgenomen kosteneffectiviteitafweging (hoofdstuk 6) vergelijkt 
voor de aanvullende sanering de vermindering van de blootstelling en de vermindering 
van de verontreiniging met de kosten. 
Indien (financieel) niet voldaan kan worden aan de saneringsdoelstelling is mogelijk 
sprake van een uitzondering. Bij kleinschalige projecten, waar minder dan 100.000 m3 
verontreinigde grond moet worden geborgen, of waar geen depot in het project zelf of in 
de directe omgeving van het project aanwezig is, kan blijken dat deze werkwijze niet 
kosteneffectief is. In die gevallen mag het materiaal toch als bodem worden toegepast 
mits aan aanvullende voorwaarden is voldaan (ABM/ABR 3.3); 
 
• De toe te passen grond heeft dezelfde kwaliteit als de ontvangende bodem en is 

vergelijkbaar qua verontreinigende stoffen. 
• De toepassing is voldoende erosiebestendig. 
• De ontstane ‘verdikking’ staat de functie (bijvoorbeeld natuur) niet in de weg. 
• Na aanbrengen van de grond is sprake van een herverontreinigingszone, zodat na 

verloop van tijd op die plaats door natuurlijke sedimentatie een leeflaag ontstaat die 
voldoet aan de saneringsdoelstelling. 

• Om volksgezondheidsrisico’s te vermijden moet in elk geval aan het maximaal 
toelaatbaar risico humaan worden voldaan. 

De bepaling of sprake is van een niet-kosteneffectieve situatie dient een afweging per 
individueel geval te worden gemaakt 
 
Wvo-vergunning 
De vergunningverlening in het kader van de Wvo heeft NW4 als basis. In de 
onderstaande tabel is weergegeven welke grondslagen er bestaan voor het vergunnen 
van de lozingen van de diverse baggerklassen. 
 
Tabel Wvo-vergunningverlening 

Toegepast materiaal Redenering Juridische consequentie 

Schone grond Geen normering in NW4 Vergunnen van de ‘lozing’ zonder 
meer mogelijk 

Baggerspecie klasse 1 Geen normering in NW4 Vergunnen van de ‘lozing’ zonder 
meer mogelijk 

Baggerspecie klasse 2 Uitwerking van NW4 in 
ABR en ABR 

Vergunbaar 

Baggerspecie klasse 3 Uitwerking van NW4 in 
ABR en ABR 

Vergunbaar 

Baggerspecie klasse 4 Uitwerking van NW4 in 
ABR en ABR 

Vergunbaar 

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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Indien naast de Wvo-vergunning tevens een Wm-vergunning dient te worden 
aangevraagd bestaat coördinatieplicht tussen de behandeling van beide 
vergunningaanvragen.  
 
Wbb-beschikking 
De resultaten van uitgevoerde bodemonderzoeken dienen samen met een in te dienen 
saneringsplan als basis voor de melding op grond van de Wbb. Indien naast de Wbb-
beschikking ook een Wm-vergunning vereist is kan een gecoördineerde procedure 
gevolgd worden. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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5.7 Storten in plassen, kleischermen en depots in ABR/ABM 
gebied 

Wat is ABR/ABM? 
ABR-ABM geeft aan hoe op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze om te gaan 
met de grootschalige diffuse bodemverontreiniging in het rivierengebied, 
rekening houdend met de specifieke kenmerken en/of functies van het gebied. 
ABR-ABM geeft hiertoe enerzijds saneringsdoelstellingen (welke kwaliteit moet 
de bodem minimaal hebben). Anderzijds geeft het beleid aan welke 
mogelijkheden er zijn om grond die vrijkomt bij (grootschalige) 
herinrichtingsprojecten weer in het gebied te verwerken/ te hergebruiken. Bij de 
uitvoering van de geplande inrichtingsmaatregelen komen dermate grote 
hoeveelheden diffuus verontreinigde grond vrij, dat het milieuhygiënisch en 
financieel niet mogelijk is om al deze grond doelmatig af te voeren buiten het 
riviersysteem, te verwerken en/of te storten. Het is dan ook noodzakelijk om 
binnen het riviersysteem zelf oplossingen te zoeken. 
 
Deze problematiek is onderkend in de landelijke beleidsnotitie "Actief 
bodembeheer rivierbed" (van VROM, V&W, LNV en IPO). Deze landelijke 
beleidsnotitie geeft regels voor het omgaan met de diffuus verontreinigde bodem 
in de rivieren en moet worden uitgewerkt per riviersysteem. ABM en ABR zijn de 
beleidsnotities met de uitwerkingen van Actief Bodembeheer voor Maas en 
Rijntakken. Zie ook: www.actief-bodembeheer-rivierbed.nl.  
 
Definities 
ABM-gebied 
In de lengterichting is de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Maas van toepassing 
op het gedeelte van de Maas van Eijsden tot Hedel. Dit valt samen met het 
beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg. In de breedterichting is de 
beleidsnotitie van toepassing op het Wvo-beheersgebied van de Maas (zomerbed 
en winterbed). Ingrepen buiten dit Wvo-beheersgebied maar waarmee het Wvo-
beheersgebied wordt vergroot (bijv. Nevengeul bij Maasband) vallen wel binnen 
het toepassingsgebied van de beleidsnotitie. In de diepte (verticale richting) is het 
toepassingsgebied van de beleidsnotitie onbegrensd.  
 
ABR-gebied 
ABR heeft betrekking op het winterbed van de Rijntakken, exclusief het Zwarte 
Water en de Twenthekanalen, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Oost 
Nederland, zoals vastgelegd in de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. 
Net als ABM is in de verticale richting het toepassingsgebied van ABR 
onbegrensd. 
 
Storten ABM/ABR gebied 
Het storten in ABM/ABR gebied is het definitief bergen van baggerspecie in 
bestaande of nieuwe plassen, kleischermen en depots in de uiterwaarden. In het 
geval dat er schaarste aan putruimte is, is de beschikbare putruimte primair 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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bedoelt voor de meest verontreinigde uiterwaardengrond. Voorwaarde voor het 
storten in putten is dat uitsluitend uiterwaardengrond uit het Wvo-beheersgebied 
van de Maas en Rijntakken in deze putten mag worden geborgen. 
Naast de functie van berging kan het depot een tweede functie hebben die 
civiel-, cultuur-of natuurtechnisch van aard is. 
 
Stappen 
• Bepaal of zowel het toepassingsgebied als de te storten specie behoort tot 

het Wvo-beheersgebied van Maas en Rijntakken. 
• Stel vast dat de (weerd)grond5 niet is verontreinigd door een puntbron. 
• Bepaal de omvang van de bergingslocatie (minimaal 100.000m3). 
• Bij depots groter dan 500.000 m3 geldt de MER plicht voor de berging van 

klasse 3 en 4 baggerspecie. 
• Meldt de aanvraag van de Wm- en Wvo vergunningen aan de Provincie 

(Wm-coördinatieplicht). 
• Overleg met Wm bevoegd gezag over nazorgverplichtingen (leeflaag moet 

voldoende erosiebestendig zijn). 
• Opnemen voorwaarden leeflaag in Wm-en Wvo-vergunning. 
• Overleg met Wm bevoegd gezag over nazorgverplichtingen (leeflaag moet 

voldoende erosiebestendig zijn). 
 
