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1 Inleiding 

In 1996 werd het waterbodembeleid opgenomen in de nieuwe Wet op de Waterhuishou-
ding. Van daaruit is de Chemische Toxiciteits Toets (CTT) opgesteld. In 2004 is de CTT 
formeel geïmplementeerd (Staatscourant 5 juli 2004) door middel van de Wvo en de Wvz 
(Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren/Zeewater). 
 
Bij deze formalisering is aangegeven dat de CTT binnen 2 jaar geëvalueerd wordt. Dit 
omdat bij het opstellen van de CTT onzekerheden bestonden. Voor deze evaluatie wordt 
een inhoudelijke toets gedaan met een terugblik op de afgelopen 2 jaar. Tevens dient een 
toets te worden uitgevoerd hoe het Nederlandse baggerbeleid past in nationale en 
internationale regelgeving en dient een toekomstvisie te worden opgesteld. De inhoude-
lijke toets voert het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) zelf uit. Voor de (inter)nationale 
beleidstoets en de toekomstvisie heeft RIKZ opdracht verleend aan B&A Groep Beleids-
management B.V. en Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 
Op het gebied van waterkwaliteitsbeheer gebeurt de laatste jaren erg veel, ook op 
internationaal gebied. In het visiedocument Zoute Bagger (verder te noemen: 'het 
streefbeeld') wordt op deze ontwikkelingen gewezen. Een platform voor een groot aantal 
stakeholders in de verspreiding van zoute bagger is het Projectteam Zoute Bagger (PTZB). 
Het PTZB heeft het huidige streefbeeld onderschreven. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) wil weten of dit streefbeeld met inbegrip 
van de vigerende CTT voldoet aan de (inter)nationale regelgevingen. Het streefbeeld wordt 
hiervoor door middel van een literatuurscan getoetst aan een aantal relevante richtlijnen 
en beleidsvoornemens, waaronder: 

• het baggerbeleid van de International Maritime Organisation (IMO);  
• het waterkwaliteitsbeleid uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW);  
• het chemicaliënbeleid van Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 

(REACH); 
• de Mariene Strategie Richtlijn van de European Marine Strategy (EMS); 
• de Vierde Nota Waterhuishouding; 
• het (ontwerp) Besluit Bodemkwaliteit; 
• de beheerplannen voor de kustwateren, de Zeeuwse Delta en de Waddenzee. 
 
De literatuurscan heeft als hoofddoel een objectieve, signalerende waarde voor de 
volgende onderdelen: 

• Voor welke stoffen, die in de CTT zijn opgenomen aangevuld met stoffen die in de 
eerste conclusies van de inhoudelijke evaluatie CTT naar voren komen, is/wordt 
(inter)nationale regelgeving opgesteld? 

• Welke aanknopingspunten geven andere beleidsstukken voor het integreren van het 
bestemmen van baggerspecie in het waterbeheerspoor? En welke knelpunten? 
Belangrijke thema�s daarbij zijn: 
• doelstelling duurzame watersystemen; 
• monitoring waterkwaliteit en resterende probleemstoffen; 
• aanpak verontreinigende bronnen. 

• Welke aanknopingspunten en knelpunten geven andere beleidsstukken om 
baggerspecie als product te zien en niet meer als afvalstof? 
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Daarnaast worden op basis van de literatuurscan aanbevelingen gedaan als aanzet voor 
de toekomstvisie. In deze notitie wordt verslag gedaan van de uitgevoerde literatuurscan. 
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2 Europese Unie 

Het Europese recht is dwingend recht. Er zijn verordeningen, die in al de lidstaten de 
status hebben van wet en er zijn richtlijnen (Directives) die binnen een bepaalde tijd door 
de lidstaat moeten worden omgezet in het nationale recht en in besluiten. De Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) is zo'n richtlijn. REACH en de nieuwe richtlijn voor de Europese 
Mariene Strategie (EMS) worden ook zulke richtlijnen, beide zijn nog niet definitief. Dat 
betekent dat de lidstaten 'vrij' zullen zijn deze bepaling om te zetten in de nationale 
wetgeving als REACH en EMS vastgesteld worden en als richtlijn worden gepubliceerd. De 
status van REACH en EMS is die van ontwerp Europese wetgeving. Hier zit Nederland dus 
nog mee aan de Europese tafel om te beslissen hoe de toekomstige Europese wetgeving 
eruit gaat zien.  
 
In dit hoofdstuk wordt een aantal Europese (ontwerp) richtlijnen besproken. Allereerst de 
Europese Kaderrichtlijn Water. Vervolgens de nieuwe ontwerp richtlijn voor chemische 
stoffen REACH en het voorstel Europese Mariene Strategie en tenslotte de overige 
relevante EU-regelgeving. 

2.1 Kaderrichtlijn Water 

Deze richtlijn (nr. 2000/60/EG van 23 oktober 2000) vervangt een aantal bestaande 
richtlijnen op termijn. Artikel 22 van de KRW geeft aan welke andere richtlijnen - op 
termijn - worden ingetrokken. Voor de richtlijn gevaarlijke stoffen 76/464/EG geldt een 
specialer regime waarbij de lijst van prioritaire (gevaarlijke) stoffen, aangepast via 
beschikking 2455/2001/EG, tot bijlage X van de Kaderrichtlijn Water is verworden. 
Bovendien moeten de maatregelenprogramma's van de KRW, artikel 11, al die maatregen 
bevatten die voor elf genoemde richtlijnen in bijlage VI A, noodzakelijk zijn. 
 
