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0.  Samenvatting 
Deze notitie bevat de weerslag van een tot de risicopaden beperkte 
evaluatie van de Richtlijn nader onderzoek waterbodems. De evaluatie 
is uitgevoerd op basis van informatie verkregen uit telefonische 
interviews met een groep actieve gebruikers van de Richtlijn. Daarbij is 
onderscheid gemaakt in de rollen bevoegd gezag, initiatiefnemer en 
projectleider/ adviseur. Opgemerkt moet worden dat er relatief weinig 
gebruik gemaakt wordt van de volledige Richtlijn. Daar waar de richtlijn 
is toegepast, werd meestal maar één van de (relevante) risicopaden 
doorlopen en niet de volledige urgentiebepaling uitgevoerd.  
 
De Richtlijn wordt door het bevoegd gezag als zeer volledig en grondig 
ervaren. Zij ervaart de toelichting op de beoordeling van de risicopaden 
echter als te wetenschappelijk, waardoor het lastig is om een 
uitgevoerde risicobeoordeling op goede wijze te beoordelen. De 
initiatiefnemers hebben geen inhoudelijke problemen met de Richtlijn. 
De projectleiders/adviseurs geven aan dat zij de noodzakelijke kennis 
voor nader onderzoek in huis hebben en daardoor de Richtlijn op dit 
onderdeel (meestal) niet nodig hebben. 
 
Het bevoegd gezag ervaart het beschreven communicatietraject in de 
Richtlijn als gedegen en volledig. De richtlijn nodigt uit tot meer 
afstemming. Wel hebben zij behoefte aan een (juridisch) afwegings-
kader op grond waarvan de uitkomsten van het onderzoek kunnen 
worden gecommuniceerd en vertaald in een beschikking. De 
initiatiefnemers geven aan dat de communicatie met het bevoegd 
gezag is verbeterd ten opzichte van de voorliggende periode. Zij 
gebruiken de Richtlijn bovendien om het benodigde onderzoeksbudget 
te motiveren. De projectleiders/adviseurs geven aan dat zij de Richtlijn 
enkel gebruiken bij de advisering naar de opdrachtgever (initiatief-
nemer) ter toelichting of ter onderbouwing van hun plan van aanpak. 
 
Het bevoegd gezag beschouwt de beoordeling van de actuele risico’s 
niet vanzelfsprekend als een verplicht onderdeel bij het opstellen van 
een beschikking. Veelal wordt volstaan met het vastleggen van de 
overschrijding van de interventiewaarde (klasse 4-grenzen). In situaties 
waarbij een combinatie van onderzoek in het kader van de Wbb met 
vervolgonderzoek in het kader van de Wvo is uitgevoerd, ervaart zij de 
strategie van de Richtlijn als moeilijk inpasbaar bij het 
onderzoeksprotocol NVN 5720. 
 
De initiatiefnemers zijn van mening dat de toepassing van de 
urgentiebepaling op basis van actuele risico’s uit de Richtlijn niet 
noodzakelijkerwijs hoeft te worden toegepast vanuit de Wbb. Er kan in 
veel gevallen volstaan worden met de bepaling van de potentiële 
risico’s. Vooral bij kleine locaties wordt de Richtlijn om reden van 
kostenbeheersing niet toegepast. Hiervoor in de plaats worden 
eenvoudigere methoden (zoals SUS, 5S-en model) gehanteerd.  
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In overleg met de initiatiefnemer (opdrachtgever) bepalen de 
projectleiders/adviseurs op welke wijze het onderzoek wordt 
uitgevoerd om tot een gewenst kwaliteitsniveau van 
onderzoeksresultaten te komen. In principe wordt gewerkt volgens de 
voorgeschreven werkwijze in de Richtlijn.  
 
De geïnterviewden lieten zich positief uit over de te verwachten 
beleidsontwikkelingen voor verdere omgang met verontreinigde 
waterbodemlocaties. Er is nog wel veel onduidelijkheid ten aanzien van 
de toekomstige normering en de plaats die de bepaling van de actuele 
risico’s zal innemen. Zij konden geen eenduidig antwoord geven op de 
vraag op welke onderdelen van de vier risicopaden de Richtlijn 
gewijzigd moet worden in de nieuwe beleidslijn. Bij hen bestaat 
onduidelijkheid over de wijze waarop in de KRW tegen de beoordeling 
van risico’s van verontreinigde waterbodem als bron van nalevering in 
oppervlaktewater wordt aangekeken. De werkwijze ter vaststelling van 
het tijdstip van sanering en het saneringsdoel in de nieuw te 
ontwikkelen beleidslijn waterbodem in de Kaderrichtlijn Water roept 
dezelfde onduidelijkheid op. 
 
De evaluatie heeft de volgende wijzigingsvoorstellen en aanbevelingen 
voor de Richtlijn opgeleverd: 
 
Gebruikersgroep Wijzigingsvoorstel/aanbeveling 
Bevoegd gezag  Opstellen van een eenduidig wettelijke status van 

de Richtlijn binnen de werkingssfeer van de Wbb. 
 Opstellen van een koppeling met het wettelijke 

kader en de juridische vertaalslag om op grond van 
de uitkomsten van het nader onderzoek een 
beschikking te kunnen opstellen. 

 Opstellen van een eenduidig begrippenkader of 
platform ontwikkelen om het taalgebruik van de 
verschillende gebruikers meer te laten 
samenvloeien. 

Initiatiefnemer 
(Projectleider/ 
adviseur) 

 Betaalbaar maken van de urgentiesystematiek. 
 Model SEDISOIL verbeteren op het toepassen van 

ingestelde waarden. 
 Richtlijn toepasbaar maken op zout en brak 

watersystemen. 
 Richtlijn geschikt maken voor nader onderzoek op 

kleine locaties. 
 TRIADE moet bij het onderdeel chemie uitgaan van 

beschikbare gehalten i.p.v. totaalgehalten, en  
 Bioassays moeten representatiever worden voor het 

watersysteem van onderzoek (en meer aansluiten 
bij veldwaarnemingen) 

 eutrofiëring een plaats geven op de risicomaatlat 
 Het modelinstrumentarium bij de risicobeoordeling 

zodanig vereenvoudigen dat het dezelfde 
maatschappelijke belevingswaarde krijgt als de 
klasse 4 veroordeling. 

 Het gedachtegoed van het 5Sen model meenemen 
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in de urgentiebepaling. 
 Het afstemming met NOBO op biobeschikbaarheid 

op beschikbare gehalten ipv geschatte 
verdelingscoëfficienten. 

 Grondwatermodellering vereenvoudigen bv door 
middel van uitsluiten op basis van hydrologie, 
weerstand biedende lagen en indien infiltrerend 
water niet voldoet 

 Erosiemodellen meer  laten uitgaan van de 
dynamiek (nu te theoretisch).  

 Omgevingsfactoren en toegekende functie veel 
zwaarder mee laten wegen bij het afwegen op de 
bepaling van de ecologische risico’s (urgentie). 

Nieuwe technieken 
implementeren 

 Tenax -extractie een methode om de 
maximale snelheid waarmee organische 
verbindingen uit sedimenten wordt gemeten. Deze 
techniek dient als maat voor de beschikbaarheid 
van deze organische verontreinigingen uit 
sedimenten 

 Sofie, een meettechniek waarbij in 
een meetcel de veldsituatie nagebootst wordt onder 
gecontroleerde ongestoorde omstandigheden en 
zowel de chemische als de biologische 
karakteristieken van zware metalen in een monster 
gemeten worden. 

   
 
Concluderend op bovenstaande wijzigingsvoorstellenen  aanbevelingen zijn 4 
hoofdlijnen te benoemen:  
 Het opstellen van een nieuwe richtlijn is noodzakelijk 
 De richtlijn opstellen aan de hand van een top down benadering: vanuit 

wettelijke kader -> eisen bevoegd gezag ->-> gebeids gerichte doelstelling 
-> initiatiefnemer ->wensen projectleiders (niet inhoud maar procedure 
gestuurde opzet (onderzoek is geen op zichzelf staand doel) 

 De nieuwe richtlijn beter inkaderen met afstemming op Wbb en Wvo en in 
de nabije toekomst de integrale waterwet. 
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1.  Inleiding 
 
In 2002 is door Rijkswaterstaat de “Richtlijn nader onderzoek voor 
waterbodems” [1] uitgebracht (hierna Richtlijn). Hiermee werd een 
verdere uitwerking gegeven van de regels voor het verrichten van 
waterbodem-onderzoek conform de Circulaire Saneringsregeling Wet 
Bodem-bescherming, beoordeling en afstemming [2].  
 
Het doel van de Richtlijn was om te komen tot een gestructureerde 
aanpak van het nader onderzoek voor waterbodems overeenkomstig de 
verplichting vanuit de Wet bodembescherming (Wbb). De basis van de 
Richtlijn was om, in vervolg op het schatten van de potentiële risico’s 
aan de hand van de klassenindeling, stapsgewijs de ecotoxicologische 
en milieuchemisch risico’s voor mens, en milieu vast te stellen. 
Bovendien was de richtlijn nodig om nieuwe onderzoeksmethoden en 
technieken te implementeren.  
 