Communicatiemomenten 
De initiatiefnemer zou in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg moeten 
treden met het bevoegd gezag. De Provincie regelt de coördinatie van de Wm en 
Wvo-vergunningen zoals vastgelegd in H14 Wm. Het is daarbij van belang dat 
de vergunningenprocedures gelijktijdig worden gestart. Voorafgaand aan de 
coördinatie dient het betreffende bevoegde gezag te bepalen of het een initiatief 
betreft dat past binnen ABR en ABM. Bij twijfel daarover kan worden overlegd 
met de andere bevoegde gezagen. 
 
Samenhang met andere regelgeving 
• Wm – Wvo 

Bij het storten van baggerspecie in plassen, kleischermen en depots zijn 
zowel een Wvo-vergunning als een Wm-vergunning vereist voordat de 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  

• Wbb  
De voorwaarden van de aan te brengen leeflaag dienen in de Wbb-
beschikking te worden opgenomen. De ABR/ABM eisen van 'bodem blijft 
bodem' dienen te worden opgevolgd. De beleidsregel inzake art. 39 Wbb 

                                                     
5  Weerdgrond wordt in de beleidsnotitie ABM gedefinieerd als ‘Bodemmateriaal dat vrijkomt bij 

inrichtingsmaatregelen in het zomerbed en winterbed van de Maas, alsmede het Julianakanaal (voor 

zover deel uitmakend van het geval de Maas). Aangezien het grootste deel vrijkomt uit het winterbed 

wordt de term weerdgrond gehanteerd. In het onbedijkte deel wordt gesproken over weerdgrond, in het 

bedijkte deel van uiterwaardengrond, voor de overzichtelijkheid wordt in de ABM-notitie gesproken over 

weerdgrond.’ 
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voor wat betreft een aanvullende vereiste op het 'Beleidsstandpunt 
verwijdering baggerspecie' (TK, kamerstukken 1 1, 1993/1994, 23 450, nr. 
1) betreffende de leeflaag, is hier van toepassing.  

• 'Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie' 
De nazorgplicht die geregeld is in de Wm, dient te worden opgenomen in 
het saneringsplan. De verspreiding van verontreinigingen uit de 
bergingsplaats moet getoetst worden aan de richtlijnen voor 
baggerspeciestortplaatsen uit het 'Beleidsstandpunt verwijdering 
baggerspecie'. 

 
Proceduretijd 
De proceduretijd voor het afgeven van een Wvo vergunning en een Wm-
vergunning is in beginsel maximaal 26 weken (afd. 3.5 Awb). Bij een MER 
procedure wordt de termijn van 6 maanden met 5 weken verlengd. 
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Eventueel
afwegingsmethode

(ABR/ABM 6.1 en 6.2)

Wvo vergunning
(RWS/IVW)

Storten van > 500.000 m3

verontreinigde grond (Klasse 3
of 4 specie)

(ABR/ABM Nota v. toel. 4.5.1
en 4.5.2)

Bepaal in overleg met andere
bevoegde gezagen de

voorwaarden voor de leeflaag
en nazorgmaatregelen

Storten in plassen,
kleischermen en depots in

ABR/ABM-gebied

Wbb-beschikking
leeflaag (RWS/IVW)

Doorlopen van een
MER procedure

Is de (weerd)grond
verontreinigd door een

puntbron? (ABR/ABM Nota v.
toel. 2.5)

Controleer of het
toepassingsgebied en de toe te
passen grond valt onder  het
beheersgebied ABR/ABM?

(Beleidsnotitie ABM/ABR 2.1.1)

Storten van > 100.000 m3
verontreinigde grond?

(ABM/ABR nota v. toel. 2.5)

Het storten valt niet onder het
ABR/ABM beleid. Volg
(eventueel) één van de

wettelijke sporen § 5.3-5.5.

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Wm-vergunning of
ontheffing (provincie)
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Toelichting bij het spoor 
 
Toepassingsgebied ABR/ABM 
Alleen de in ABR en ABM genoemde gebieden komen in aanmerking voor de 
verwerkingsoptie ‘storten in plassen, kleischermen en depots ABR/ABM gebied’. De 
toegepaste grond moet eveneens afkomstig zijn uit het betreffende gebied (ABM/ABR 
2.1.1). 
 
Storten van minder dan 100.000m3 verontreinigde grond  
Het storten van minder dan 100.000m3 verontreinigde grond in plassen, kleischermen en 
depots is op basis van ABR en ABM niet toegestaan (ABM/ABR 4.5.2) 
 
Verontreiniging door een puntbron 
Grond die vrijkomt bij herinrichtingsprojecten komt alleen in aanmerking voor hergebruik 
indien deze niet additioneel is verontreinigd door puntbronnen (ABR/ABM Nota v. toel. 
2.5). Zie: ‘Leidraad bodemonderzoek' (in ontwikkeling). 
 
Afwegingsmethode 
Het doel van de afwegingsmethode is om de milieueffecten en kosten van verschillende 
verwerkingsopties inzichtelijk te maken. De bevoegde gezagen vragen de  initiatiefnemer 
de resultaten van de afwegingsmethode toe te voegen aan de vergunningaanvraag ter 
onderbouwing van de gemaakte keuzes. 
 
Storten van meer dan 500.000 m3 verontreinigde grond 
Indien meer dan 500.000 m3 verontreinigde grond (klasse 3 of 4 specie) wordt gestort 
dient voorafgaand aan het verlenen van een Wm-vergunning een MER-studie te worden 
uitgevoerd. Het advies van de MER commissie wordt afgewogen door de bevoegde 
gezagen (ABR/ABM Nota v. toel. 4.5.1 en 4.5.2).  
 
Overleg bevoegde gezagen onderling 
Voor het storten in plassen, kleischermen en depots zijn een Wm-vergunning en een 
Wvo-vergunning vereist. In deze vergunningen dient het aanbrengen van een leeflaag en 
nazorgmaatregelen te worden opgenomen. Op de aan te brengen leeflaag is de Wbb van 
toepassing. 
 