De Kaderrichtlijn Water beoogt het Europese waterbeleid transparanter en doeltreffender 
te maken. Dit gebeurt door een samenhangend wettelijk kader voor het waterbeheer te 
bieden, waarbij recht wordt gedaan aan het subsidiariteitsbeginsel en wordt gekozen 
voor een stroomgebiedbenadering. De milieudoelstelling van de Kaderrichtlijn Water is 
voor het oppervlaktewater te komen tot een goede ecologische toestand en een goede 
chemische toestand. 
Voor grondwater geldt eveneens een goede chemische toestand en een evenwicht tussen 
onttrekkingen en aanvullingen van grondwater. Zwaardere eisen kunnen gesteld worden 
voor beschermde gebieden en �lichtere� eisen kunnen verkregen worden voor oppervlakte-
lichamen die kunstmatig zijn of sterk veranderend. Door middel van stroomgebiedbe-
heersplannen moeten de milieudoelstellingen worden gehaald.  
 
Voor waterverontreiniging wordt een onderscheid gemaakt tussen verontreinigende 
stoffen en gevaarlijke prioriteitsstoffen. Voor de gevaarlijke geprioriteerde stoffen worden 
door de Commissie beheersingsmaatregelen opgesteld, die zowel puntbronnen als 
diffuse bronnen omvatten, en waarbij ook productieregelingen kunnen worden gemaakt. 
De geprioriteerde gevaarlijke stoffen werden in december 2001 vastgesteld en bevatten 
onder andere tributyltinverbindingen (EU-number1: 211-704-4; CAS-number2: 688-73-3). 

                                                             
1. EU-number: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS). Deze EINECS-lijst 

bevat alle chemische stoffen die door de industrie in de Europese Unie werden geproduceerd of ingevoerd, 
tussen 1 januari 1971 en 18 september 1981. Dit zijn in totaal iets meer dan 100.000 verschillende stoffen. 
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Andere prioritair gevaarlijke stoffen zijn gebromeerde difenylethers (brandvertragers), 
cadmium, kwik, penta- en hexachloorbenzeen en nonylfenolen. De Commissie heeft 
daartoe het COMMPS3 ontwikkeld, een gecombineerd op monitoring en modellering 
gebaseerd systeem voor prioriteitstelling.  
 
In de Kaderrichtlijn Water komt 'baggerspecie' en 'baggeren' niet voor. Sediment echter 
wordt herhaaldelijk genoemd. In artikel 2, definities, staat onder nummer 35 de definitie 
van milieukwaliteitsnorm: "de concentratie van een bepaalde verontreinigde stof of groep 
van verontreinigde stoffen in water, in sediment of in biota die ter bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu niet mag worden overschreden." 
 
Vervolgens wordt sediment nog zeven keer genoemd in combinatie met óf oppervlaktewa-
ter óf biota óf beide (art 16.7, beide, in bijlage V, punt 1.2.1. Definities voor zeer goede, 
goede en matige ecologische toestand in rivieren, biologische kwaliteitselementen, tabel: 
Fytoplankton en Goed, hier in combinatie met de kwaliteit van water. Dezelfde tabel met 
Macrofylen en fylobenthos en Goed wederom in combinatie met de kwaliteit van water. De 
tweede tabel onder punt 1.2.1. Definities voor zeer goede, goede en matige ecologische 
toestand in rivieren, tabel voor hydromorfologische kwaliteitselementen, tabel met Zeer 
Goed en Riviercontinuiteit: Hier wordt (natuurlijke) transport van sediment behandeld, niet 
in combinatie met de kwaliteit van het water of de biota maar gelijkgesteld met de 
onverstoorde migratie van waterorganismen. In dezelfde bijlage V maar onder punt 1.2.2. 
Definities voor zeer goede, goede en matige ecologische toestand in meren, tabel 
biologische kwaliteitselementen, in de tabel onder Fytoplankton en Goed wordt sediment 
genoemd in combinatie met de kwaliteit van water. In dezelfde tabel onder Fytoplankton 
en Matig wederom sediment in combinatie met de kwaliteit van water. Tenslotte in bijlage 
V onder punt 1.2.6. Procedure voor het vaststellen van chemische kwaliteitsnormen door 
de lidstaten. Hier staat alleen dat: Er kunnen normen worden vastgesteld voor water, 
sedimenten of biota).  
 
Het is opmerkelijk dat onder de opgesomde definities voor maximaal, goed en matig 
ecologisch potentieel voor sterk veranderende of kunstmatige waterlichamen geen 
verwijzing of opmerkingen staan over sediment van juist zulke waterlichamen. 
 
De KRW bevat dus een omissie die ingevuld kan worden door het stellen van eisen aan 
baggerspecie die verspreid kan/mag worden in de toekomst. Deze eisen kunnen namelijk 
wel geformuleerd worden in de EMS, waarbij baggerspecie wordt gezien als stof die wordt 
verspreid in zee. De in de baggerspecie aanwezige stoffen zijn afkomstig uit het 
oppervlaktewater. Om die doelstellingen van de EMS te halen kan vervolgens het 
programma van maatregelen van de KRW worden gebruikt en uitgebouwd. 