Een nevendoel van de Richtlijn was om de communicatie tussen de 
verschillende gebruikersgroepen te verbeteren. De gebruikers van de 
Richtlijn zijn in te delen in drie (gebruikers)groepen, te weten: 
initiatiefnemers voor onderzoek, projectleiders/adviseurs bij de uitvoering 
hiervan en het bevoegd gezag vanuit de Wbb. 
 
De afgelopen twee jaar is, zij het in beperkte mate, praktische ervaring 
opgedaan met de toepassing van de Richtlijn bij de uitvoering van nader 
onderzoek. Daarbij is onderzoek verricht naar de ernst van een geval van 
waterbodemverontreiniging (bij overschrijding van de interventiewaarde 
ofwel 25 m3 waterbodem klasse 4) en naar de urgentie van 
waterbodemverontreinigingen de urgentie wordt beoordeeld op grond 
van de actuele risico’s van de verontreiniging voor: 

• het ecosysteem 
• de mens (humaan) 
• verspreiding naar grondwater 
• verspreiding via oppervlakte water 

  
Waarom na 2 jaar al een evaluatie van de Richtlijn? 
Er zijn verschillende redenen om de Richtlijn nu al aan een evaluatie te 
onderwerpen: 
 om te beoordelen in hoeverre de nieuw geïntroduceerde werkwijze 

voor de urgentiebepaling (risicobeoordeling) is toegepast in de 
dagelijkse onderzoekspraktijk, alsmede wat de suggesties voor 
eventuele wijzigingen of aanpassingen vanuit de praktijk en/of op 
basis van nieuwe inzichten zijn; 

 om te bezien of aan de verwachtingen tot een betere communicatie 
tussen verschillende gebruikersgroepen (vooral initiatiefnemer en 
bevoegd gezag) is voldaan; 

 de komst van de Kaderrichtlijn Water, waarbij de chemische en 
ecologische doelstellingen voor oppervlaktewater indirect ook voor 
de waterbodem van belang zijn [3].  
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Met betrekking tot het laatstgenoemde punt zullen de uitkomsten van 
deze evaluatie worden gebruikt als aandachtspunten bij het DGW project 
Waterbodems in de Kader Richtlijn Water (WIK). Om die reden is in deze 
evaluatie van de Richtlijn beperkt tot aandacht besteed aan de 
risicobeoordeling met de vier risicopaden van het actueel risico 
(ecosysteem, humaan, verspreiding naar oppervlaktewater en 
verspreiding naar grondwater). 
 
De evaluatie van de Richtlijn op het onderdeel bepaling van de urgentie 
zal worden gebruikt om de Quickscan waterbodems [4] aan te passen tot 
een Handreiking voor de beoordeling van waterbodems. Deze 
Handreiking zal worden gebruikt als technische uitwerking van het 
zogenaamde ‘saneringscriterium’. Dit saneringscriterium vervangt de 
huidige termen “ernst” en “urgentie” met het van kracht worden van de 
herziene Wbb per 1 juli 2005. Het saneringscriterium voor de 
waterbodem wordt daarom nader uitgewerkt en uitgelegd in een 
specifieke circulaire voor de waterbodems (inclusief de genoemde 
Handreiking).  
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2.  Doel en opzet van de notitie. 

2.1 Doel 

Het doel van deze evaluatie is gericht op het inventariseren van de 
huidige praktijkervaringen met de Richtlijn. Specifieke aandacht is 
besteed aan de ervaringen van gebruikers met de bepaling van de 
urgentie, ofwel de bepaling van actuele risico’s.  
 

2.1.1. Indeling in gebruikersgroepen 
 
Deze evaluatie is gebaseerd op de ervaringen van gebruikers die de 
Richtlijn vanuit de verschillende rollen bij de beoordeling van 
waterbodem gebruiken. Hieronder wordt ingegaan op de verschillende 
rollen van de gebruikers(groepen). 
 
Initiatiefnemers 
De groep van initiatiefnemers bestaat meestal uit overheidsinstanties, 
zoals Rijkswaterstaat en (overige) regionale overheden als 
waterschappen of de vier grote gemeenten. Deze gebruikersgroep is als 
water(kwaliteit & kwantiteit)beheer verantwoordelijk of eigenaar van 
de waterbodem voor het instandhouden of bereiken van gezonde 
watersystemen, inclusief de waterbodem. Zij verrichten daarom 
onderzoek om eventuele belemmeringen voor het halen van doelen 
weg te kunnen nemen. In het kader van de Wbb wordt een vast 
onderzoekstraject gevolgd voor het omgaan met verontreinigde 
waterbodems. De initiatiefnemer kan de Richtlijn als een leidraad bij 
uitbesteding van onderzoek hanteren of op grond van de Richtlijn een 
gefaseerde onderzoeksaanpak motiveren. Daarnaast kan de Richtlijn 
een goede inhoudelijke onderbouwing geven om aan de gewenste 
budgetten te komen bij (bestuurlijke) budgetbeheerders. 
 
Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag van Rijkswateren en regionale wateren, zijnde 
Rijkswaterstaat, Provincie en/of grote Gemeenten is de toetsende 
instantie. Deze groep gebruikers van de Richtlijn vertegenwoordigt het 
wettelijke gezag vanuit de Wbb. Zij zien toe op de naleving van de 
wettelijke verplichtingen die samenhangen met het omgaan met 
verontreinigde (water)bodem en de wijze van beoordelen van de 
uitkomsten van onderzoek. Het bevoegd gezag zal in de regel de 
Richtlijn niet zelfstandig als onderzoeksplan hanteren. Zij kunnen er 
echter wel op aandringen en erop toezien dat de onderzoeksaanpak 
overeenkomstig de Richtlijn wordt uitgevoerd.  
 
Projectleiders/adviseurs  
De projectleiders of adviseurs van RWS Specialistische Diensten en/of 
adviesbureaus. Deze gebruikersgroep werkt hoofdzakelijk in opdracht 
van de initiatiefnemer. Het zijn vaak deskundigen die op grond van 
kennis en ervaring een waterbodemonderzoek uitvoeren met behulp 
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van verschillende benodigde vakdisciplines. De projectleider zal met de 
technisch-wetenschappelijke methodebeschrijvingen als werkvoorschrift 
(en toelichting daarop) meer inhoudelijk gericht onderzoek kunnen 
doen. 
 
Voor alle drie de gebruikersgroepen geldt dat middels de Richtlijn de 
mogelijkheid bestaat om eenduidig(er) onderling te communiceren over 
de wijze van onderzoek en de te kiezen onderzoeksmethodieken. In 
tabel 2.1 wordt weergegeven welke gebruikers geraadpleegd zijn voor 
deze evaluatie. 
 
Tabel 2.1: De gebruikers die bij de evaluatie betrokken zijn geweest. 

Rol Rijks-

waterstaat 

Provincie 

Gemeente 

Waterschap Advies-

bureaus 

Bevoegd gezag 3 pers.  2 pers. Nvt. 2 pers. * 

Initiatiefnemer 3 pers. 1 pers. 4 pers. Nvt. 

Projectleider 

/adviseur 

3 pers. 1 pers. 3 pers. 2 pers. 

* een aantal adviesbureaus verricht ondersteunende werkzaamheden in opdracht van het 

bevoegd gezag  
Nvt = niet van toepassing 

 

2.2 Opzet 

De informatie ten behoeve van deze evaluatie is verkregen uit de 
correspondentie tijdens de introductie van de Richtlijn en 
voorlichtingsronden die in 2002 en 2003 zijn gehouden, alsmede een 
(telefonische) interviewronde in november 2004. De informatie is 
opgenomen in de bijlagen. 
 
De evaluatie van de Richtlijn heeft zich geconcentreerd op de ervaringen  
met de bepaling van de urgentie (risicobeoordeling) op de vier 
risicopaden (zie §4.4):  
1) Humane risico’s;  
2) Risico’s voor ecosysteem; 
3) Risico’s voor verspreiding naar grondwater; 
4) Risico’s voor verspreiding naar oppervlaktewater. 
 
Bij de interviewronde is onderscheid gemaakt in de verschillende 
gebruikers. De afzonderlijke rol die de gebruikers hebben, is bij de 
uitkomsten van deze evaluatie telkens expliciet benoemd. 
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3.  Gevolgde werkwijze 
In dit hoofdstuk zijn de gemaakte keuzes rondom het samenstellen van 
de groep van te interviewen waterbeheerders en gebruikers van de 
Richtlijn beschreven. De rol van de geselecteerde gebruikers in relatie tot 
het gebruik van de Richtlijn wordt daarbij expliciet gemaakt. 
 