Wvo-vergunning en Wm-vergunning 
Ten aanzien van de verspreiding van verontreiniging vanuit stortplaatsen naar 
oppervlaktewater worden de richtlijnen ingevolge het beleidsstandpunt verwijdering 
baggerspecie aangehouden. Het beleidsstandpunt wordt als toetsingskader bij de 
vergunningverlening gehanteerd. Op de stortplaats moet ter afdekking een leeflaag 
worden aangebracht conform de eisen zoals verwoord onder het ABR/ABM beleid (zie 
deze handreiking paragraaf 5.6). De nazorgplicht die geregeld is in H14 van de Wm, dient 
te worden opgenomen in het saneringsplan. De verspreiding van verontreinigingen uit de 
bergingsplaats moet voldoen aan de richtlijnen voor baggerspeciestortplaatsen uit het 
'Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie'  
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Wbb 
Alleen op de aan te brengen leeflaag is de Wbb (art. 39) van toepassing. Deze moet 
conform het gestelde beleid worden aangebracht, zie ook deze handreiking paragraaf 5.6.  
De kwaliteit van de leeflaag moet voldoen aan de saneringsdoelstelling en de leeflaag 
moet voldoende erosie bestendig zijn. De saneringsdoelstelling voor het rivierbed op 
lange termijn is het bereiken van Bodem Gebruiks Waarden (BGW’s). Indien de kwaliteit 
van instromend sediment slechter is dan de BGW geldt een tussendoelstelling op het 
niveau van de herverontreiniging. Dat betekent dat vooralsnog wordt teruggesaneerd tot 
het niveau van herverontreiniging. Het huidige niveau van herverontreiniging is 
weergegeven in de beleidsnotities ABR en ABM. 
De beleidsregel inzake art. 39 Wbb voor wat betreft een aanvullende vereiste op het 
'Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie' (TK, kamerstukken 1 1, 1993/1994, 23 450, 
nr. 1) betreffende de leeflaag, is hier van toepassing. 
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6 Begrippenlijst 

Achtergrondconcentratie Concentratie van een stof (in oppervlaktewater, 
sediment, grond of grondwater) die aanwezig is in relatief onbelaste gebieden; 
ontstaan van nature en door een zeer geringe antropogene beïnvloeding. 
 
Achtergrondkwaliteit Kwaliteitsoordeel welke is gebaseerd op de (gemiddelde) 
achtergrondconcentraties van stoffen die in het betreffende watersysteem 
aanwezig zijn. 
 
Actuele risico's De daadwerkelijk optredende risico’s van een aanwezige 
verontreiniging voor mens en milieu, waarbij rekening wordt gehouden met het 
feitelijk gebruik van de locatie door de mens, de aanwezige soorten in het 
ecosysteem en lokaal optredende verspreidingsprocessen met betrekking tot het 
grond- en oppervlaktewater. 
 
Baggeren (In deze handreiking) Het boven water halen van een deel van de 
waterbodem.  
 
Bodemopbouw Opbouw van de bodem in lagen van verschillende 
sedimentologische samenstelling. 
 
Bron De oorzaak van de verontreiniging van de waterbodem 
 
Chemie-Toxiciteit-Toets Het beleid waaraan getoetst wordt bij het verspreiden 
van baggerspecie in zoute wateren (Staatscourant van 5 juli 2004, nr 125, blz. 
14). 
 
Deellocatie Een afgegrensd gebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze 
kan worden gekarakteriseerd, door middel van kenmerken waarvan 
verondersteld wordt dat deze bepalend zijn voor de bodemkwaliteit. 
 
Diffuse belasting Bodembelasting die zich gelijkmatig heeft voorgedaan over een 
relatief grote oppervlakte en waarbij geen duidelijke verontreinigingskernen 
aanwezig zijn.  
 
Egaliseren Het egaal maken van oneffenheden in het waterbodemoppervlak. 
 
Gebruiksfuncties Het feitelijke gebruik van het oppervlaktewater, al dan niet in 
overeenstemming met de bestemming die in waterhuishoudings- of 
waterbeheersplannen aan het oppervlaktewater is toegekend. 
 
Geval van bodemverontreiniging Een geval van bodemverontreiniging bestaat 
uit een geheel van grondgebieden die in technische èn organisatorische èn 
ruimtelijke zin met elkaar samenhangen vanwege de zich daarop bevindende 
verontreiniging, de zich daarop voordoende oorzaak of de gevolgen daarvan. 
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Geval van ernstige verontreiniging Geval van verontreiniging waarbij de bodem 
zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat de functionele eigenschappen 
die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. Hiervan is sprake als in een bodemvolume van 25 m3 of meer, de 
gemiddelde concentraties gelijk of hoger zijn dan de interventiewaarde. 
 
Gevalsafbakening Het vaststellen van de grenzen van het geval van (ernstige) 
verontreiniging. De afbakening vindt plaats op grond van één of meerdere 
contourlijnen van de streefwaarde of achtergrondkwaliteit.  
 
Herverontreiniging Verontreiniging van de waterbodem die na sanering optreedt 
als gevolg van de afzetting van verontreinigd sediment. 
 
Interventiewaarde Waarde waarmee voor verontreinigende 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.  
 
Kapitaal baggerwerk Het om redenen van winnen van delfstoffen verwijderen 
van een bovenlaag van baggerspecie en de onderliggende delfstoffen. 
 
Leeflaag Bovenste laag van de waterbodem waarin de aanwezigheid van 
bodemleven visueel waarneembaar is. Deze laag vormt de belangrijkste laag bij 
de beoordeling van ecologische risico’s van de waterbodemverontreiniging. 
 
Nader onderzoek Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet 
Bodembescherming, volgend op het oriënterend onderzoek (of een verkennend 
onderzoek). Het nader onderzoek heeft betrekking op de vraag of er sprake is 
van een geval van ernstige verontreiniging en of er sprake is van 
saneringsurgentie.  
 
Omvang Het volume van de verontreiniging uitgedrukt in eenheden van grond 
of sediment (m3 ). Te bepalen door middel van één of meerdere contourlijnen 
van de streefwaarde of de achtergrondkwaliteit. 
 
Onderhoudsbaggerwerk Het herstellen van de om nautische redenen benodigde 
waterbodemprofiel 
 
Onderhoudsspecie Baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud aan vaarwegen 
en andere waterwegen. 
 
Onderwaterploegen Zie verplaatsen en/of egaliseren 
 
Onderzoeksinspanning Onderzoeksactiviteiten gericht op de het verkrijgen van 
de benodigde (veld-)informatie van een onderzoekslocatie. 
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Onderzoeksstrategie Het onderzoeksplan waarin wordt aangegeven op welke 
wijze de verontreiniging in beeld wordt gebracht. De bemonstering- en 
analysestrategie maken onderdeel uit van de onderzoeksstrategie. 
 
Oriënterend onderzoek Onderzoek naar bodemverontreiniging in het kader van 
de sanerings-paragraaf van de Wet Bodembescherming, naar aanleiding van het 
vermoeden dat sprake is van een geval van verontreiniging. 
 
Overkoken Bewust laten afspoelen van kleine deeltjes zodat een betere kwaliteit 
zand overblijft  
 
Overflow Het laten afvloeien van overtollig water 
 
Potentieel risico Het risico voor mens en milieu van een verontreiniging, 
uitgaande van algemene en niet-locatiespecifieke uitgangspunten. 
 
Puntbron De oorzaak van een verontreiniging vanuit één enkel, bekend punt, die 
een bodembelasting tot gevolg heeft. 
 
Ruimtelijke eenheid Een deel van de locatie dat een zodanige grootte heeft dat 
alle variatie binnen het als homogeen beschouwde systeem erin voorkomt. 
 
Referentielocatie Qua verontreiniging een relatief onbelaste locatie, in hetzelfde 
of een, qua diffuse belasting vergelijkbaar watersysteem als de beschouwde 
onderzoekslocatie. 
 
Risicobeoordeling Het inschatten van de risico’s voor mens, ecosysteem en 
verspreiding naar grond- en oppervlaktewater. 
 
Risicogrenswaarde De hoogte van de concentratie van een verontreinigende stof 
in de bodemlaag waarbij, gegeven een bepaald bodemgebruik, de blootstelling 
gelijk is aan het Maximaal Toelaatbaar Risico-niveau (MTR). 
 