2.2 REACH 

De voorganger van dit voorstel is de richtlijn 67/548, geamendeerd door richtlijn 79/831. 
Deze twee oude richtlijnen hebben geleid tot de lijsten van chemicaliën EINECS en 
ELINCS. De behoefte om tot een adequate registratie te komen van chemicaliën en hun 
eigenschappen werd in verordening 793/93 al getracht, maar door de REACH4 verder 
verbreed. De nieuwe verordening REACH is nog niet definitief. Aanleiding voor REACH is 

                                                                                                                                                                 
'Nieuwe' stoffen (die op de markt kwamen na 18 september 1981) werden op een andere lijst ingeschreven, 
de European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) 

2. CAS-number: Chemical Abstract Services 
3. COMMPS: Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting 
4. REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 
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dat van veel (chemische) stoffen die op de markt zijn, niet of onvoldoende van bekend is 
wat de gevaren en risico�s zijn. Met andere woorden van vele chemische stoffen is het nog 
in onvoldoende mate bekend in hoeverre ze schadelijk zijn voor mens en milieu.  
 
De chemische stoffen, zoals vermeld in de tabel behorende bij de publicatie in de 
Staatscourant van 5 juli 2004, pag. 14 'Rectificatie Chemie Toxiciteit Toets verspreiding 
zoute baggerspecie', zullen niet veranderen. De stoffen waarvan thans duidelijk is dat 
deze gevaarlijk zijn voor mens en milieu blijven ook onder het regime van REACH 
gevaarlijk voor mens en milieu. REACH streeft ernaar de chemische verontreinigingen voor 
lucht, water en bodem te voorkomen, evenals het voorkomen van verontreiniging van de 
biodiversiteit. Verbeterde controle van moeilijk afbreekbare, bioaccumulerende en giftige 
stoffen is van bijzonder belang in dit verband (ontwerptekst preambule REACH). REACH 
spreekt verder van het water als aquatic (including sediment, pagina's 13 en 20 en 
verder). Bovendien spreekt REACH specifiek over '7.5: Long-term toxicity to sediment 
organisms', onder het hoofdstuk 'ecotoxicological information required'. 
 
Artikel 57 van de ontwerp REACH-richtlijn - The granting of authorisations - staat de 
Commissie niet toe veranderingen aan te brengen in reeds gegeven vergunningen van de 
IPPC-richtlijn of de Kaderrichtlijn Water. Dat mag alleen indien wetenschappelijk is 
aangetoond dat een wijziging van die IPPC en watervergunningen noodzakelijk is (artikel 
58). 
 
REACH kan worden gezien als de bijsluiter van de 'chemicalische verpakking'. De richtijn 
is behoorlijk zwakker dan eerst gehoopt en er zijn duidelijke uitzonderingen voor de 
hoeveelheid van stoffen op de markt en de vereisten van onderzoek. Toch zal REACH de 
lijst van de KRW, besluit nr. 2455/2001/EG, niet veranderen. 

2.3 Voorstel voor een richtlijn Europese Mariene Strategie 

Richtlijn (Voorstel COM 2005 505 Definitief) vaststelling voor de ontwikkeling van mariene 
strategieën die erop gericht zijn uiteindelijk (2021) een goede milieutoestand van het 
mariene milieu te realiseren en de permanente bescherming van het milieu en instand-
houding van dat milieu en de voorkoming van verslechtering te garanderen. Deze 
strategie zal gelden in alle Europese wateren, het EEZ5 der lidstaten, waarover de lidstaten 
soevereiniteit of jurisdictie uitoefenen. Iedere lidstaat ontwerpt voor elke voor hem 
relevante mariene regio een mariene strategie die overeenkomt met een gegeven 
actieplan. Gegeven punten: Voorbereiding en een Programma van maatregelen. De 
lidstaten coördineren hun acties en informeren de Europese Commissie. Ter voorberei-
ding op de mariene strategieën evalueren de lidstaten hun deel der Europese Wateren, 
waarbij rekening wordt gehouden met de elementen van richtlijn 2000/60/EG (KRW), 
teneinde een alles omvattende evaluatie van het mariene milieu te verkrijgen. Vervolgens 
introduceert de richtlijn een beschrijving van wateren die aansluit bij de criteria van de 
Kaderrichtlijn Water. Nadien worden milieudoelen vastgesteld. Om deze doelen te volgen 
worden monitoringsprogramma�s opgericht. Deze programma�s dienen uitwisselbare 
gegevens te verstrekken wat door de Commissie wordt beoordeeld. 
 
Voor ieder marien milieu maakt iedere lidstaat een programma van maatregelen. Behalve 
het programma van maatregelen kunnen ook de speciale gebieden van belang zijn voor 
het baggerbeleid. Artikel 13 spreekt over speciale gebieden waarvoor de lidstaat 
afhankelijk is van de gedragingen van andere lidstaten om de milieudoelstellingen te 

                                                             
5. EEZ: Exclusieve Economische Zone 
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bereiken. Specifiek wordt genoemd artikel 13 lid 1, sub C: veranderingen of wijzigingen in 
de fysieke kenmerken van mariene wateren veroorzaakt door maatregelen die werden 
genomen om dwingende redenen van openbaar belang die primeren over de negatieve 
milieueffecten. Vervolgens: De betrokken lidstaat dient echter passende maatregelen te 
nemen om een verslechtering van de toestand van de getroffen mariene wateren te 
voorkomen en de negatieve gevolgen voor de betrokken mariene regio te temperen.  
Lid 2: In de in lid 1, onder c), bedoelde situatie zien de lidstaten erop toe dat de verande-
ringen of wijzigingen niet zodanig zijn dat zij het bereiken van een goede milieutoestand 
in de betrokken mariene regio bemoeilijken of onmogelijk maken. 
 
