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Afwegingsmethodieken voor waterbodems

De bomen van het waterbodembos

Binnen het Advies en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) werken de specialistische diensten van
Rijkswaterstaat sinds 1998 gezamenlijk aan onderzoek en advies op het gebied van waterbodems en
baggerspecie. Deze diensten, Bouwdienst, DWW, RIKZ, RIZA en directie Noordzee, werkten voorheen
in afzonderlijke programma’s aan waterbodems. Het doel van de bundeling binnen AKWA is het
koppelen van de verschillende expertises om een integrale aanpak van waterbodemingrepen te kunnen
realiseren.
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waterbodemtraject en actoren

In de omgang met waterbodems spelen vele
factoren een rol, die niet alleen elkaar
wisselend beïnvloeden, maar die ook nog in
ontwikkeling zijn. Hierdoor is het soms
moeilijk om door de bomen het bos nog te
zien.

Het traject dat doorlopen moet worden bij
waterbodemingrepen kent meerdere stappen
en strekt zich uit van routinematige
monitoring, naar locatie-onderzoek,
eventueel gevolgd door ingrepen op de
locatie en behandeling en bestemming van
baggerspecie en eindigt met het beheer en
nazorg.

De invulling van het traject wordt sterk
bepaald door  Onderzoek, Beleid, Wet- en
Regelgeving en Uitvoering. Deze vier actoren
staan ook weer met elkaar in verbinding en
zijn voortdurend in ontwikkeling.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het effect van de verbeterde kennis over risico’s van
verontreinigende stoffen in sediment. Hierdoor zal (op termijn) de kwaliteitsbeoordeling en
normstelling aangepast worden. Dit leidt weer tot een veranderd aanbod aan baggerspecie en de
mogelijke bestemmingen voor die specie. Een ander voorbeeld is (de implementatie van) het nieuwe
beleid Actief Bodembeheer in het rivierbed. Dit geeft aan dat de waterbodemproplematiek niet alleen
zeer breed en complex is, maar ook dat dit werkterrein volop in beweging staat.

Besluitvorming in de wirwar van de waterbodemproblematiek

Op diverse punten in het waterbodemtraject moeten beslissingen genomen worden:
• Is het nuttig om een nader onderzoek in te stellen?
• Is het daadwerkelijk nodig en zinvol om een ingreep te doen?
• En zo ja: hoe doe ik dat dan? In situ isoleren of baggeren?
• Wat is de optimale wijze van omgang met verontreinigde baggerspecie?

Voor het nemen van deze beslissingen is inzicht benodigd in alle aspecten die bij de afweging een rol
(zouden kunnen) spelen. Op dit moment ontbreekt een totaaloverzicht van de relevante aspecten en
actoren en de onderlinge relaties daartussen.
Beslissings Ondersteunende Systemen (BOSsen) kunnen van dienst zijn bij de besluitvorming. De
ontwikkeling van BOSsen is de laatste jaren sterk in opmars. Dit vindt plaats bij diverse instanties. De
systemen hebben meestal betrekking op een bepaald deelgebied of onderwerp van het waterbodem-
traject (locatieonderzoek, risico-inschattingen, etc.) of zijn puur gericht op een specifieke doelgroep



(vergunningverleners, beleidsmakers). Toch kan er overlap bestaan tussen de systemen. Modellen voor
de inschatting van risico’s worden bijvoorbeeld zowel binnen RWS als LNV en VROM gemaakt.
Een geheel andere vraag is in hoeverre er behoefte aan ondersteunende instrumenten bestaat, bij de
diverse gebruikersgroepen. Wellicht dat op sommige punten volstaan kan worden met een eenvoudig
flowschema.

Afwegingsmethodieken binnen AKWA

Binnen AKWA is daarom besloten om binnen het thema ‘Afwegingsmethodieken’ een gefaseerde
aanpak te kiezen in de ontwikkeling van beslissingsondersteunende instrumenten:

1. Inventarisatie: • Bestaande en in ontwikkeling zijnde systemen
• Relevante aspecten en actoren
• Behoefte aan ondersteunende systemen

2. Samenstellen waterbodemplattegrond: • Inzicht in aspecten, actoren en relaties
• Gebruik bij afstemming intern en extern

3. Ontwikkeling afwegingsmethodieken: • Wegwijzers in de plattegrond
• Eenvoudige flowsheets
• BOSsen

Momenteel is een start gemaakt met de eerste twee producten. Hierbij wordt een zeer brede
inventarisatie en behoeftepeiling uitgevoerd. Het doel is om tot een breedgedragen waterbodem-
plattegrond te komen op basis waarvan op nationaal niveau samengewerkt kan worden bij de
(eventuele) ontwikkeling van afwegingsmethodieken. Interviews en enquêtes worden daarom bij onder
andere bij STOWA, DLO-instituten, RIVM, onderzoeksinstellingen, adviesbureau’s en diverse RWS-
diensten.
Een eerste aanzet van de plattegrond is onderstaand weergegeven. De plattegrond zal zeker nog
worden aangepast op basis van de resultaten van het project en een workshop.
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AKWA is een samenwerkingsverband tussen de specialistisch diensten van Rijkswaterstaat op het gebied van waterbodems:
Bouwdienst, DWW, RIKZ, RIZA en Dir. Noordzee