3.1 Selectie voor interviewronde 

In december 2003 is per e-mail een enquête gehouden onder 83 
potentiële gebruikers van de Richtlijn Deze 83 gebruikers waren 
afkomstig van Rijkswaterstaat, overige regionale waterbeheerders 
(waterschappen) en adviesbureaus die de introductiedagen in 2002 
hebben bijgewoond (tabel 3.1).  
 
Op basis van deze enquête is een selectie gemaakt van organisaties die 
de Richtlijn in de afgelopen twee jaar hebben toegepast toepassen. 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke interviewronde is bij deze selectie 
van gebruikers geverifieerd of de Richtlijn daadwerkelijk is toegepast en 
of men bereid was tot deelname aan de interviews. Een overzicht van de 
deelnemers aan de interviewronde is opgenomen in bijlage 2. 
 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uitkomsten van de 
enquête ten aanzien van de gebruikers en het aantal projecten waarbij de 
Richtlijn (tot eind 2003) is toegepast.  
 
Tabel 3.1: Toepassing van de Richtlijn nader onderzoek waterbodems op basis van de 

uitkomsten van de enquête (2003). 

 
Organisatie (gebruiker) Lopende 

projecten 

In de 

startblokken 

afgerond 

RWS DNZ 1 Geen Geen 

DIJ 3 Geen Geen 

ZL 1 Geen Geen 

Wetterskip Fryslan Geen Geen 2 (fase 1 NO) 

Schieland Geen Geen Geen 

Regge en Dinkel Geen Geen  Geen 

NH 1 Geen geenl 

Aquasense Geen 1 Geen 

Wareco Geen Geen 2 (fase 1 NO) 

 
Op grond van de uitkomsten van de enquête uit 2003, is gebleken dat 
de Richtlijn (nog) niet intensief is toegepast. Inmiddels zijn er diverse 
Nader Onderzoeken opgestart (zie ook tabel 4.1). Dit werd gaandeweg 
het samenstellen van de groep van te interviewen personen bevestigd.  
 
De evaluatie is gericht op ervaringen met een aantal grote nader 
onderzoeksprojecten. Kleine(re) gevallen van waterbodem-
verontreiniging zijn niet meegenomen omdat uit verkennende 
gesprekken bleek dat de Richtlijn daarvoor (nog) niet is toepast. 
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3.2 Inventarisatie van onderwerpen 

In de interviews zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:   
• de positie en rol van de geïnterviewde in relatie tot de toepassing 

van de Richtlijn;  
• de onderzoekslocaties die in de afgelopen 2 jaar zijn onderzocht 

aan de hand van de Richtlijn (onderdeel: bepaling van de urgentie);  
• de ervaring die is opgedaan met het uitvoeren van onderzoek naar 

actuele risico’s; 
• De bruikbaarheid van de Richtlijn bij het uitvoeren van dit 

onderzoek en het beoordelen van de uitkomsten van onderzoek 
naar de vier risicopaden;  

• In welke mate verandert de onderzoeksinspanning bij het hanteren 
van de ecologische doelstelling en op welke onderdelen van de vier 
risicopaden ter  vaststelling van het tijdstip van sanering en het 
saneringsdoel in de nieuw te ontwikkelen beleidslijn waterbodem in 
de Kaderrichtlijn Water? 

• de deskundigheid van de gebruiker (voorafgaand) op de toepassing 
van de risicomodules;  

• suggesties en aanbevelingen voor wijzigingen en (ver)nieuwe(nde) 
onderzoeksmethoden t.b.v. de Richtlijn. 

 
  
Tijdens de interviews zijn ook onderwerpen aan bod gekomen die los 
stonden van deze vragenlijst, maar die wel van toepassing waren op 
het werk van de geïnterviewde bij de bepaling van het actueel risico. 
Een voorbeeld van een dergelijk onderwerp is het vaststellen van de 
minimale waterbodemkwaliteit die bereikt moet zijn na een sanering 
(saneringsdoelstelling).  
Deze opmerkingen zijn, mits relevant voor de evaluatie, in de 
rapportage verwerkt.  
 

3.3  Interviewronde  

Ter voorbereiding op de interviews is een lijst met aandachtspunten 
samengesteld. (bijlage 3). De uitkomsten van de interviews vormen de 
basis voor deze rapportage. Per gestelde vraag zijn de reacties van de 
gebruikers samengevat en de opmerkingen tot concrete 
wijzigingsvoorstellen geformuleerd. 
 
 
Resultaten interviewronde  
In november 2004 zijn er 13 telefonische en 2 persoonlijke interviews 
afgenomen. Deze interviews zijn gehouden met de in tabel 3.2 
opgenomen organisaties. 
 
Tabel 3.2 Geïnterviewde organisaties (of onderdelen daarvan).  

 
Doelgroep Organisatie (onderdeel) 

Rijkswaterstaat  IJG ON ZH NH ZL 
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Rijkswaterstaat SD’s RIZA AKWA 

Provincie/ Gemeente Groningen (provincie) Amsterdam 

Waterschap Regge & 

Dinkel 

Hunze en Aa Groot Salland 

Adviesbureaus Royal 

Haskoning 

Witteveen en Bos  

 

 
Er is gestreefd naar tenminste twee interviews per gebruikersgroep 
(initiatiefnemers, bevoegd gezag en adviseurs waterbodem die in de 
toepassing van de Richtlijn voldoende deskundigheid en ervaring 
hebben op gedaan). Deze personen zijn telefonisch geïnterviewd 
waarbij hun ervaring en zienswijze op het toepassen van de Richtlijn op 
de risicobepaling is bevraagd.  
 

3.4 Verslaglegging 

De individuele verslagen van de gesprekken zijn opgenomen in de 
sjabloon bij de afzonderlijke vragen (bijlage 4).  
 
De verkregen informatie is verwerkt in hoofdstuk 4 (resultaten) tot 
overzichten. Deze overzichten zijn gegroepeerd naar onderwerp: 
 Algemene indruk en ervaring met de Richtlijn; 
 De bepaling van de actuele risico’s in het licht van de nieuw te 

ontwikkelen beleidslijn voor waterbodems, rekening houdend met de 
doelstellingen vanuit de KRW; 

 Communicatie rondom de Richtlijn vanuit initiatiefnemer, bevoegd 
gezag en projectleider van het onderzoek; 

 Wijzigingsvoorstellen of verbeterpunten voor de Richtlijn. 
 
Daarnaast zijn de ervaringen en opmerkingen over het toepassen van 
de Richtlijn per gebruiker(sgroep) ook uitgewerkt tot aanbevelingen.  
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4.  Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten (de ervaringen met de Richtlijn) per 
gebruikersgroep weergegeven. De paragrafen zijn ingedeeld op 
onderwerp.  
 

4.1 De onderzoekslocaties  

Sinds het uitbrengen van de Richtlijn in 2002 is de Richtlijn toegepast 
voor het nader onderzoek van verontreinigde waterbodems in het 
kader van de Wet bodembescherming.  
 
Omdat een geval van (ernstige) waterbodemverontreiniging kan 
variëren in aard en omvang is een overzicht gemaakt van de locaties in 
het beheergebied van de desbetreffende initiatiefnemers. Daarbij is ook 
de vraag gesteld op welke wijze de Richtlijn is gehanteerd en wat de 
stand van zaken op dit moment is of wat de (eventuele) uitkomsten 
van het nader onderzoek zijn geweest. Deze vragen dienen ter 
onderbouwing van de inhoudelijke punten die in de rest van dit 
hoofdstuk aan de orde komen. 
 
In onderstaande tabel is in een overzicht opgenomen van locaties die in 
de evaluatie aan bod zijn gekomen.  
  
Tabel 4.1: Onderzoekslocaties waar de Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems na 

2002 is toegepast. 

Nr Beheerder Locatie Aantal 

onderzoeken 

Stand van zaken 

(uitkomsten 

onderzoek) 

1 RWS Kanaal door 

Walcheren 
1 Uitgevoerd: urgent  

2 RWS Jan van 

Riebeeckhaven 

1 In uitvoering: 

dioxine urgent 

3 RWS Havens Hoorn 1 Uitgevoerd: urgent 

4 Ws. Hunze 

en Aa 

Eemskanaal 1 Uitgevoerd: urgent 

 
Deze evaluatie is gericht geweest op ervaringen met een aantal grote 
(>500m3) nader onderzoeksprojecten. Kleine(re) gevallen van 
waterbodem-verontreiniging zijn niet meegenomen omdat uit 
verkennende gesprekken met de doelgroep is gebleken dat de Richtlijn 
voor deze locaties niet is toegepast.  
 
Daarentegen bleek ook dat in het uitgevoerde onderzoek, op grond van 
gemaakte keuzen en/of expert justment, veelal onderdelen van een of 
meerdere risicopaden zijn uitgevoerd, maar niet alle sporen volledig zijn 
doorlopen ten behoeve van de bepaling (beoordeling) van actuele 
risico’s.  
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4.2 Ervaringen bij het toepassen van de Richtlijn 

4.2.1. Hanteerbaarheid 
 
Er is bij de opzet van de Richtlijn veel aandacht besteed aan de lay-out 
om het gebruikersgemak te bevorderen. Verder is gestreefd naar 
verbetering van de communicatie tussen de initiatiefnemer en het 
bevoegd gezag. Daarom is ook de bruikbaarheid en de duidelijkheid 
van de Richtlijn aan de orde gesteld, naast de inhoudelijke aspecten van 
de afzonderlijke risicopaden.  
 