Het gaat hier dus om veranderingen in de fysieke kenmerken van enkele speciale 
gebieden. De richtlijn geeft ook specifiek een aantal kenmerken van fysieke veranderin-
gen (pressures and impacts) in tabel 2. Fysieke vernietiging: 'verstikking' (bijv. door 
kunstwerken, lozing van baggerspecie), afdichting (bijv. door permanente constructies). 
 

 
Werkingsgebied Kaderrichtlijn Water versus EMS 
 
In artikel 2, Toepassingsgebied, van het voorstel voor de EMS-richtlijn is aangegeven dat "Deze richtlijn is van 
toepassing op alle Europese wateren zeewaarts van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren 
wordt gemeten, en reikend tot de uiterste grens van het onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaten 
vallende gebied, met inbegrip van de zeebodem van al die wateren en de ondergrond daarvan, hierna 'de 
Europese mariene wateren' te noemen". 
 
Artikel 2 onderdeel 7 van de Kaderrichtlijn Water geeft als definitie voor kustwateren aan "de oppervlaktewate-
ren, gelegen aan de landzijde van de lijn waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van een zeemijl 
zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt 
gemeten, zo nodig uitgebreid tot de buitengrens van een overgangswater." 
 
Uit de bovenstaande definities blijkt dat de definitie van de nieuwe EMS-richtlijn aansluit bij de bestaande 
Kaderrichtlijn Water. Beide hebben als uitgangspunt de internationaal erkende basislijn, waarbij de KRW nog 
een zeemijl voegt (1.856 meter), terwijl de nieuwe mariene richtlijn geldt voor de gehele EEZ. Bovendien past 
het plan van aanpak in het kader van de EMS bij hetgeen door de Kaderrichtlijn Water wordt voorgeschreven, 
waarbij moet worden opgemerkt dat de nieuwe richtlijn herhaaldelijk melding maakt van de noodzaak van 
maatregelen die door anderen genomen moeten worden teneinde het eigen deel van de zee te verbeteren. 
 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de Kaderrichtlijn Water de territoriale wateren (12-mijlszone) buiten 
de 1-mijlszone ook nog van belang zijn voor zover het de chemische toestand betreft. Die wateren zullen aan 
de communautaire milieukwaliteitsnormen moeten voldoen, waarbij het met name gaat om de prioritaire 
stoffen en de daartoe behorende prioritaire gevaarlijke stoffen. Qua 'invloedsgebied' overlappen beide 
richtlijnen elkaar dus. 
 

 

2.4 Overige regelgeving op EU-niveau 

Allereerst moet de verordening 782/2003 genoemd worden: Verordening van het 
Europese Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een verbod op organische 
tinverbindingen op schepen. Deze verordening volgt op het besluit van de IMO (Internati-
onal Maritime Organisation) op 5 oktober 2001. Kort samengevat verbiedt de verordening 
alle schepen onder een Europese vlag opererend of in Europese havens, om organische 
tinverbindingen te gebruiken. Het betreft hier dus een (deel van een) internationaal 
volkenrechtelijk verdrag dat in de Europese Unie vervroegd wordt geïntroduceerd door 
middel van een voor ieder bindend voorschrift (voor het Europese milieurecht geen 
ongebruikelijke situatie). 
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Tevens is er een wijziging doorgevoerd voor de richtlijnen 2002/62/EG, tot negende 
aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij de richtlijn 76/769 van de 
Raad, betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen 
der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van 
gevaarlijke stoffen en preparaten waaronder nu ook organische tinverbindingen, dus 
specifiek de zogenaamde TBT-verven. 
 
Toezicht op de naleving van deze verordening wordt opgedragen aan de havenautoriteiten 
door middel van richtlijn 95/21 (en besluit 1999/468). De richtlijn 95/21 heeft tot doel het 
bijdragen aan een drastische vermindering van het aantal niet aan de normen voldoende 
schepen in de wateren onder jurisdictie van de lidstaten. Dit gebeurt door de naleving te 
verbeteren van de internationale en communautaire wetgeving op het gebied van de 
veiligheid op zee, bescherming van het mariene milieu en de leef- en werkomstandighe-
den aan boord van schepen, ongeacht onder welke vlag zij varen. Tevens door het 
opstellen van gemeenschappelijke criteria voor de controle door de havenstaat van 
schepen en harmonisatie van de inspectie- en aanhoudingsprocedures, waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met de door de scheepvaartinstanties van de lidstaten 
in het kader van Memorandum van Overeenstemming (MOU) van Parijs betreffende 
havenstadcontrole aangegane verplichtingen. Transpositie inter alia van ILO 147 van 1976 
en het internationale verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 
en het daarop betrekking hebbende protocol van 1987 (Marpol 73/78). 
 
Richtlijn 2005/35 van het Europese Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake 
verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken. De richtlijn 
probeert uniforme implementatie van Marpol 73/78 te bewerkstelligen met betrekking tot 
lozingen van schepen. De richtlijn acht de bescherming van het milieu zo belangrijk dat er 
afschrikkende maatregelen moeten worden geïntroduceerd op gemeenschapsniveau. 
Deze richtlijn vormt samen met richtlijn 2000/59 betreffende havenontvangstvoorzienin-
gen voor scheepsafval en ladingresiduen, een sleutelinstrument in het pakket maatrege-
len ter voorkoming van verontreiniging van schepen (de richtlijn beschrijft als toepas-
singsgebied niet alleen de lidstaten eigen EEZ maar zelfs de volle zee, één en ander onder 
internationaal recht, met name UNCLOS, een haalbaarheidsstudie over een Europese 
kustbescherming volgt volgens art. 11 van deze richtlijn in 2006). 

