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Geachte heer Keijts,

Hierbij bied ik u als inspectiekader de handreiking "Regelgeving waterbodems rijkswateren"aan.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Water (Inspectie VenW) heeft de handreiking vanuit
haar kaderstellende rol voor vergunningverlening opgesteld. De handreiking is bedoeld voor de
toepassing van het Bouwstoffenbesluit (Bsb), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) bij activiteiten die verband houden met
waterbodems. De handreiking is primair opgesteld als leidraad voor vergunningverleners en
handhavers, maar kan ook worden gebruikt door opdrachtgevers of initiatiefnemers van
waterbodemprojecten waarvoor vergunningen moeten worden aangevraagd of meldingen
moeten worden gedaan.

Inspectie VenW zal de handreiking als toetskader hanteren wanneer zij (bijvoorbeeld in een
diepteonderzoek of een audit) een oordeel moet vellen over de toepassing van wet en
regelgeving door Rijkswaterstaat. Daarnaast dient de handreiking als bindend kader bij de
vergunningverlening voor "eigen dienst" te worden gehanteerd.

Ik verzoek u dit Inspectiekader onder de aandacht van de regionale diensten te brengen.

Verantwoording.
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 het RIZA/
AKWA in de vorm van een audit waarbij interviews met vergunningverleners, handhavers en
initiatiefnemers zijn gehouden. De audit bracht aan het licht dat er in de uitvoering van de
bovengenoemde wet- en regelgeving zeer grote verschillen optreden tussen de verschillende
regionale diensten. Dit wordt als een risicovolle situatie beschouwd, temeer daar het bij
waterbodemactiviteiten niet zelden om "eigen dienst" activiteiten van Rijkswaterstaat gaat.
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In het rapport van deze audit wordt aanbevolen om een handreiking op te stellen waarmee
bevorderd wordt dat de diverse diensten op een eenduidige en uniforme wijze omgaan met de
regelgeving. Medio 2003 heeft de Inspectie VenW dan ook het initiatief genomen om de
"Handreiking regelgeving waterbodems rijkswateren" op te laten stellen.
Tijdens het tot stand komen van de handreiking zijn er door handhavers, vergunningverleners en
initiatiefnemers van de regionale diensten dilemma's met betrekking tot de toepassing van wet-
en regelgeving bij waterbodem gerelateerde activiteiten aangedragen. Hieruit bleek andermaal
dat de in de audit gesignaleerde problemen nog steeds bestaan.

Daar waar de vanuit het werkveld aangedragen dilemma's samenhingen met verschillende
interpretatiemogelijkheden van de wet- en regelgeving heeft Inspectie VenW keuzes gemaakt en

eenduidige interpretaties vastgesteld.
De regionale diensten van Rijkswaterstaat zijn bij dit proces betrokken geweest door middel van
vertegenwoordiging in de klankbordgroep en de zogenaamde "leesgroep". De handreiking is
eind 2004 afgerond en definitIef gemaakt.

Implementatie .
Aangezien de handreiking een Interpretatie geeft van de h\Jidige wet- en regelgeving is er geen
overgangstermijn voor het werken conform de handreiking aangegeven. De Inspectie VenW zal
in een (nog nader uit te werken) communicatietraject de implementatie van de handreiking
ondersteunen. Gedacht wordt aan enkele workshops waarbij uitleg zal worden gegeven aan
vergunningverleners, handhavers en initiatiefnemers.

Digitalisering handreiking
De handreiking is in analoge vorm (rapport) vervaardigd en wordt momenteel gedigitaliseerd. De
digitale versie zal in de nabije toekomst via een internetsite beschikbaar worden gesteld. Deze
digitale versie kan door de Inspectie VenW relatief eenvoudig actueel worden gehouden
bijvoorbeeld door aanpassing bij wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Een afschrift van deze brief met daarbij het inspectiekader zend ik ter kenAisname aan de
hoofdingenieurs-directeuren van de regionale diensten, hoofden vergunningverlening en
handhaving, de "natte" districten en voorzitters van belanghebbende overleggremia binnen

Rijkswaterstaat.
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Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

namens deze,
DE DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR VAN DE DIVISIE WATER

namens deze,
DE UNITMANAGER VAN DE UNIT VERGUNNINGVERLENING
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ir. F. Dijkman
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