Risicovolle stof Stof die (mede) verantwoordelijk is voor het optreden van 
(actuele) risico’s voor de mens, het ecosysteem en/of voor verspreiding naar 
grond- of oppervlaktewater. 
 
Sanering Geheel van maatregelen gericht op het beperken en zoveel mogelijk 
ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van 
dreigende verontreiniging van de bodem. 
 
Saneringsonderzoek Inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering, 
inhoudende een beschrijving van hun milieuhygiënische, technische en financiële 
aspecten, alsmede van de kwaliteit van de bodem die met de op die wijzen 
uitgevoerde sanering zal worden bereikt, uitmondend in een keuze van de wijze 
van sanering. 
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(Sanerings)urgentie Beoordeling van de noodzaak om op korte termijn een 
sanering uit te voeren, rekening houdend met de actuele risico’s, de 
mogelijkheden van sanering van de bronnen van verontreiniging en de autonome 
ontwikkeling van de waterbodem. 
 
Sediment Het niet-geconsolideerde deel van de vaste fase van de waterbodem.  
 
Streefwaarde De concentratie van een stof waarbij de risico’s voor als nadelig te 
waarderen effecten voor ecosystemen, functionele eigenschappen van het milieu 
en voor andere compartimenten verwaarloosbaar worden geacht. 
 
Toetsingscriteria Criteria waaraan getoetst wordt om vast te stellen of sprake is 
van actuele risico’s 
 
Uiterwaardengrond Alle niet-vermarktbare grond die vrijkomt bij 
inrichtingsmaatregelen in het zomerbed en het winterbed van de Maas en 
Rijntakken. 
 
Verkennend onderzoek Een onderzoek van de waterbodem dat tot doel heeft 
met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde 
locatie verontreinigende stoffen in de waterbodem aanwezig zijn. 
 
Verontreinigende stof Die stoffen die in concentraties boven de streefwaarde 
voorkomen. De term ‘verontreinigende’ slaat dus op het overschrijden van de 
streefwaarde. 
 
Verontreinigingsklasse Oordeel over het niveau van verontreiniging (klasse 0-4) 
op basis van alle in de waterbodem aanwezige verontreinigende stoffen.  
 
Verspreiding Het transport van verontreinigende stof(fen) in de bodem, naar het 
oppervlaktewater, de atmosfeer of andere media. 
 
Verspreiden Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewateren 
bestaat geen duidelijke en eenduidige definitie. In de Vierde Nota 
Waterhuishouding wordt in dit verband wél gesproken van het ‘terugstorten van 
klasse 2’. Het besluit Vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (dat voor 
rijkswateren overigens niet van toepassing is) omschrijft verspreiden als ‘het zich 
ontdoen van onderhoudsspecie klasse 0, 1 of 2 door deze buiten een inrichting 
op of in de bodem te brengen’ (art. 11). 
 
Verplaatsen Het fysiek verplaatsen van baggerspecie. In deze handreiking wordt 
de term ‘verplaatsen’ in twee opzichten gebruikt:  
• In het kader van verspreiden van baggerspecie (§.5.4) 
• Het verplaatsen van klasse 3 / 4 specie bij een sanering, met het oog op de 

latere verwijdering. 
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Verspreidingssnelheid Snelheid waarmee een verontreiniging zich verplaatst. 
 
Vooronderzoek Het verzamelen van informatie over het vroegere gebruik, het 
huidige gebruik en het eventuele toekomstige gebruik van een locatie. Het 
vooronderzoek is onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van 
waterbodembelasting, het inschatten van de mogelijke risico’s van de 
verontreiniging en het inschatten van de wenselijkheid van uitvoering van een 
sanering.  
 
Waterbodem De onder het oppervlaktewater gelegen bodem en het sediment 
dat zich hierboven bevindt; kust en oevers van oppervlaktewater zijn ook 
waterbodems, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de onder 
oppervlaktewater gelegen bodem niet door het oppervlaktewater kan worden 
verontreinigd. 
 
Waterbodembelasting Het proces waarbij verontreinigende stoffen in de 
waterbodem terecht komen. 
 
Weerdgrond Bodemmateriaal dat vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het 
zomerbed en winterbed van de Maas, alsmede het Julianakanaal (voor zover deel 
uitmakend van het geval de Maas). Aangezien het grootste deel vrijkomt uit het 
winterbed wordt de term weerdgrond gehanteerd.  
In het onbedijkte deel wordt gesproken over weerdgrond, in het bedijkte deel 
van uiterwaardengrond, voor de overzichtelijkheid wordt in de ABM-notitie 
gesproken over weerdgrond. 
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7 Afkortingen 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
AMK Algemene Milieukwaliteit 
B&W Burgemeester en wethouders 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
CTT Chemie-Toxiciteit-Toets 
CZV Chemisch Zuurstof Verbruik 
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat 
GS Gedeputeerde Staten 
HUM Handhaving en Uitvoeringsmethode 

Bouwstoffenbesluit 
IBC Isoleren, Beheersen en Controleren 
Ivb Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat (Divisie Water) 
Inspectie VenW Inspectie Verkeer en Waterstaat (Divisie Water) 
MER Milieu Effect Rapportage 
NW4 Vierde Nota Waterhuishouding 
PMV Provinciale Milieuverordening 
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 

Afvalwaterbehandeling, Rijkswaterstaat 
RWS Rijkswaterstaat 
V&W (Ministerie van) Verkeer en Waterstaat 
Wbb Wet bodembescherming 
Wm Wet milieubeheer 
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wvz Wet verontreiniging zeewater 
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Bijlage 1 Vooronderzoek en nader onderzoek – technisch-
procedurele stappen 
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Treedt
herverontreiniging >

interventiewaarde op?

Beoordelen of
gegevens nog actueel

zijn

Verzamelen van
aanvullende gegevens

Interpretatie van
gegevens voor

hypothese over aard
en omvang van de

verontreiniging

Uitvoeren oriënterend
onderzoek

Vooronderzoek
(Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems H.4)

Inschatting van de
risico's

Uitvoeren
actualisatieonderzoek,
bestaande gegevens

nog geldig?

Verzamelen en
controle van gegevens

van voorgaand
onderzoek

Vermoeden van een
geval van ernstige

verontreiniging

(geografische)
begrenzing van de
onderzoekslocatie

Nee

Nee Nee

Ja Ja

Opstellen integrale
onderzoeksstrategie

Uitvoeren nader
onderzoek niet zinvol

Ja

Nee
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Toelichting6

 
Geografische begrenzing van de locatie 
De grenzen van de te onderzoeken locatie worden in de meeste gevallen ruim 
gedefinieerd 
 
Verzamelen en controle van gegevens uit voorafgaand onderzoek 
De gegevens uit het verkennend of oriënterend onderzoek worden gecontroleerd op 
juistheid en actualiteit. 
 
Beoordeling of gegevens nog actueel zijn 
Indien de gegevens verouderd zijn dient een actualisatieonderzoek plaats te vinden om na 
te gaan of de onderzoeksgegevens nog wel een voldoende betrouwbaar beeld van de 
verontreinigingsituatie geven. Hiervoor wordt een termijn van 5 jaar aangehouden. 
 