2.5 Conclusie 

Uit de bewoordingen van de Kaderrichtlijn Water kan worden geconcludeerd dat 
baggerspecie als onderdeel van het watersysteem als een (eventuele) bron kan worden 
beschouwd die invloed heeft op de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlak-
tewater. 
De nieuwe chemicaliënrichtlijn REACH zal niet veel toevoegen aan de bestaande lijst van 
geprioriteerde (gevaarlijke) stoffen uit de Kaderrichtlijn Water mede gezien de minimum-
grenzen en de bekendheid van de gevaarlijkheid van de reeds opgenomen stoffen. De 
voorgestelde Europese Mariene Richtlijn houdt een mogelijke beperking in voor het 
verspreiden van baggerspecie. Door het instellen van speciale gebieden kan het 
verspreiden van baggerspecie vrij gemakkelijk worden verboden. 
 
De KRW en de EMS bieden de uitdrukkelijke mogelijkheid de bronaanpak van het 
baggerprobleem mogelijk te maken. Hierdoor kan het draagvlak van de KRW worden 
verbreed om ook de waterbodemproblematiek op te lossen. 
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3 Internationaal 

3.1 Internationaal versus Europees recht 

Op het gebied van het Recht van de Zee, niet te verwarren met Zeerecht, bestaat ook een 
algemene ratificatie van het volkenrecht. Het volkenrecht - het recht zoals dat geldt 
tussen staten - wordt beheerst door gewoonterechtsregels en die worden dan weer 
vastgelegd in internationale verdragen die dus weer een basis vormen van dat volken-
recht. Een algemene verdrag hoe het volkenrecht te interpreteren is bijvoorbeeld het 
Verdrag van Wenen. Voor het Recht van de Zee is dit het UNCLOS-verdrag, United Nations 
Convention on the Law of the Sea.  
 
Er zijn ook internationale organisaties, zoals de International Maritime Organisation 
(IMO), die een aantal taken hebben, volgens het statuut van deze organisaties al dan niet 
in het verband van de Verenigde Naties. Maar ook een instrument van de Algemene 
Vergadering der Verenigde Naties, het United Nations Environmental Program (UNEP), kan 
zich met zeemilieuzaken bezighouden. Het UNEP doet dat ook met haar regional seas 
programme en voorkoming van mariene vervuiling van op land gebaseerde activiteiten, 
POP's etc. etc. Eigenlijk is er momenteel een beetje wildgroei van internationale organisa-
ties met min of meer overlappende bevoegdheden. 
 
Naast internationale organisaties zijn er ook internationale verdragen, naast het 
algemene UNCLOS. Dit zijn volkenrechtelijke afspraken tussen staten die meestel niet 
afdwingbaar zijn. Veelal hebben de internationale verdragen ook nog eens een eigen 
secretariaat die een secretariaats- en promotiefunctie vervullen. Gelukkig worden ook 
vooral deze functies opgedragen aan bestaande instanties, zoals het IMO. Het IMO vervult 
dan de secretariaatsfunctie voor een internationaal verdrag zoals de London Convention. 
 
Onder internationaal recht hebben bijvoorbeeld landen die UNCLOS hebben geratificeerd 
dus ook de verplichting op zich genomen om dumping van afval in de zee tegen te gaan. 
Om aan deze verplichting goed uitvoering te kunnen geven is dan ook de ratificatie en 
implementatie van de London Convention een verplichting die een land op zich heeft 
genomen. Wel ratificeren maar niet implementeren, komt voor en is niet afdwingbaar op 
basis van de soevereiniteit van de staat.  
 
In tegenstelling tot het internationale recht is het Europese recht wel dwingend recht. De 
lidstaten hebben dit in het oorspronkelijke Verdrag van Rome ter oprichting van de 
Europese Unie afgesproken. De Commissie van de EU heeft tot taak de lidstaten tot 
naleving van gemeenschappelijke regels te dwingen met als instrument een schriftelijke 
dwingende aanbeveling en vervolgens bij niet naleving een rechtzaak voor het Europese 
hof van justitie in Luxemburg. Bij wederom niet naleving kan de Commissie dan weer het 
hof verzoeken om de lidstaat opnieuw te veroordelen en een dagboete op te leggen.  
 
Internationaal recht is niet afdwingbaar en Europees recht is wel (moeizaam) afdwingbaar 
door de Commissie. 
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3.2 OSPAR 