In tabel 4.2. is een overzicht gegeven van de antwoorden op de vraag 
hoe de bruikbaarheid en begrijpelijkheid van de Richtlijn ervaren is 
tijdens het opzetten en uitvoeren van onderzoek.  
 
 Tabel 4.2: Bruikbaarheid van de Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems 

Onderwerp  Sedisoil Triade bioassay 

Leesbaarheid Goed Goed Goed 

Indeling Goed Goed Goed 

Formaat Goed Goed Goed 

Detailniveau Voldoende* Voldoende*  Voldoende* 

Toelichting Voldoende* Voldoende * Voldoende* 

Begrijpelijkheid Goed Goed Goed 

Hanteerbaarheid Goed Goed Goed 

Risico inschatting eenv Voldoende* Voldoende* Voldoende* 

Risico inschatting uitgebreid Voldoende* Voldoende* Voldoende* 

* Dit betreft de algemene indruk: aanvullende opmerkingen zijn in de tekst opgenomen.  

 
Over het algemeen laat men zich positief uit over bruikbaarheid van de 
Richtlijn. Zoals uit tabel 4.2 blijkt, voldoet de Richtlijn bij het dagelijks 
gebruik in de onderzoekspraktijk. 
Het vult duidelijk een behoefte in structuur (en kennis) op het gebied 
van onderzoek naar verontreinigingen in de waterbodem voor de 
gebruiker 
 
Ervaringen per doelgroep 
De bruikbaarheid en begrijpelijkheid wordt (per gebruikergroep) wel 
verschillend ervaren.  
 
Initiatiefnemers 
De initiatiefnemers zijn over het algemeen technisch wetenschappelijke 
geschoold en hebben geen inhoudelijke problemen met de aangereikte 
kennis. Bij de uitvoering van nader onderzoek blijkt de algemene 
onderzoeksaanpak duidelijk beschreven en inhoudelijk goed 
onderbouwd te zijn.  
 
Uit deze interviewronde bleek de initiatiefnemer de Richtlijn ook te 
gebruiken om het benodigde onderzoeksbudget te motiveren. Men is 
over het algemeen tevreden over de structuur alsmede over de 
verwijzing om onderzoeksopdrachten te kunnen formuleren.  
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Projectleiders/adviseurs 
Projectleiders zijn over het algemeen de mensen die de Richtlijn 
daadwerkelijk bij de dagelijkse onderzoekswerkzaamheden van nader 
onderzoek hanteren. In veel gevallen verrichten zij in opdracht van 
initiatiefnemer het inhoudelijke werk. Dit omvat het hele traject van 
onderzoek, veldwerk, data-analyse en modelberekeningen tot en met 
resultaatverwerking en verslaglegging. De opmerking werd gemaakt in 
hoeverre een dergelijk gedetailleerd onderzoeksprotocol aan de 
behoefte voldoet. Vooral omdat de onderzoeksspecialist de kennis al in 
huis heeft en de bundel niet nodig heeft, terwijl anderzijds de “leek” 
(bijvoorbeeld het bevoegd gezag of de initiatiefnemer) het weer als te 
wetenschappelijk en onhanteerbaar ervaart.  
 
Bevoegd gezag 
De mensen die binnen de RWS organisatie als bevoegd gezag namens 
de Wbb betrokken zijn bij het nader onderzoek ervaren de Richtlijn als 
zeer volledig en grondig. Als verwijzing voor een bepaald type 
onderzoek voldoet de Richtlijn ook voor derden. Echter, het bevoegd 
gezag ervaart de toelichtingen op de beoordeling van de risicopaden als 
te wetenschappelijk. Deze toelichting en bijbehorende bijlagen in de 
Richtlijn worden als belemmering in het gebruik ervaren en leiden tot 
uitspraken als : “Je moet een academische achtergrond hebben om het 
te vatten”. Het gevaar is dat wanneer het bevoegd gezag de 
risicobeoordeling als te academisch (of pseudo-wetenschappelijk) 
ervaart, deze de beoordeling naast zich neer legt. De toegankelijk van 
de gepresenteerde kennis laat dus te wensen over, waardoor het soms 
lastig is om een uitgevoerde risicobeoordeling op goede wijze te 
kunnen beoordelen. Dit komt tot uitdrukking in de waardering voor de 
“Risico-inschatting in tabel 4.2 
 
Een kanttekening die hierbij kan worden gemaakt is dat, gelet op de rol 
die het bevoegd gezag (BG) heeft bij het hanteren van de Richtlijn, de 
technische toelichting voor andere gebruikersgroepen wel zinvol is en 
derhalve de beschrijvende tekst van de methode geen aanpassing 
behoeft. 
 
Verder wordt het ontbreken van de koppeling met het wettelijk kader 
en de juridische vertaalslag om beschikkingen op te kunnen stellen als 
een groot gemis ervaren. Het bevoegd gezag heeft behoefte aan een 
afwegingskader op grond waarvan de uitkomsten van het onderzoek 
beschreven worden en dit conform de wettelijke verplichting te kunnen 
vertalen in een beschikking. 

4.2.2. Communicatie  
 
Een belangrijk doel van de Richtlijn is gelegen in het verbeteren en 
optimaliseren van de communicatie. De verschillende 
gebruikersgroepen dienen met deze Richtlijn meer eenduidig te kunnen 
communiceren over de structuur van onderzoek en het opzetten van 
een plan van aanpak.   
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Uit de interviewronde komt naar voren dat de belangrijkste richtingen 
van communicatie (over de uitkomsten) binnen het nader onderzoek 
bestaan uit:  

A) Initiatiefnemer -> BG -> dagelijks bestuur : resulteert in een 
melding en beschikking  + reservering van budget voor onderzoek 
en sanering; 

B) Initiatiefnemer -> Adviesbureau: resulteert in een afgebakende 
opdracht tot verrichten van het nader onderzoek; 

C) Initiatiefnemer   BG: resultaten van het onderzoek overleggen 
aan bevoegd gezag. Dit kan resulteren tot een beschikking op ernst 
en urgentie van het geval van waterbodemverontreiniging. 

 
De bevindingen zijn per gebruikersgroep samengevat in tabel 4.3. 
Omdat communicatie altijd tweerichtingsverkeer betreft, staat in de 
tabel onder kolom “gebruiker” de communicatierichting van de 
bedoelde partijen vermeld (A, B of C). 
 
Ervaringen per doelgroep 
 
Over het algemeen is positief gereageerd over het communicatietraject  
dat in de Richtlijn is beschreven. De bruikbaarheid van dit traject in het 
onderzoek wordt als toereikend ervaren.  
 
Initiatiefnemers 
Opmerkelijk is dat bij vrijwel alle uitgevoerde onderzoeken waar de 
Richtlijn is toegepast, de communicatie tussen het bevoegd gezag en de 
initiatiefnemer verbeterd is ten opzichte van de voorliggende periode. 
Het bevoegd gezag wordt vrijwel altijd betrokken bij de opzet en 
afwikkeling van het onderzoek (presentatie). 
 
Daarnaast blijkt dat het toepassen van de Richtlijn motiverend werkt 
voor het verkrijgen van de benodigde budgetten om de gewenste 
kwaliteitsdoelstelling van het uit te voeren nader onderzoek volgens de 
Wet bodembescherming te kunnen behalen (bijv. Eemskanaal). Dit is 
een communicatierichting die niet specifiek in de Richtlijn wordt 
beschreven, maar die in de praktijk vaak wordt gebruikt. 
  
Projectleiders/adviseurs 
De gebruikersgroep van projectleiders en adviseurs, met kennis van 
zaken op dit type onderzoeksterreinen, heeft veelal geen behoefte aan 
de Richtlijn als handleiding.  Zij drijven op hun ervaring en gebruiken de 
Richtlijn bij advisering naar de opdrachtgever ter toelichting dan wel 
onderbouwing van hun plan van aanpak.  
 
Bevoegd gezag 
’Het bevoegd gezag ervaart de Richtlijn als een goede maatlat 
waarlangs onderzoek te toetsen is op behaalde doelen. In alle gevallen 
ervaart men de Richtlijn als gedegen en als een volledige 
onderzoeksmethodiek die uitnodigt tot communicatie en dus 
afstemming.  
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Het bevoegd gezag heeft nog wel behoefte aan een (juridisch) 
afwegingskader op grond waarvan de uitkomsten van het onderzoek 
kunnen worden gecommuniceerd en vertaald in een beschikking.  
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Tabel 4.3: bevindingen over communicatierichtingen per gebruikersgroep in relatie tot het nader onderzoek  

Gebruiker Opmerking Wens 

Initiatief-

nemer 

A 

Het verrichten van een volledig nader onderzoek conform de Richtlijn is een dure 

aangelegenheid. Om tot een plan van aanpak te komen en geld te verkrijgen voor dit 

type onderzoek moet de noodzaak van zo’n brede aanpak goed gemotiveerd worden. 