Uitvoeren oriënterend onderzoek 
Uitvoeren van oriënterend onderzoek conform het ‘Protocol voor het Oriënterend 
onderzoek’, VROM, SDU Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 1993. 
 
Verzamelen van aanvullende gegevens 
Voor zover nog niet alle gegevens zijn verzameld, worden de benodigde gegevens binnen 
het vooronderzoek aangevuld. (Zie hiervoor Checklist vooronderzoek, bijlage 4.2 Richtlijn 
naderonderzoek waterbodems.) 
 
Opstellen hypothese aard en omvang 
Aan de hand van de gegevens wordt een hypothese opgesteld over de aard en omvang 
van de verontreiniging. 
 
Treedt herverontreiniging op? 
Indien herverontreiniging boven het niveau van de interventiewaarde optreedt, dan wordt 
het uitvoeren van een nader onderzoek niet zinvol geacht. 
 
Inschatting van de risico’s 
Per risicopad (mens, ecosysteem, grond- en oppervlaktewater) wordt op basis van de 
verzamelde informatie nagegaan of een actueel risico wordt verwacht. (Zie Richtlijn nader 
onderzoek waterbodems tabel 4.4 t/m 4.8.) 
Vervolgens wordt een integrale onderzoeksstrategie opgesteld (zie schema Nader 
onderzoek). 
 
 

                                                     
6 Het schema en de toelichting zijn afkomstig uit de Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems, Ernst- & 

urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems; AKWA- 

rapport 01.005; maart 2002; ISBN 9036953960. 
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Toelichting  
 

Opstellen van integrale onderzoeksstrategie/uitvoeren van veld- en 
laboratoriumonderzoek 
Bij het opstellen van de bemonsterings- en analysestrategie wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de benodigde gegevens voor de risicobeoordeling. (Zie Richtlijn 
nader onderzoek waterbodems, H.5) 
 
Uitvoeren van veld- en laboratoriumonderzoek 
Zie hiervoor Richtlijn nader onderzoek waterbodems, § 5.4, en op basis daarvan de 
volgende richtlijnen en normen: NPR 5741, NEN 5104, NPR 5706, NEN 5742, NEN 5743; 
en het onderzoeksprogramma TOWABO. 
Om de kwaliteit van de veldwerkzaamheden te waarborgen dient het onderzoeksbureau 
gecertificeerd te zijn volgens de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Het 
laboratoriumonderzoek dient door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium te worden 
uitgevoerd. 
 
Geval van ernstige verontreiniging? 
Er is sprake van een ernstig geval van verontreiniging als er sprake is van meer dan 25m3 

verontreinigd sediment gemiddeld verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. (Zie 
Circulaire saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming, VROM, 
1998.) 
 
Actuele risico’s 
Voor elk risicopad (mens, ecosysteem, verspreiding naar grond- en oppervlaktewater) 
wordt afzonderlijk bekeken of zich actuele risico’s voordoen. (Zie Circulaire 
saneringsregeling Wet bodembescherming en Richtlijn nader onderzoek waterbodems, 
H.7.) 
 
Uitgebreide risicobeoordeling 
Voor het uitvoeren van de uitgebreide risicobeoordeling dient meestal aanvullend 
veldonderzoek plaats te vinden. (Zie Circulaire saneringsregeling Wet bodembescherming 
en - in aanvulling daarop – Richtlijn nader onderzoek waterbodems.) 
 
Bepaling urgentie 
De urgentiebepaling in het nader onderzoek is met name gebaseerd op het al dan niet 
optreden van actuele risico’s. 
 
Nauwkeurige omvangbepaling 
Aan het einde van het nader onderzoek dient de omvang van de verontreiniging 
nauwkeurig te worden vastgesteld. (Zie hiervoor Richtlijn nader onderzoek waterbodems, 
H. 8.) 
 
Besluitvorming door bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag stelt in een beschikking de ernst en urgentie (inclusief tijdstip van de 
sanering) vast.

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Bijlage 2  Schakelbord 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Bijlage 3 Antwoordnota op ingediende dilemma’s 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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       NOTA 
 
 
Datum 

21 maart 2005 
Contactpersoon 

R. Overduijn 
Doorkiesnummer 

0320-299528 
Bijlage(n) 

- 
Onderwerp      Uw Kenmerk 

Antwoordnota op ingediende dilemma’s  - 
 
 
 
“Met het in werking treden van het Bsb en de Wbb voor oppervlakte wateren 
zijn er al snel onduidelijkheden in relatie met de Wvo naar voren gekomen. Dit is 
de reden dat er na een periode van circa 1-2 jaar werken met de invoering van 
de Bsb en de Wbb in relatie tot de Wvo een evaluatie (2000/2001) heeft 
plaatsgevonden. Deze evaluatie is uitgevoerd door middel van een audit waarbij 
interviews met vergunningverleners, handhavers en initiatiefnemers zijn 
gehouden. In het rapport van deze audit zijn aanbevelingen gedaan om de 
geconstateerde onduidelijkheden te verhelpen. Een belangrijke aanbeveling was 
om een handreiking op te stellen zodat de diverse regionale diensten op een 
eenduidige en uniforme wijze omgaan met de regelgeving. 
 
Medio 2003 heeft de Inspectie VenW initiatief genomen om de “Handreiking 
regelgeving waterbodems” op te laten stellen door het Riza in samenwerking 
met Oranjewoud. Tijdens het tot stand komen van het inspectiekader zijn er door 
handhavers, vergunningverleners en initiatiefnemers van de regionale diensten 
dilemma’s aangedragen vanuit het werkveld. Een aantal van hen zijn betrokken 
bij de tot standkoming van de handreiking en maken deel uit van de 
zogenaamde klankbordgroep.  
 
Uit de aangebrachte dilemma’s blijkt dat de regionale diensten niet uniform 
omgaan met de wetgeving en dat er vragen bestaan hoe moet worden 
omgegaan met de wetgeving in bepaalde situaties. De Inspectie VenW heeft als 
taak te bevorderen dat er eenduidig en uniform wordt omgegaan met en de 
naleving van de wetgeving door RWS. De Inspectie VenW heeft in de dilemma’s 
keuzes gemaakt en de keuzes zijn in het inspectiekader verwerkt. De Inspectie 
VenW heeft bij het maken van de keuzes in de dilemma’s gekeken naar de 
huidige wet- en regelgeving en de aanwezige ruimte binnen de wetgeving. 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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In de praktijk is in sommige gevallen een situatie gegroeid die niet strookt met de 
huidige wet- en regelgeving. Deze praktijk is door prioritering, afwegen in 
milieurelevantie, capaciteitsgebrek e.d. ontstaan. De keuzes c.q. het 
inspectiebeleid past binnen de wetgeving en bij signalering van omissies, 
tekortkomingen in de wet- en regelgeving zal Inspectie VenW dit signaal 
aandragen bij de wetgever.  
 