Naast de genoemde �overnames� van de Europese Unie van de genoemde verdragen zijn 
er ook de volgende besluiten genomen. Met besluit 98/249 van 7 oktober 1998 werd het 
op 22 september te Parijs ondertekende verdrag inzake de bescherming van het mariene 
milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan namens de Europese 
Gemeenschap goedgekeurd. Met dit besluit over de OSPAR conventie heeft de Europese 
Unie zich ook verbonden aan de te bereiken doelstellingen onder deze conventie, of in 
ieder geval zich te onthouden van acties die de doelstellingen bemoeilijken. De Ospar 
guidelines for the Management of Dredged Materials (Reference number 1998-20) vallen 
daar dus ook onder. Deze guidelines roepen op tot onderzoek van de bioaccumulerende 
effecten van stoffen in het baggermateriaal. De guidelines stellen verder het volgende: 
The following trace metals should be determined in all cases: cadmium, chroom, koper, 
lood, kwik, nikkel en zink. Verder stellen de guidelines dat: the following organic/organo-
metallic compounds should be determined: PCB, PAH�s en TBT-compounds and their 
degrading products. Vervolgens gelden er twee uitzonderingen voor het niet behoeven te 
meten indien 1. reeds voldoende informatie aanwezig is en 2. indien er geen reden is om 
punt- of diffuse bronnen te verwachten, respectievelijk laag zijn en er weinig organische 
koolstofverbindingen in zitten. Vervolgens verwijst de OSPAR guidelines naar de richtlijn 
76/646 van de Europese Gemeenschap. 
 

 
Monitoring 
 
In bijlage 1 van deze notitie wordt ingegaan op de wijze waarop de verschillende richtlijnen en conventies 
omgaan met de monitoring van de kwaliteit van het ecosysteem. Voor monitoring geldt dat er heel veel in 
beweging is. De Kaderrichtlijn Water heeft verschillende veranderingen veroorzaakt, maar de toekomstige 
Europese Mariene Strategie zal voor nog grotere veranderingen zorgdragen. De ontwikkelingen zijn erg 
dynamisch en de nieuwe mariene strategie laat veel ruimte voor de OSPAR om tot een gemeenschappelijk 
monitoringsysteem te komen waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere bio-assays. Het is nog te vroeg 
om al een definitieve conclusie te trekken over de mogelijkheden voor de specifieke bio-assays onder het 
komende monitoringsprogramma van de Europese Mariene Strategie. De vaststelling van monitoringspro-
gramma's onder artikel 10 van de EMS en de ontwikkelingen onder de OSPAR-conventie vereisen een pro-
actieve rol van Nederland - en dus een sluitende policy - om deponie van baggerspecie ook in de toekomst 
mogelijk te laten zijn. 
 

3.3 UNCLOS 

Het besluit 98/392 van 23 maart 1998 zegt in artikel 1 het volgende: Het verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de zee en de overeenkomst inzake de toepassing 
van deel IX van dat verdrag worden namens de Europese Gemeenschappen goedgekeurd. 
Het UNCLOS verdrag heeft verder geen specifieke bepalingen voor baggerspecie of voor 
TBT, behalve het raamwerk voor zulke bepalingen in hoofdstuk 12, protection and 
preservation of the marine environment.  

3.4 IMO 

De International Maritime Organisation (IMO) is de verantwoordelijke organisatie voor het 
verdrag ter voorkoming van vervuiling vanaf schepen Marpol, zoals hiervoor reeds 
behandeld bij de 782/2003 verordening van het Europese Parlement en de Raad van 14 
april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen. Deze 
verordening volgt op het besluit van de IMO op 5 oktober 2001, de AFS-Conventie. 
Nederland heeft dit besluit nog niet geratificeerd. 
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Tevens is de IMO verantwoordelijk voor de London Convention, van 1972, de intergouver-
nementele conventie van Londen ter voorkoming van het dumpen van afval in de zee. 
Hoewel de conventie uitgaat van een algemeen verbod op het dumpen van afval valt 
�dredged materials' niet onder dit verbod volgens artikel 4 en annex I. 
 
De ratificatie van het IMO-verdrag is een belangrijk onderdeel van de studie die in 
opdracht van het RIKZ is verricht naar de economische consequenties van de invoering 
van de CTT (waaronder de introductie van TBT als vervuilende stof) voor Nederlandse 
havens (2004). Uit de studie is gebleken dat de invoering van de CTT-norm zal leiden tot 
een verhoging van de hoeveelheden niet-verspreidbare baggerspecie, terwijl uitgangs-
punt bij de invoering was dat dit niet zou leiden tot een trendbreuk in de hoeveelheden. 
Het daardoor moeten storten van de baggerspecie leidt tot verhoging van de havengelden 
en heeft daarmee invloed op de concurrentiepositie van de Nederlandse havens (met 
name de Rotterdamse). Andere ontwikkelingen met betrekking tot regelgeving in 
Europees verband zijn geen onderdeel van de studie geweest.  

3.5 Helcom 

Helcom, de Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environmment of the 
Baltic Sea Area, 1992, is van kracht geworden op 17 januari 2000. De guidelines bevatten 
een aanbeveling tot het doen van een milieu-effectrapportage bij het opnemen van 
baggerspecie en eenzelfde aanbeveling voor het storten van baggerspecie (13/1 van 6 
februari 1992, de inhoud is erg onduidelijk).  

3.6 UNEP 

De UNEP Convention on Persistent Organic Pollutants, heeft het 'precautionary principle' 
(voorzorgsprincipe) voor ogen met als doel de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen van persistente organische verontreinigingen. Geen verwijzing naar TBT�s, 
wel naar drins en PCB�s. 

3.7 Conclusie 

De lijst met prioritaire (gevaarlijke) stoffen van de Kaderrichtlijn Water is uitgebreid; de 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action (update 2005) bevat daarnaast nog meer 
stoffen. De internationale verdragen die veelal zijn getransponeerd in de Europese 
Gemeenschap gaan vaak minder ver in het opsommen van schadelijke stoffen. Het lijkt 
gerechtigd aan te nemen dat dit ook geldt voor de controle op de internationale verdragen 
en de Europese regelgeving en als afgeleide daarvan ook voor de verschillende monito-
ringsystemen.  
 