Hierbij wordt verondersteld dat dagelijkse besturen (Waterschappen) en de Hoofd-

directie RWS de geldknip beheren en dichthouden als niet duidelijk is wat de 

toegevoegde waarde van de urgentie-systematiek boven de toetsing op klasse 4 kan 

zijn bij het vaststellen van de ernst en urgentie.  

 

Naar de toekomst toe dient de urgentiesystematiek een “cosmetische” vertaal-

slag te ondergaan in de geest van een simpele denktrant. Bijvoorbeeld:  klasse 4 

sediment, dat is zwaar verontreinigd en dus urgent en dus verwijderen 

(wegnemen) van risico’s.  

Initiatief-

nemer 

A 

Ook het bestuurlijk overleg legt een relatie met functiegerichte en maatschappelijke 

aspecten van watersystemen. Dit kan een rem leggen op het onderzoek. Men wil het 

te vroeg inzetten van duur onderzoek voorkomen als nog niet duidelijk is hoe de 

saneringingreep zich verhoudt tot het nader onderzoek. De Richtlijn gaat teveel uit van 

een (getrapte) volgorde van onderzoek en saneringsingreep die los staat van het 

geheel aan maatregelen en biedt daardoor geen mogelijkheden om delen van het 

onderzoek door te schuiven naar een tijdstip dat meer aansluiting geeft op 

bijvoorbeeld beheer en onderhoud dat gelijktijdig uitgevoerd moet worden. Dit type 

‘samenloop’ ontbreekt. 

 

De uitgebreide analyse van de bepaling van de urgentie inpasbaar maken en dus 

hanteren wanneer sprake is van bijvoorbeeld zicht op geldstromen voor een 

saneringsinspanning en opstellen van een saneringsplan. Hier voorziet de Richtlijn 

niet in.   

Initiatief-

nemer 

B 

De doelgroep van adviseurs en initiatief-nemers met kennis van zaken op dit type 

onderzoeksterrein heeft veelal geen behoefte aan de Richtlijn als handleiding. 

Wel wordt het als belangrijk ervaren om de structuur van het onderzoek te kunnen 

volgen aan de hand van de Richtlijn, om zodoende aan de wettelijke status te voldoen. 

 

Een vereenvoudigde Richtlijn waarin meer de procedurele gang van het nader 

onderzoek uitgewerkt staat. Vooral de status van het onderzoek en duidelijke 

regels over hoe om te gaan met het beperkt en het uitgebreid nader onderzoek. 

  

Bevoegd 

gezag  

C 

Er is veel energie nodig om tot een juiste wettelijke afweging of juridische vertaalslag  

te komen op grond van de uitkomsten van het nader onderzoek uit voorliggende 

onderzoeksrapporten. De huidige Richtlijn reikt daar geen handvatten voor aan. Dit 

verdient een forse vertaalslag. 

Een beschrijving van  de juiste aansluiting bij de wettelijke verplichting tot 

onderzoek en het juridisch (begrips)kader. Vooral daar waar het bevoegd gezag de 

rol van vertaler en communicant op zich neemt, valt er veel winst te behalen door 

de Richtlijn op uitkomsten en conclusies  een beter (juridisch) bestuurlijke context 

te geven. 

 

 

Bevoegd Het bevoegd gezag ervaart de Richtlijn als te academisch, of begrijpt niet wat e.a. Gelet de ervaren leemte in inhoudelijke kennis (Richtlijn blz 73 , retardatie b.v.) 
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Gebruiker Opmerking Wens 

gezag 

C 
betekent. Anderzijds ervaart het bevoegd gezag de Richtlijn als een goede maatlat 

waarlangs onderzoek te toetsen is op behaalde doelen. In alle gevallen ervaart het 

bevoegd gezag de Richtlijn als gedegen onderzoeksmethodiek die uitnodigt tot 

communicatie en dus afstemming. 

dient in de handreiking een kritische vertaalslag van kennis naar toepassing plaats 

te vinden. Daarnaast dient de vraagbaakfunctie van SD’s geoptimaliseerd te 

worden. Verder lijkt het zinvol om een kader (bv PWW) in te richten op een 

inbreng van ervaringen van bevoegd gezag en toetsing bij collega’s.  

 

Bevoegd 

gezag 

C 
 

het bevoegd gezag moet in veel gevallen motiveren waarom de Richtlijn toegepast 

moet worden ipv dat zij het kunnen opleggen aan initiatiefnemer / veroorzaker 

De Wbb schrijft geen verplichting voor tot toepassen van de Richtlijn. 

De toepassing (status) van de Richtlijn beter in een wettelijk kader inbedden, 

zijnde voorschrift voor nader onderzoek. Nu lijkt het omkering van bewijslast.  
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Interpretatie van de bevindingen 
Uit de resultaten blijkt dat er verschillen in toegankelijkheid van de 
kennis in de Richtlijn wordt ervaren. De oorzaak hiervan moet gezocht 
worden in het verschillend (technisch-inhoudelijk, juridisch of 
beleidsmatig) taalgebruik.  
De taal van de technische wetenschap die de adviseur bezigt, het beleid 
op grond waarvan de initiatiefnemer handelt en het juridisch kader 
vanuit de Wbb waar het bevoegd gezag zich op baseert en handelt, 
dienen in de Richtlijn een platform te treffen om optimaal samen te 
kunnen werken. De Richtlijn, met de genoemde doelgroepen voor 
ogen, heeft daarmee nog niet de juiste (evenwichtige, inhoudelijke) 
toon gevonden. Dit onderwerp verdient een zorgvuldige afweging in 
een eventueel vervolgtraject.  
 
Vanuit het bevoegd gezag wordt veel belang gehecht aan een 
eenduidige wettelijke status van de Richtlijn binnen de werkingsfeer 
van de Wbb. Het is dus van belang om een juridische vertaalslag te 
kunnen maken op grond van de verkregen onderzoeksresultaten. 
 

4.3 Ervaringen ten aanzien van de vier risicopaden 

In deze paragraaf zijn de bevindingen op het toepassen van vier 
risicopaden per gebruikersgroep uitgewerkt. De onderstaande tabel 
geeft de gemaakte opmerkingen in  de enquête en de bijbehorende 
wensen weer. 
 
Tabel 4.4: bevindingen ten aanzien van de vier risicopaden (per gebruikersgroep). 

Gebruiker Opmerking Wens 

Initiatiefnemer Momenteel is hoofdzakelijk de 

interventiewaarde en de klasse 

4 bepaling maatgevend om 

saneringslocaties af te perken. 

Dit is in veel gevallen tevens 

toereikend om tot een 

saneringsbeslissing in het kader 

van de Wbb te komen. 

 

Directe koppeling van de 

bepaling van het actuele risico’s 

aan een wettelijke verplichting. 

(toelichting: De Wbb lijkt een 

ontsnappings-clausule via de 

interventie-waarde en klasse 4 te 

bieden om geen onderzoek op 

urgentie (risico’s) te verrichten). 

Initiatiefnemer Ecotoxicologisch onderzoek 

leidt nogal eens tot wisselende 

uitkomsten op monsters van 

dezelfde locatie. Dit leidt tot 

twijfel over de toepasbaarheid 

in relatie tot het gewenste 

doel; vaststellen met zekerheid 

of er wel of geen sprake is van 

een actueel risico. 

 

 

 

Betrouwbaarheid en  

voorspelbaarheid van de risico 

(biologische) 

beoordelingsinstrumenten 

verbeteren. 
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Initiatiefnemer Bij de opzet van de eenvoudige  

urgentiebepaling wordt snel 

duidelijk dat een grotere 

inspanning gevergd moet 

worden. Blijft de vraag wat de 

toegevoegde waarde is van 

deze eenvoudige toets 

wanneer als uitkomst alleen 

het voorstel voor uitgebreid 

onderzoek uit voortkomt. 

(Deze uitspraak is gebaseerd 

op het feit dat de klasse 4 

overschrijding al indicatie geeft 

over de te verwachtte actuele 

risico’s.)   

Duidelijke begrenzing aangeven 

op het beperkte onderzoek naar 

uitkomsten van de bepaling van 

de urgentie waarbij niet alleen 

maar de noodzaak tot een 

uitgebreide urgentiebepaling 

wordt onderzocht. 

Adviseur 

Projectleider 

In een aantal gevallen komen 

de HC50, SUS, 5-S model, 

biotox, e.d. beoordelingen bij 

vaststelling van de 

saneringsnoodzaak/ urgentie 

om de hoek kijken. Dit voldoet 

omdat dit instrumentarium op 

kleine locaties toegepast wordt 

om bestuur te overtuigen 

(beschikbaar stellen 

budgetten). In veel gevallen is 

men niet overtuigd om op het  

niveau van NO moeilijke en 

dure biologische beoordelings-

systematiek toe te passen.  