Er zijn vanuit het werkveld ca. 25 dilemma’s aangebracht. De dilemma’s zijn naar 
wetgeving geordend, doublures zijn verwijderd en enkele dilemma’s zijn 
samengevoegd. Van de belangrijke dilemma’s wordt in dit document ter 
aanvulling op de handreiking achtergrondinformatie c.q. uitleg gegeven waarom 
en welke keuze door het Inspectie VenW is gemaakt”. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Is de activiteit laden en lossen bij baggerwerkzaamheden Wvo 
vergunningplichtige? 

Dilemma 

 
Het laden en lossen waarbij stoffen (in dit geval baggerspecie) in het 
oppervlaktewater terecht komen, kan gezien worden als een Wvo 
vergunningplichtige lozing ((art.1 lid 3). 
 
De activiteit laden en lossen en transport is genoemd in de CIW nota Kleine en 
kortdurende lozingen. Voor deze lozingen is het mogelijk om generiek geldende 
voorschriften op te nemen in een algemene maatregel van bestuur. De activiteit 
overslag zal waarschijnlijk als een kapstok artikel (als zorgplicht) in een AmvB 
worden opgenomen 
 
In de periode vanaf heden totdat de kleine en kortdurende lozingen zijn geregeld 
in een Amvb dient aangesloten te worden bij de wettekst en de CIW nota WVO 
vergunningverlening (blz. 52). Hierin staat vermeld dat de vergunningplicht voor 
de categorie laden en lossen niet in zijn algemeenheid concreet kan worden 
bepaald. Uit de bewoordingen van het uitvoeringsbesluit en bijbehorende 
toelichting kan worden afgeleid dat: 

 Er een causaal verband moet zijn tussen de handeling en de uiteindelijke 
verontreiniging; 
 Tussen oorzaak en gevolg een zekere tijdspanne bestaat (het gevolg 

behoeft niet onmiddellijk op te treden); 
 De activiteit in dan wel nabij oppervlaktewater moet plaatsvinden  
 Naar ervaringsregels voorzienbaar moet zijn dat het handelen tot 

verontreiniging van oppervlaktewater leidt. 
Het laden en lossen van baggerspecie voldoet aan de voornoemde criteria.  
De vergunningplicht is een relatief zwaar instrument om deze lozingen te reguleren 
echter zijn er momenteel geen wettelijke mogelijkheden om met een lichter regiem 
de lozingen toe te staan. Er kan een standaard aanvraagformulier en vergunning 
worden ontwikkeld zodat vanuit de vergunning verlening relatief weinig tijd besteed 
behoeft te worden aan dergelijke lozingen.  
Na de eerste ter inzage termijn, als er geen bedenkingen zijn binnengekomen, 
kan de initiatiefnemer op eigen risico aanvangen met de activiteit c.q. lozing. De 
“proceduretijd” tot de aanvang van de lozing kan dan aanzienlijk worden bekort. 

Reactie 
Inspectie 
VenW 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Is de lozing die vrijkomt bij de activiteit overkoken of overflow Wvo 
vergunningplichtig? 

Dilemma 

Verschil tussen overkoken en overflow wordt niet (voldoende) gemaakt in 
diverse rapportages. In de handreiking geven we een definitie van beide 
activiteiten. Overkoken is het bewust laten afspoelen van kleine deeltjes 
zodat een betere kwaliteit product (vaak zand) overblijft. Het arme mengsel 
wordt overboord gezet door middel van een lozing (AMOB) Er wordt een 
bewerkingsstap, classificatie uitgevoerd om een betere, hogere kwaliteit zand 
te verkrijgen. Overkoken is Wvo vergunningplichtig.  
 
Bij overflow wordt overtollig water afgelaten. Het is bij overflow niet de 
intentie om een bewerkingsstap uit te voeren. In de CIW nota Kleine en 
kortdurende lozingen en Handboek vergunningverlening Wvo wordt 
aangegeven dat overflow niet Wvo vergunningplichtig is. Er moet sprake zijn 
van een beperkte, verwaarloosbare omvang van verontreiniging. Dit is het 
geval bij het vrijkomen van overflow bij het baggeren van klasse 0,1 en 2 
mits gebruik wordt gemaakt van technieken die voldoen aan de “stand der 
techniek” en goodhouse-keeping. Bij het saneren van klasse 3 en 4 is geen 
sprake van een beperkte, verwaarloosbare omvang van verontreiniging 
waardoor de vergunningplicht blijft bestaan. 

Reactie Inspectie 
VenW 

 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Is egaliseren van waterbodem Wvo vergunningplichtig? Dilemma 
Verspreiden, verplaatsen, egaliseren en onderwaterploegen zijn termen die in 
de praktijk door elkaar worden gebruikt. Feitelijk hebben al deze activiteiten 
hetzelfde gevolg. De onderwaterbodem wordt verspreid, al dan niet over een 
grote afstand. In de wetgeving en het beleid is er ook geen onderscheid 
gemaakt in deze activiteiten. Voor deze activiteiten geldt het 
verspreidingsbeleid zoals verwoord in de 4de nota Waterhuishouding. Hier 
wordt aangegeven dat verspreiding van klasse 2 specie blijft toegestaan 
onder voorwaarde van het stand-still-principe voor de kwaliteit van het 
ontvangende gebied. Tevens geldt voor het verspreiden van baggerspecie 
klasse 0, 1 en 2 een Wvo vergunningplicht. Het verspreiden van klasse 3 en 
4 is strijdig met het beleid zoals verwoord in de 4de Nota Waterhuishouding. 
De vergunningplicht bij het ploegen van de waterbodem wordt door de Raad 
van State in jurisprudentie (Afdeling Rechtspraak 14 juli 1989, nr. 
R01.98.3559/S225) onderschreven. 

Reactie Inspectie 
VenW 

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Is het afspoelen van (hemel)water van een bouwstof in oppervlaktewater 
Wvo vergunningplichtig? 

Dilemma 

Bij gebruik van een bouwstof conform het Bouwstoffenbesluit (Bsb) in het 
oppervlakte water is er geen Wvo vergunningplicht (m.u.v. toepassingen met 
cat. 2 bouwstoffen). De vergunningplicht in het kader van de Wvo is 
vervangen door algemene regels van het Bsb, waarin de 
vergunningvoorwaarden zijn vervangen door voorwaarden van het Bsb. 
Als de bouwstof niet wordt toegepast in maar aan of nabij het 
oppervlaktewater en er daadwerkelijk afspoeling plaatsvindt van 
verontreinigd water naar het oppervlakte water, al dan niet met een werk, is 
er een vergunningplicht in het kader van de Wvo. Dit is naar voren gekomen 
bij jurisprudentie (Afd. bestuursrechtspraak RvSt, 10-5-1999, F03.99.0159), 
hierbij is er in het kader van het Bsb schone grond (zeezand) toegepast 
waaruit afspoeling van verontreinigd water (Chloride) plaatsvond naar het 
oppervlaktewater.  

Reactie Inspectie 
VenW 

 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Is er een Wvo vergunningplicht voor bij baggerwerkzaamheden 
voorkomende activiteiten? 