Met betrekking tot de monitoring(systemen) kan worden gesteld dat er veel in beweging 
is. De vaststelling van monitoringsprogramma's onder de EMS en de ontwikkelingen 
onder de OSPAR-conventie vereisen een pro-actieve rol van Nederland om het verspreiden 
van baggerspecie ook in de toekomst op een eenvoudige wijze mogelijk te laten zijn. 
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4 Nationaal 

4.1 Vierde Nota Waterhuishouding 

In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) zijn de beleidsvoornemens van de Nederland-
se regering tot en met 2006 opgenomen op het gebied van de waterhuishouding. Voor het 
onderdeel waterbodems is onder andere aangegeven dat baggerspecie na onderhoud 
weer bruikbaar moet zijn (worden) als waardevolle grondstof. Daarnaast zouden 
brongerichte maatregelen moeten worden genomen om de vracht van verontreinigende 
stoffen naar de Noordzee te verminderen (de vracht mag niet hoger zijn dan in 1987). Ook 
wordt een aangekondigd dat in 2002, naast de stofbeoordeling voor de verspreiding van 
zoute baggerspecie, een beoordelingssysteem gebaseerd op biologische effectmetingen 
en milieubezwaarlijkheid van de aanwezige verontreinigingen wordt toegevoegd. De CTT 
vindt haar ontstaan derhalve terug in de NW4. 
 
De Vierde Nota Waterhuishouding bevat een normenkader voor zoete en zoute bagger-
specie. Voor de zoute baggerspecie is deze dus vervangen door de CTT. 

4.2 Wvo/Wvz 

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) geeft aan dat het verboden is zonder 
vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke 
stoffen, in welke vorm ook, te brengen in oppervlaktewater. Het doel van de wet is het 
voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van oppervlaktewater. Voor het 
verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater (Waddenzee, Zeeuwse Delta) kan een 
vergunning worden aangevraagd (CTT). 
 
De Wet verontreiniging zeewater (Wvz) heeft als doel te voorkomen dat giftige stoffen of 
stoffen die in zeewater niet kunnen worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen 
in de zee terecht komen. Door middel van het verlenen van een ontheffing kan wel 
baggerspecie in de Noordzee worden verspreid. De Wvz is een 'verbodswet': er mag niets 
geloosd worden, mits er een ontheffing is verleend. 
 
Beide wetten worden in de toekomst geïntegreerd in de Waterwet, die gaat gelden voor 
het gehele Nederlandse grondgebied, inclusief de EEZ. Voor de chemische en ecologische 
kwaliteit van watersystemen wordt onder andere verwezen naar de Kaderrichtlijn Water. 
De Waterwet kondigt een nationaal waterplan aan, waarin de hoofdlijnen van het 
nationale waterbeleid worden vastgelegd. 

4.3 Wbr 

De Wet beheer rijkswaterstaatswerken is van toepassing op alle waterstaatswerken. 
Hieronder vallen volgens artikel 1 de bij het Rijk in beheer zijnde wateren, waaronder 
mede wordt verstaan de territoriale zee, de waterkeringen en -wegen alsmede, voor zover 
in beheer bij het rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar hun aard 
daartoe behoort. Het toepassinggebied van de wet is uitgebreid tot de EEZ bij wet van 15 
november 2000. 
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Het is verboden zonder vergunning van de Minister van V&W gebruik te maken van een 
waterstaatswerk door, anders dan waartoe het is bestemd: 
• daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden; 
• daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of 

neer te leggen, of deze te laten staan of liggen. 
Het verbod omvat tevens het oprichten en in stand houden van eilanden, installaties en 
overige structuren. 

4.4 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 

De Nota Ruimte vormt het vertrekpunt voor de uitwerking van het Integraal beheerplan 
Noordzee 2015. De hoofddoelstelling voor het beleid is: "Het versterken van de economi-
sche betekenis van de Noordzee en behoud en ontwikkeling van internationale waarden 
van natuur en landschap door de ruimtelijk-economische activiteiten in de Noordzee op 
duurzame wijze te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen met inachtneming van de in de 
Noordzee aanwezige ecologische en landschappelijke waarden." 
 
Aangegeven is dat om de doelstellingen voor de waterkwaliteit en biodiversiteit te 
bereiken het 'voorzorgsprincipe' en het 'stand-still principe' belangrijke elementen zijn. 
Enerzijds kan dit betekenen dat geen (nieuwe) activiteiten op de Noordzee kunnen worden 
ontplooid als er niets of te weinig bekend is over mogelijk negatieve effecten van een 
activiteit. Anderzijds mogen concentraties van schadelijke stoffen in de Noordzee niet 
toenemen. 
 
De relatie met de stroomgebiedbeheerplannen (Kaderrichtlijn Water) komt tot uiting in het 
van kracht worden voor territoriale wateren van bindende chemische kwaliteitsdoelstel-
lingen voor prioritaire gevaarlijke stoffen (2009) die door moeten in het vergunningenbe-
leid voor lozingen in het kader van de Wvo. Specifiek voor kustwateren (wateren en 
zeebodem liggen binnen de 1-mijlszone) worden ecologische milieukwaliteitsdoelstellin-
gen van kracht, die moeten doorwerken in het Wvo- en Wbr-vergunningenbeleid. 
 