Hoe onjuist ook t.a.v. de 

uitkomsten van de urgentie, men 

herkent in een eenvoudig model 

en systematiek een hanteerbaar 

instrument dat blijkbaar aan de 

eisen van BG en DB (dagelijks 

bestuur) voldoet. Er dient zwaar 

ingezet te worden op 

voorlichting anders strandt de 

biologische beoordeling en de 

toegevoegde meerwaarde in 

kostenreductie bij de te nemen 

saneringsbeslissing op het 

begrenzen van de omvang van 

de zeer urgente 

verontreinigingslocatie . 
Bevoegd gezag Bemonsteringstrategie vanuit 

de Wbb sluit niet aan bij die 

van de voor de Wvo 

voorgeschreven 

onderzoeksprotocol. 

Bij de Wvo wordt het 

instrument NVN 5720 als 

gezaghebbend gehanteerd bij 

de toepassing op 

waterbodemonderzoek. De 

Wbb gaat meer “vrijblijvend” 

om met de Richtlijn als een 

advies voor onderzoek.  

De Richtlijn qua 

bemonsteringstrategie in 

overeenstemming brengen met  

aanpalende nen voorschriften 

(NVN 5720) en zorg dragen dat 

vanuit de Wvo gelijke eisen 

gesteld worden aan 

onderzoeksinspanning als bij de 

Wbb Richtlijn gebeurd en vice 

versa. 

 
Opmerkelijk is dat (het ontbreken van) de status van de Richtlijn in 
relatie tot de Wet bodembescherming door alle gebruikers wordt 
genoemd. In tegenstelling tot de NVN 5720 die verplichtend 
voorgeschreven is vanuit de Wvo, wordt de toepassing van de Richtlijn 
als ‘vrijblijvend’ ervaren.  
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Verder is het opmerkelijk dat de Richtlijn alleen is toegepast op grotere 
(aaneengesloten) oppervlaktewateren en onderzoekslocaties.  De reden 
hiertoe is veelal de (te) grote inspanningsverplichting en de kosten van 
onderzoek.  
 
Ervaringen per doelgroep 
 
Bevoegd gezag  
Het bevoegd gezag (Wbb) beschouwt de beoordeling van de actuele 
risico’s niet vanzelfsprekend als een verplicht onderdeel bij het opstellen 
van een beschikking. Veelal wordt volstaan met het vastleggen van de 
overschrijding van de interventiewaarde (en de klasse 4- grenzen) in 
een beschikking. De Wbb biedt die ruimte ook. 
 
De bemonsteringsstrategie in de Richtlijn wordt door het bevoegd 
gezag niet bruikbaar geacht voor andersoortig onderzoek. Zo stelt 
bijvoorbeeld de Wvo de onderzoeksmethode zoals bedoeld in de NVN 
5720 verplicht, terwijl de bemonsteringsstrategie van de Richtlijn in het 
kader van de Wbb niet als verplicht wordt gezien. In situaties waarbij 
een combinatie van onderzoek in het kader van de Wbb met 
vervolgonderzoek in het kader van de Wvo is uitgevoerd, ervaart het 
bevoegd gezag de strategie van de Richtlijn als moeilijk inpasbaar bij 
het onderzoeksprotocol NVN 5720. De nadrukkelijke wens is om deze 
twee onderzoeksprotocollen op elkaar af te stemmen en de Richtlijn 
van status te voorzien. 
 
Initiatiefnemers 
De initiatiefnemers zijn van mening dat de toepassing van de 
urgentiebepaling op actuele risico’s uit de Richtlijn niet 
noodzakelijkerwijs behoeft te worden toegepast vanuit de Wbb. Er kan 
in veel voorkomende gevallen volstaan worden met de bepaling van de 
potentiële risico’s (overschrijding interventiewaarde/klasse 4) Vooral bij 
kleine locaties wordt de Richtlijn om reden van kostenbeheersing niet 
toegepast en beperkt het onderzoek zich tot ‘grotere’ (aaneengesloten 
gevallen) van waterbodemverontreiniging, zoals die in deze evaluatie 
zijn beschouwd.  
 
Initiatiefnemers passen de urgentiesystematiek selectief toe op grond 
van hun voorkennis over de verontreinigingssituatie. Hierbij worden 
ook veel andere methoden en instrumenten gehanteerd, die blijkbaar 
wel eenvoudig toe te passen zijn (zie tabel 4.4). De reden daarvoor is 
dat het voor het verkrijgen van een beschikking in het kader van de 
Wbb het niet nodig is om het actueel risico (pro forma) vast te stellen. 
Bovendien is de toegevoegde waarde van aanvullend onderzoek 
(uitgebreide beoordeling) naar actueel risico niet haalbaar vanuit 
kostenoverwegingen of levert simpelweg onvoldoende rendement op. 
 
De gefaseerde onderzoeksaanpak bij de urgentiesystematiek  wordt 
niet altijd als zinvol ervaren. De beperkte risicobeoordeling geeft in veel 
gevallen van onderzoek alleen maar aanleiding tot het in tweede 
instantie alsnog uit moeten voeren van de uitgebreide risicobepaling.  
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De toegevoegde waarde (kostenbesparing) van een beperkte bepaling 
wordt daarbij te niet gedaan. Men overweegt om die reden veelal 
meteen de uitgebreide bepaling uit te voeren. 
 
Een ander punt van overweging bij toepassing van de risicobeoordeling 
is de onzekerheid over de herhaalbaarheid (reproduceerbaarheid) op 
grond van hernieuwd onderzoek rond de uitkomsten van de 
vastgestelde risico’s. De behoefte aan onderzoeksmethoden die op een 
meer eenvoudige en robuuste wijze de actuele risico’s beschrijven tegen 
geringe onderzoeksinspanning is dan ook groot. Nu wijkt men vaak uit 
naar andere (beperkte) eenvoudig te hanteren methoden en 
instrumenten zoals de HC50, SUS het 5 S-en model en biotox. 
 
Projectleiders/adviseurs 
Bij uitbesteding door de initiatiefnemer van nader onderzoek aan een 
adviesbureau wordt de Richtlijn als leidraad gehanteerd. In overleg met 
de initiatiefnemer (opdrachtgever) wordt bepaald op welke wijze het 
onderzoek wordt uitgevoerd om tot een gewenst kwaliteitsniveau van 
onderzoeksresultaten te komen. In principe wordt gewerkt volgens de 
voorgeschreven werkwijze in de Richtlijn. Projectleiders wijzen er wel op 
dat nieuwe wetenschappelijke inzichten (9) het noodzakelijk maken om 
opnieuw na te gaan wat de juiste plek voor aantal technieken, zoals 
biobeschikbaarheid, in het nader onderzoek  
 

4.4 De richtlijn in relatie tot nieuw beleid (KRW) 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om een kijk op de 
beoordelingssystematiek waterbodem-sanering. De fysisch-chemische en 
ecologische doelstellingen voor oppervlaktewater zijn leidend.  
 
Medio 2005 zal het nieuwe beleid definitief worden vastgesteld middels 
een AMvB of Circulaire voor waterbodemsanering. Mogelijk zijn de 
risicopaden van de huidige Richtlijn binnen de nieuw te formuleren 
doelstellingen voor de beoordeling van de invloed van een 
verontreinigde waterbodem op de (fysisch-chemische en ecologische) 
kwaliteit van het oppervlaktewater goed bruikbaar.  
 
In de uitwerking van deze paragraaf is beperkt onderscheid gemaakt 
naar de verschillende gebruikers omdat de weergegeven opmerkingen 
unaniem gedeeld werden. In tabel 4.5 zijn de opmerkingen en wensen 
weergegeven die tijdens de enquête zijn gemaakt met betrekking tot de 
relatie tussen de Richtlijn en het nieuwe beleid volgens de KRW. 
 
Op de vraag in hoeverre de huidige bepaling van de urgentie (de 
actuele risico’s) toereikend is voor de nieuwe beleidslijn, is positief 
gereageerd door het merendeel van de geïnterviewden. 
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Tabel 4.5. Opmerkingen en wensen met betrekking tot de relatie tussen de Richtlijn 

nader onderzoek waterbodems en het nieuwe beleid volgens KRW. 

Opmerking Wens 

Vrijwel alle geïnterviewden tasten in het 

duister waar het gaat om de consequentie 

op waternormering en de Kader richtlijn 

water op de waterbodem.  

 

De normering voor waterbodem moet nog 

aangepast worden op de oppervlakte water 

doelstelling die van uit de Kaderrichtlijn 

Water worden gesteld. Wellicht komt de 

HC95 dicht in de buurt van het wenselijke. 

Wellicht moet waterbodem normering voor 

prioritaire stoffen aangepast worden tbv een 

nieuwe urgentiesystematiek van WIK. 

 

Het komt vaak voor dat de beschikking en 

melding van het geval van verontreiniging 

om praktische redenen worden uitgesteld tot 

het moment dat er een saneringsplan 

opgesteld wordt en er zicht is op de termijn 

tot sanering. 