Dilemma 

In het Handboek voor vergunningverlening Wvo en de Nota Kleine 
kortdurende lozingen wordt vermeld dat diverse activiteiten bij 
baggerwerken Wvo vergunningplichtig zijn. De volgende activiteiten worden 
genoemd: 

 Storten en verspreiden 
 Overslag bagger van schip/wal en schip/schip en vice versa 
 Transport van bagger 
 lozing vanuit baggerdepots 
 Lozingen van opspuitingen /suppleties met bagger/zand 

Er is geen onderscheid gemaakt in de verontreinigingsklassen. De 
vergunningplicht is een relatief zwaar instrument om de lozingen bij het 
baggeren van klasse 0 t/m 2 te vergunnen echter zijn er momenteel geen 
wettelijke mogelijkheden om met een lichter regiem de lozingen toe te staan. 
Er kan een standaard aanvraagformulier en vergunning worden ontwikkeld 
zodat vanuit de vergunning verlening relatief weinig tijd besteed behoeft te 
worden aan dergelijke lozingen. Na de eerste ter inzage termijn kan de 
initiatiefnemer op eigen risico starten als er geen bedenkingen zijn 
binnengekomen. De “proceduretijd” tot de aanvang van de lozing kan dan 
aanzienlijk worden bekort. 
 
In de CIW nota KKL is aangegeven dat voor klasse 0 t/m 2 in een AmvB 
standaard voorwaarden kunnen worden opgenomen. Voor de klasse 3 en 4 
blijft de vergunningplicht bestaan. De Amvb is nog niet opgesteld en in de 
tussenperiode kan worden aangesloten bij voornoemde werkwijze. 

Reactie Inspectie 
VenW 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren/Wet bodembescherming Wet 
Hoe om te gaan met kapitaal baggerwerk in het kader van de Wvo en Wbb? Dilemma 
In de wetgeving is geen onderscheid gemaakt tussen “gewoon” baggeren en 
kapitaalbaggerwerk. Kapitaalbaggerwerk zal dus op eenzelfde wijze als 
regulier baggerwerk dienen te worden behandeld. 

Reactie Inspectie 
VenW 

 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Mag klasse 3 materiaal worden verspreid of verplaatst? Dilemma 
Klasse 3 specie mag niet worden verspreid of verplaatst omdat dit in strijd is 
met het verspreidingsbeleid zoals verwoord in de 4de Nota 
Waterhuishouding. Alleen specie tot en met klasse 2 mag worden verspreid 
onder voorwaarde dat het stand-still-beginsel in acht wordt genomen voor 
het ontvangende gebied. 

Reactie Inspectie 
VenW 

 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Wet 
Normering vertroebeling Dilemma 
In geval van vertroebeling c.q. zwevend stof kan geen generieke eenduidige 
norm worden gegeven. Bij het vaststellen van een norm in een specifiek geval 
dient de achtergrondwaarde, de gebiedsomstandigheden, de activiteit e.d. te 
worden meegewogen in het vaststellen van de norm. Als het niet mogelijk is 
een norm te stellen dient er door het opnemen van (middel)voorschriften in de 
beschikking en het toepassen van de juiste middelen/technieken te worden 
gewaarborgd dat er geen significante verslechtering optreedt. 

Reactie 
Inspectie 
VenW 

 
Wet bodembescherming Wet 
Dient sanering van klasse 1, 2 of 3 te worden gemeld? Welke werkwijze 
wordt gevolgd? 

Dilemma 

In de Wbb wordt in art. 28 wordt aangegeven dat wanneer handelingen 
worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging wordt verminderd 
of verplaatst dit dient te worden gemeld. Tevens wordt in het artikel 
aangegeven dat wanneer het geen geval van ernstig verontreiniging betreft 
en de hoeveelheid verontreinigde grond 50 kubieke meter onderscheidenlijk 
1000 kubieke meter grondwater niet te boven gaat of dat de grond tijdelijk 
wordt verplaatst en na verplaatsing wordt teruggeplaatst, een melding 
achterwege kan blijven. 
Een verdere nuancering wordt gegeven in het Besluit overige niet-
meldingsplichtige gevallen. In dit besluit wordt aangegeven dat wanneer een 
aanvraag voor een art 1 Wvo vergunning is ingediend of wanneer 
baggerspecie klasse 1, 2 of 3 wordt verplaatst niet in het kader van de Wbb 
behoeft te worden gemeld. Voor het verplaatsen van de klasse 1, 2 of 3 
baggerspecie gelden wel de volgende aanvullende voorwaarden:  
 

 Het geschiedt op last van, door of vanwege het bevoegde gezag en 
 Het bevoegde gezag heeft vastgesteld dat het niet gaat om een 

ernstige verontreiniging. 

Reactie Inspectie 
VenW 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Voor werkzaamheden c.q. activiteiten in een ernstige verontreiniging geldt 
altijd een meldingsplicht. In het geval van klasse 1 of 2 baggerspecie zal het 
nooit gaan om een ernstige verontreiniging. De melding kan bij klasse 1 en 2 
achterwege blijven. Bij klasse 3 materiaal zou het een ernstige 
verontreiniging kunnen betreffen. Het bevoegde gezag dient zich te 
vergewissen van het feit dat het niet gaat om een ernstige verontreiniging. 
Door het indienen van een melding conform art. 28 Wbb (met de 
betreffende gegevens) kan het bevoegde gezag zich vergewissen van het feit 
dat het wel of niet om een ernstige verontreiniging gaat. Bij een ernstige 
verontreiniging dient het Wbb spoor verder te worden gevolgd. Bij een niet 
ernstige verontreiniging geeft het bevoegd gezag een beschikking af waarin 
onderbouwd wordt vermeld dat het gaat om een niet meldingsplichtig geval. 
 

 
Wet bodembescherming Wet 
Dient klasse 4 materiaal met een Wbb melding, Wvo beschikking of door 
middel van een bevestigingsbrief te worden afgehandeld? 

Dilemma 

Een verontreiniging met klasse 4 materiaal dient door middel van een art. 28 
Wbb melding kenbaar gemaakt te worden aan het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag dient op de melding te beschikken in het kader van de Wbb. 

Reactie Inspectie 
VenW 

 
Wet bodembescherming Wet 
Hoe moet worden omgegaan met een restverontreiniging? Dilemma 
Hoe moet worden omgegaan met een restverontreiniging na een sanering is 
geen eenduidig antwoord op te geven. De wijze waarop wordt omgegaan 
met een restverontreiniging is een afweging die per individueel geval moet 
worden bekeken. 
Bij veel saneringen blijft er een restverontreiniging achter. Het is zaak al in het 
stadium van het saneringsplan hierin te voorzien door het stellen van op maat 
gesneden saneringsdoelstellingen. Daarbij dienen factoren zoals 
verspreidingsrisico’s, IBC maatregelen, kosten e.d. te worden meegewogen. 
Restverontreinigingen kunnen optreden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bij 
kades, palen e.d. omdat het niet mogelijk is met de technische hulpmiddelen de 
verontreiniging te verwijderen. Een andere reden waarom restverontreinigingen 
achterblijven is vanwege het ontstaan van geotechnische risico’s (bijvoorbeeld 
instabiliteit van tunnelkanalen). Een derde optie is dat door lek-, en 
morsverliezen enkele centimeters klasse 4 specie in het watersysteem 
achterblijft. 

Reactie Inspectie 
VenW 

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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Bouwstoffenbesluit Wet 
Hoe moet worden omgegaan met het op en nabij criterium in het kader van 
de Bsb? 