 

Goed nadenken over de plaats van het nader 

onderzoek in de fasering oriënterend tot en 

met het saneringsonderzoek.  

 

Saneringsingrepen meer vanuit 

stroomgebiedsbenadering overwegen. 

Voorbeeld: afbrokkelende IJsselkades met 

klasse 4 terwijl benedenstrooms bij de 

sanering van het Ketelmeer klasse 2  als 

terugsaneerwaarde wordt gehanteerd. 

 

Herverontreinigingsrisico’s op watersysteem 

niveau beter mee laten wegen in nader 

onderzoek t.b.v. de beschikking.  

Bij biologische beoordelingsmethodieken is 

blootstelling aan organismen teveel onder 

lab. condities bepaald en daardoor moeilijk 

te begrijpen voor niet onderzoeker en is de 

doorvertaling naar de onderzoekslocaties 

moeilijk.    

 

Veel meer inzetten op risico/ effectmeting 

van verontreinigingen op de actuele 

veldsituatie ter plekke. 

Het huidige risico-instrumentarium voldoet 

niet. Argumenten hiervoor zijn beoordelings-

technieken die moeilijk in veldsituaties 

inzetbaar zijn, nauwelijks direct beschikbare 

meetresultaten etc.  

 

Voor afperking van het geval van 

verontreiniging dient een eenvoudige 

chemische meetmethode ontwikkeld te 

worden.  

De plaats die waterbodemverontreinigingen 

inneemt bij de Kaderrichtlijn Water is 

onduidelijk. De zorg is dat bij het hanteren 

van waterlichamen op watersysteemniveau 

om de kwaliteit vast te stellen de bijdrage 

van de afzonderlijke ‘hot spot’ op dat niveau 

niet meetbaar meegenomen kan worden.  

Zodoende kan een groot aantal 

verontreinigde waterbodemlocaties uit het 

zicht verdwijnen. 

Niet alleen op watersysteem niveau rekening 

houden met de waterkwaliteits-beoordeling 

maar ook locale invloeden blijven meten op 

effecten van verontreinigde waterbodem. 
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Initiatiefnemers en projectleiders/adviseurs.  
De initiatiefnemers en projectleiders RWS die uit hoofde van hun 
functie betrokken zijn bij het uitvoeren van waterbodemonderzoek 
lieten zich positief uit op de te verwachtte beleidsontwikkelingen voor 
verdere omgang met verontreinigde waterbodemlocaties. Er is nog wel 
veel onduidelijkheid ten aanzien van de toekomstige normering en de 
plaats die de bepaling van de actuele risico’s zal innemen, specifiek als 
het gaat om de waterbodem als bron richting het oppervlaktewater 
(resuspensie, zwevende stof en uitwisseling met de waterkolom).  
 
Op de vraag om aan te geven op welke onderdelen van de vier 
risicopaden de Richtlijn gewijzigd moet worden in de nieuwe beleidslijn 
was geen eenduidig antwoord te geven door de geïnterviewden. 
Ook hier bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop in de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) bijvoorbeeld tegen de beoordeling van 
risico’s van verontreinigde waterbodem als bron van nalevering in 
oppervlaktewater moet worden gekeken. Men is wel van mening dat er 
een aanzienlijke verandering op komst is ten aanzien de huidige 
werkwijze bij beoordeling van de verontreinigingsituaties. 
 
De werkwijze ter vaststelling van het tijdstip van sanering en het 
saneringsdoel in de nieuw te ontwikkelen beleidslijn waterbodem in de 
Kaderrichtlijn Water roept dezelfde onduidelijkheid op. Wel is de 
verwachting dat eutrofiering een groter probleem vormt dan de huidige 
verontreinigingslocaties.  
 
De gebruikers ervaren momenteel (november 2004) een aanzienlijke 
kennisachterstand op het gebied van de KRW en wat er het lopende 
jaar daadwerkelijk gaat wijzigen. 
 

4.5 Wijzigingsvoorstellen voor de Richtlijn nader 

onderzoek waterbodems 

De bepaling van de risicobeoordeling is ten opzichte van de vorige 
versie (1992) gewijzigd en van nieuwe inzichten voorzien. Dit heeft tot 
een verbetering geleid in de toepassing van urgentiebepaling en de 
communicatie daaromtrent tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag.  
 
De gehanteerde methoden bij de risicobeoordeling zijn daardoor echter 
ook complex en niet altijd eenvoudig te hanteren. In de Richtlijn is naar 
formuleringen gezocht om het gebruik van de verschillende modulen zo 
helder mogelijk te houden. Toch is gebleken dat er behoefte aan 
inhoudelijke begeleiding/toelichting op onderdelen bestaat. Deze 
aandachtspunten kunnen aanleiding geven tot verbetering van de 
bestaande Richtlijn.  
 
De wijzigingsvoorstellen voor de Richtlijn van de respondenten zijn per 
gebruikersgroep samengevat in onderstaande tabel. Hierin zijn de 
gemaakte opmerkingen en de geuite wensen tot verbetering 
opgenomen.  
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Tabel 4.6: Opmerkingen en wensen die kunnen leiden tot wijzigingsvoorstellen voor de 

Richtlijn nader onderzoek waterbodems.  

Gebruiker Opmerking Wens 

Initiatiefnemer De methoden en onderzoek ten 

behoeve van de urgentie-

bepaling zijn vaak arbeids-

intensief of langdurig.   

Het betaalbaar maken van de 

urgentiesystematiek. Vooral 

bioassay’s worden als een dure 

en moeilijk te hanteren 

onderzoeksmethode 

beschouwd. 

Initiatiefnemer/ 

adviseur 

Bruikbaarheid/toepasbaarheid.  Model SEDISOIL verbeteren op 

toepassen van ingestelde 

waarde. 

Initiatiefnemer/ 

adviseur 

Instrumentarium voor bepaling 

van actuele risico’s beschikbaar 

maken op het meten van de 

effecten op organismen, ook 

voor brak en zout watermilieu. 

Richtlijn toepasbaar maken op 

zout- & brak watersystemen. 

Initiatiefnemer  De indruk bestaat dat de 

onderzoeksinspanning in de 

Richtlijn ontwikkeld is t.b.v. 

grote gevallen en ecosystemen. 

De Richtlijn wordt niet toegepast 

op kleine onderzoekslocaties. Dit 

wordt als een gemis ervaren.  

Richtlijn geschikt maken voor 

aanpak van onderzoek op 

kleine locaties. Nu lijkt het 

alleen maar een instrument 

voor grote systemen en 

budgetten. 

Initiatiefnemer  De Triade-methode en bio-assays 

zijn voor het bevoegd gezag en 

bestuurlijk platform (nog) geen 

maat voor urgentie. Men ervaart 

het als lastig en onvoorspelbaar. 

Dit in tegenstelling tot de 

“klassieke” benadering van 

‘veroordeling op klasse 4. 

Het model instrumentarium bij 

de risicobeoordeling zodanig 

vereenvoudigen dan het 

dezelfde maatschappelijke 

belevingswaarde krijgt als de 

oude vertrouwde klasse 4 

veroordeling. (Het is wel of het 

is niet verontreinigd.) 

Initiatiefnemer Fysische stress wordt niet mee 

genomen bij het vast stellen van 

de urgentie. De urgentie wordt 

nu voornamelijk bepaald op basis 

van chemische stress (effecten en 

risico’s).   

Alternatieve beoordelings-

systematiek voor urgentie-

bepaling mee laten wegen in 

het toepassen van de bepaling 

van de urgentie.  

 

Initiatiefnemer Op de eenvoudige toets van 

humane risico’s moet de 

aanname met te lage dichtheden 

aan organismen goed bekeken 

worden op bruikbaarheid (maw 

is één dood organisme een 

humaan risico, of hoeveel 

individuen anderszins). 

Leemte in kennis.  

Adviseur/  

projectleider 

Geen bioassay’s op industriële 

havens. Functie-eisen en 

systeemeisen watersysteem 

Omgevingsfactoren en functie 

zwaarder mee laten wegen bij 

het afwegen op de bepaling 
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Gebruiker Opmerking Wens 

hanteren bij risico-overweging is 

een must. 

van de ecologische risico’s 

(urgentie).  

 
Toelichting op tabel 4.5: 
 
De wijzigingsvoorstellen betreffen enerzijds voorstellen tot verbetering 
van het bestaande instrumentarium. Anderzijds wordt ook de wens 
geuit tot uitbreiding van de systematiek voor zoute en brakwater-
systemen. Daarnaast bestaat de behoefte om de toegekende functies 
aan het watersysteem vooraf mee te laten wegen in de wijze waarop 
een nader onderzoek wordt uitgevoerd.   
 