Dilemma 

Vanuit het werkveld is de wens naar voren gekomen om te komen met een 
afstandscriterium. Hier is vanaf gezien omdat een generiek afstandscriterium 
in de praktijk kan leiden tot een verkeerde invulling van het op en nabij 
criterium. Hieronder is geprobeerd om door middel van het weergeven van 
de wettekst, toelichting en conclusie het op en nabij criterium te 
verduidelijken. 
 
Wettekst artikel 1, tweede lid 
“Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen 
wordt het houden van een bouwstof (red. kan ook zijn grond) in een werk 
(red. dus niet de bodem) geacht niet onderbroken te zijn, wanneer die 
bouwstof tijdelijk wordt verplaatst of uit het werk wordt weggenomen en die 
bouwstof na de verplaatsing of het wegnemen, zonder te zijn bewerkt, op of 
nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dat werk wordt 
aangebracht.” 
 
Toelichting 
In de artikelsgewijze toelichting van het besluit wordt hierover aanvullend 
opgemerkt: 
“Het gebruiken van een bouwstof omvat zowel het aanbrengen van de 
bouwstof in een werk als het vervolgens in dat werk houden van die 
bouwstof. In het tweede lid wordt aan het houden van een bouwstof een 
nadere invulling gegeven. Ingevolge dit lid verandert er niets aan dat 
houden , indien de betrokken bouwstof tijdelijk wordt verplaatst of 
weggehaald om vervolgens in hetzelfde werk weer opnieuw te worden 
aangebracht op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities, zonder 
enige bewerking te hebben ondergaan. Onder bewerken wordt in dit 
verband verstaan het verrichten van handelingen met de betrokken 
bouwstof, waardoor die bouwstof qua samenstelling of immissie verandert. 
Op grond van het tweede lid wordt dus het houden van een bouwstof, dat 
is aangevangen nadat de betrokken voor de eerste maal in het werk werd 
aangebracht , door genoemde handelingen niet onderbroken en duurt 
gewoon voort. ………… In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan bepaalde werkzaamheden die samenhangen met het vervangen van 
kabels, die zijn aangebracht in wegen. Daarvoor zal meestal direct in de 
omgeving van de te vernieuwen kabels grond of andere bouwstoffen 
tijdelijk worden weg gegraven en diezelfde bouwstoffen zullen dan korte 
tijd later weer worden gebruikt …”. 
 
Conclusie 
Samenvattend kan gesteld worden dat de ‘vrijstelling’ in het kader van het 
tweede lid van toepassing is op het tijdelijk uitnemen en daarna (op of nabij) 

Reactie Inspectie 
VenW 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 

 

 



  
 

Paginanummer 

80 
 Rapport 

Regelgeving waterbodems rijkswateren 
 

terugplaatsen van een bouwstof (inclusief grond) in een werk. Het is 
derhalve niet van toepassing op het uitnemen en het vervolgens toepassen in 
een ander werk, noch het verplaatsen van grond buiten een werk, 
bijvoorbeeld de herprofilering van een golfterrein of park (zie hiervoor artikel 
1, derde lid). Daarbij moet aan de voorwaarden worden voldaan dat de 
bouwstof onder dezelfde condities wordt toegepast en niet wordt bewerkt. 
Er hoeft dus geen nieuwe melding te worden ingediend bij het bevoegde 
gezag. 
 
Wettekst artikel 1, derde lid 
“Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen 
wordt het terugbrengen van grond op of in de bodem, daaronder begrepen 
de bodem onder oppervlaktewater, op of nabij de plaats waar deze is 
ontgraven, niet beschouwd als het gebruiken van een bouwstof, tenzij die 
grond sinds dat ontgraven is bewerkt.” 
 
Toelichting 
“Dit artikel regelt dat het tijdelijk uitgraven van een deel van de bodem om 
het daarna vervolgens daarna weer onbewerkt terug te storten, niet onder 
de werking van het besluit valt. …. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van 
lichtmasten, bij het ten behoeve van het oprichten van een bouwwerk 
maken van een bouwput en bij de tijdelijke verwijdering van een toplaag 
van de bodem om (red. onderliggende) oppervlaktedelfstoffen te winnen.  
Omdat dit arttikellid spreekt over het terugbrengen van de grond op of nabij 
de plaats waar deze is ontgraven, is bij het terugstorten (red. dus niet het 
toepassen in een werk) van de grond enige speelruimte aanwezig, zodat 
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbouw) in de 
uiterwaarden binnen een bepaald project grond kan worden verplaatst om 
de bodem het gewenste nieuwe profiel te geven.  
 
Voorwaarde is wel dat de grond niet wordt bewerkt.  
 
Conclusie 
Dit artikellid plaatst dus de genoemde activiteiten buiten het besluit. De 
activiteiten kenmerken zich door het feit dat bodemmateriaal binnen een 
bepaald project mag worden verplaatst, maar bodem blijft. Gedacht kan dus 
worden aan de herprofilering van natuurterreinen, parken, golfbanen, e.d.. 
Het artikel verleend dus geen vrijstelling voor het ontgraven van 
bodemmateriaal ten einde het (dichtbij of ver weg) toe te passen in een 
werk. De ‘op-of-nabijheid’ van het werk doet geheel niet ter zake. Met 
andere woorden; het winnen van grond met als doel deze grond te 
gebruiken in een werk, en niet om deze, na tijdelijke uitname, terug te 
brengen, valt niet onder de werking van artikel 1 derde lid. 
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Bouwstoffenbesluit Wet 
Definitie van bewerken Dilemma 
In de toelichting van artikel 1, lid 2 staat dat onder bewerken moet worden 
verstaan: "het verrichten van handelingen met de betrokken bouwstof, 
waardoor die bouwstof qua samenstelling of immissie verandert". Het 
ontwateren van baggerspecie (rijpen), zeven, zandscheiden uit baggerspecie, 
spoelen van uitgenomen bouwstoffen, e.d. zijn veel toegepaste bewerkingen 
bij baggerspecie . Door deze hiervoor genoemde bewerkingen verandert de 
samenstellingen en/of immissie. 
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De handreiking Regelgeving waterbodems rijkswateren is 

voor de Inspectie Verkeer en waterstaat, divisie water 

opgesteld. Het Riza heeft in samenwerking met 

ingenieursbureau Oranjewoud BV de handreiking 

opgesteld. Namens het Riza is de heer J.H. Colin en 

namens Oranjewoud BV zijn mevrouw S.H. de Jonge en de 

heer F.F. van Berkum betrokken geweest bij het tot stand 

komen van de handreiking. 

Verder zijn diverse handhavers, vergunningverleners en 

initiatiefnemers van de regionale diensten betrokken bij het 

opstellen van de handreiking door participatie in de 

leesgroep respectievelijk klankbordgroep. 

De foto op de voorzijde is beschikbaar gesteld door de 

heer H.F. Hardeman van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Uitgever 

Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Water 
Datum 

April 2005 
Contactpersoon 

René Overduijn 
Doorkiesnummer 

(0320) 299528 
Fax 

(0320) 299501 
Opmaak 

Rebecca Bruijntjes 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Water 
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