Verder vinden veel initiatiefnemers dat naast de risicobepaling op grond 
van de vier risicopaden; zijnde de chemische stress op organismen, er 
ook meer rekening gehouden dient te worden met fysische stress (op 
organismen). Hier wordt namelijk op geen enkele wijze rekening mee 
gehouden in de systematiek van de urgentie bepaling binnen het nader 
onderzoek. Er zijn geen methoden voor beschreven in de richtlijn. 
Hierbij valt te denken aan fysische stress veroorzaakt door dynamiek in 
het watersysteem (stroomsnelheid).  
 
In het verlengde van deze wens is er behoefte aan om de ecosysteem-
benadering en de daaraan toegekende functies bij de opzet en wijze 
van uitvoeren van het nader onderzoek te betrekken. In een aantal 
gevallen maakten adviseurs melding dat een alternatieve beoordeling-
systematiek wordt gehanteerd in plaats van de richtlijn. (Het betreft 
hier bijvoorbeeld het zogenaamde 5-S’senmodel dat als methodiek 
ingebracht wordt om de beoordeling van de toegekende functies aan 
het ecosysteem in rekening te brengen, bij de risicobepaling). 
 
Voorts is de wens geuit om de systematiek van urgentiebepaling in de 
richtlijn uit te breiden naar zoute en brakwatersystemen(delen). Er is 
aandacht gevraagd op het model SEDISOIL om accuraat in te gaan op 
geconstateerde manco’s. Het model houdt de ingestelde variabelen niet 
vast bij het verlaten van het model. Het ‘terugvallen’ op default-
waarden wordt als hinderlijk ervaren.  
 
Bij de bepaling van de humane risico’s is een opmerking gemaakt over 
de wijze van aannames maken op te lage dichtheden aan organismen. 
Een vuistregel hoe daar mee om te gaan ontbreekt in de huidige 
richtlijn. 
 
Belangrijk is de gesignaleerde moeilijkheidsgraad van de biologische 
beoordelingsmethodieken. De behoefte is herhaaldelijk geuit om tot 
een vereenvoudigd instrumentarium te komen dat ook gericht is op 
effectmeting plaatselijk in de waterbodem en de organismen.  
 
Tot slot werd aandacht gevraagd op de toepassing van bioassay’s op 
industriële havens. Deze wens is in het verlengde op de toepassing van 
toegekende functies op het watersysteem in de wijze van 
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onderzoeksplan opstellen en uitvoeren De richtlijn biedt daar 
momenteel geen handreiking toe.  
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5.  Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van een interviewronde is de ervaring van de richtlijn nader 
onderzoek waterbodem bij beheerders en adviseurs gepeild. Daarbij is 
aan de hand van drie hoofdonderwerpen gesproken over de 
bruikbaarheid van de richtlijn met de gebruikers. Daarbij vormde de 
communicatie tussen de verschillende doelgroepen een belangrijk 
onderdeel. Deze onderwerpen waren: 

 Inhoudelijke aspecten bij toepassing van de richtlijn op de 
risicopaden, humaan, ecologie en de verspreidingsrisico’s 
(oppervlakte – en grondwater); 

 De toepassingsmogelijkheden van de risicobeoordeling 
(urgentiebepaling) in deze Richtlijn binnen het nieuw te 
ontwikkelen beleid, in relatie tot de Kaderrichtlijn Water; 

 De opmerkingen en wensen van gebruikers voor wijzigingen 
van (onderdelen van) de Richtlijn; 

 
 

5.1 Conclusies 

A. bruikbaarheid 
 Opmerkelijk is dat de toegevoegde waarde van de methodiek voor 

de bepaling van het actueel risico conform de Richtlijn eerder als 
belemmering wordt gezien dan als een instrument voor een 
nauwkeurige en kostenbesparende sanering. Er wordt (te) veel en 
(te) vlug gegrepen naar de mogelijkheid om alleen de klasse 4  
grenzen te bepalen. Men neemt het waarschijnlijk op de koop toe 
dat er nodeloos meer bagger, zijnde niet risicovol maar wel klasse 
4, in de sanering tegen hoge kosten wordt gebaggerd;  

 De Richtlijn nader onderzoek waterbodem is in de afgelopen twee 
jaar vooral toegepast bij grote oppervlaktewateren of grootschalige 
onderzoekslocaties. Om diezelfde reden zijn kleine(re) gevallen van 
waterbodemverontreiniging in deze evaluatie niet beschouwd; 

 De initiatiefnemers gebruiken de Richtlijn vaak ook om de reservering 
van budgetten te motiveren; 

 De opzet en inhoud van de Richtlijn nader onderzoek waterbodems 
wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Bepaalde passages in 
de Richtlijn door het bevoegd gezag wel als te wetenschappelijk 
ervaren, terwijl initiatiefnemers juist geen inhoudelijke problemen 
lijken te hebben met de aangereikte kennis. 

 
B. communicatie 

 Het communicatietraject in de Richtlijn wordt positief gewaardeerd. 
De Richtlijn nodigt uit tot communicatie en afstemming. Opmerkelijk 
is dat bij vrijwel alle uitgevoerde onderzoeken waar de Richtlijn is 
toegepast, de communicatie tussen het bevoegd gezag en de 
initiatiefnemer verbeterd is ten opzichte van de voorliggende 
periode;  

 
 
 

 32 evaluatie Richtlijn nader onderzoek  



 
 
 
 Vanuit het BG wordt veel belang gehecht aan een eenduidige 

wettelijke status van de Richtlijn binnen de werkingsfeer van de 
Wbb. Het ontbreken van een koppeling met het wettelijk kader en 
de juridische vertaalslag om op grond van de uitkomsten van het 
nader onderzoek een beschikking te kunnen opstellen, wordt als een 
groot gemis ervaren;  

 De gefaseerde onderzoeksaanpak bij de urgentiesystematiek wordt 
niet altijd als zinvol ervaren. De beperkte risicobeoordeling geeft in 
veel gevallen van onderzoek alleen maar aanleiding tot het in tweede 
instantie alsnog uit moeten voeren van de uitgebreide risicobepaling; 

 
C.  nieuw beleid 
Het merendeel van de geïnterviewden schat in dat de huidige 
bepaling van de urgentie (de actuele risico’s) toereikend is voor de 
nieuwe beleidslijn en toepassing binnen de KRW; 

 Er is nog veel onduidelijkheid ten aanzien van de toekomstige 
normering voor waterbodems en de plaats die de bepaling van de 
actuele risico’s zal innemen in het nieuwe beleid. 

 De gebruikers ervaren momenteel (november 2004) een aanzienlijke 
kennisachterstand op het gebied van de KRW en wat er het lopende 
jaar daadwerkelijk gaat wijzigen. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van deze evaluatie wordt aanbevolen om: 
 
 een afwegingskader of juridische vertaalslag te maken op grond 

waarvan de uitkomsten van het nader onderzoek conform de 
wettelijke verplichting kunnen worden vertaald naar een 
beschikking; 

 de wijzigingsvoorstellen alsmede nieuwe (wetenschappelijke) 
inzichten mee te nemen als aandachtspunten voor het nieuwe 
waterbodembeleid ten aanzien van onderzoek en sanering.  

 Het tijdig en regelmatig terugkoppelen van de ontwikkelingen op het 
gebied van waterbodemnormering en –sanering naar de 
verschillende gebruikers; 

 een eenduidig begrippenkader of platform te ontwikkelen om het 
taalgebruik (technisch-inhoudelijk, juridisch of beleidsmatig) van de 
verschillende gebruikers meer te laten samenvloeien; 

 Het is zinvol om bij een nieuwe opzet van de richtlijn in overleg met 
de (potentiële) gebruikers.op te stellen aan de hand van een top down 
benadering. vanuit wettelijke kader -> eisen bevoegd gezag ->-> gebeids 
gerichte doelstelling -> initiatiefnemer ->wensen projectleiders (niet inhoud 
maar procedure gestuurde opzet (onderzoek is geen op zichzelf staand doel) 
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Bijlage 2    Deelnemers interviewronde 

 
 

Organisatie (Dienst)onderdeel rol Projectleider 
RWS ZH Ini A.de Gelder 

RWS ZH BG Ben Vermeer 

RWS NH Ini Yvonne de Wit  

RWS DON Ini H. van de Weijer 

RWS DON BG T.Joosten 

RWS DIJ Ini Thijs Schuhmacher  

RWS RDIJ BG M. Baart/ E. Damhuis 

RWS ZL INI C.J Meeusen 

RWS IVW BG B.van de Heijdt 

RWS RIZA WSC Adv.  M.TonkesC.Schmidt 

RWS NZ Adv. R.Sonneveldt  

WS Hunze en Aa Ini Pl  Roel Voetberg  

WS  Regge en Dinkel Ini Gerard Meijerink WRD  

WS  Hoog Salland Ini A. Verhoef 

Prov Groningen BG SH Rozema 

HHS Hollands Noorderkwartier Ini J.Beemster 

Gemeenten Amsterdam - DWR Ini/ adviseur F.de Haan  
(Witteveen & Bos) 

Adviesbureau Royal Haskoning adviseur G. Gerrits/M. van Elswijk 
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Bijlage 3    Interview sjabloon 
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