In het beheerplan wordt geconstateerd dat voor een aantal stoffen zoals PAK's en 
brandvertragers een toename van de concentraties in de Noordzee wordt gemeten, in 
tegenstelling tot een afname van stoffen in de jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw. 
 
Op dit moment wordt op drie locaties baggerspecie verspreid: Noord-West, de verdiepte 
loswallen voor Rotterdam en ten noorden van de pier voor IJmuiden. Deze locaties liggen 
in het territoriale water, waarvoor, zoals aangegeven bindende chemische kwaliteitsdoel-
stellingen van kracht worden. De baggerspecie die hier wordt verspreid, voldoet aan de 
CTT en de verwachting wordt uitgesproken dat de huidige verspreidingslocaties groot 
genoeg zijn om de behoefte van de komende jaren op te vangen. De verspreidingslocaties 
liggen buiten de genoemde VHR-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) en buiten gebieden 
met bijzondere ecologische waarden. 
 
Omdat de kwaliteit van de te verspreiden specie vooraf wordt getoetst met de CTT heeft 
het in het beheerplan gepresenteerde 'integraal afwegingskader'6 geen verdere conse-
quenties voor de bestaande verspreidingspraktijk. Indien een nieuwe verspreidingsloca-

                                                             
6. Integraal afwegingskader bestaat uit 5 toetsen: definiëren ruimtelijke claim, voorzorg, nut en noodzaak, 

locatiekeuze en beoordeling ruimtegebruik, beperking en compensatie ecologische effecten 
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tie wordt ingericht zal deze onder de m.e.r.-plicht vallen en tevens het integraal afwe-
gingskader moeten doorlopen. 

4.5 Derde Nota Waddenzee (concept aangepast deel 3 pkb) 

In deze nota is aangegeven dat in de Waddenzee alleen baggerspecie afkomstig uit de 
Waddenzee en de rechtstreeks daarmee in verbinding staande havens mag worden 
verspreid. Deze baggerspecie dient te voldoen aan de geldende kwaliteitsnorm volgens 
het nationale beleid voor de waterhuishouding (i.e. de CTT-toets). Het rijk zal zorgdragen 
voor een uit ecologisch oogpunt optimale situering van de verspreidingslocaties. 
 
Verder wordt in deze nota verwezen naar de Vierde Nota Waterhuishouding. Daarin wordt 
in de planperiode (tot 2006) voor zoveel mogelijk stoffen gestreefd naar het realiseren 
van de minimum kwaliteit (MTR). Ook het NMP4 wordt van belang geacht, waarin beleid is 
geformuleerd voor milieuvreemde stoffen, nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 
 
Overigens wordt hier nog opgemerkt dat thans wordt gewerkt aan een beheerplan voor de 
Waddenzee. De inhoud hiervan is nog niet bekend. 

4.6 Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium 

Met betrekking tot het verspreiden van baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van 
de vaargeul(en) in het Schelde-estuarium, wordt een flexibele strategie toegepast. Deze 
wordt aangepast op morfologische ontwikkelingen met als doel de fysieke systeemken-
merken te behouden. Niet als zodanig benoemd, maar aangenomen mag worden dat het 
bij het verspreiden van baggerspecie de huidige normering (CTT-toets) wordt gebruikt. 

4.7 Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet (1998) maakt het mogelijk om natuurmonumenten te 
beschermen door deze aan te wijzen als 'beschermd natuurmonument'. De wet definieert 
natuurmonument als 'terrein of water, dan wel samenstel van terreinen of wateren, dat 
van algemeen belang is om zijn natuurwetenschappelijke betekenis of zijn natuurschoon' 
(artikel 1(c)). 
 
De wet bevat geen specifieke bepaling waarin het toepassingsgebied is aangegeven. De 
wet is elk geval van toepassing op het gehele Nederlandse grondgebied, inclusief de 
territoriale zee. 
 
Deze wet bevat bepalingen omtrent het aanwijzen van beschermde gebieden en de 
rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien. De wet geeft de Minister van LNV de bevoegd-
heid bij besluit gebieden aan te wijzen als beschermd natuurmonument. Tevens voorziet 
de wet in een vergunningplicht voor het (doen) verrichten of gedogen van handelingen in 
(alsmede bij het aanwijzingsbesluit vermelde handelingen buiten) een beschermd 
natuurmonument die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurweten-
schappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in 
het beschermd natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan 
wel handelingen in strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkin-
gen. Voor het grootste deel van de territoriale zee is de Minister van LNV de bevoegde 
instantie. 
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4.8 Vogel- en Habitatrichtlijn 

In 1981 is de Richtlijn 79/409/EEG van kracht geworden die betrekking heeft op de 
instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europees 
grondgebied van de lidstaten (kortweg Vogelrichtlijn). Belangrijk is dat voor het eerst 
bindende afspraken op Europees niveau zijn gemaakt over de bescherming van alle in het 
wild levende vogels en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare 
vogelsoorten. 
 
Over Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (kortweg Habitatrichtlijn) werd in 1991 overeenstemming bereikt. 
Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn in die zin dat de Habitatrichtlijn zich 
richt op de bescherming van soorten en natuurlijke habitats met uitzondering van vogels 
en hun leefgebieden. Dit sluit niet uit dat bedoelde habitattypen de leefgebieden voor 
vogels kunnen overlappen. 
 
Beide richtlijnen bieden een kans om flora, fauna en bijzondere habitats op Europese 
schaal te beschermen. Ze richten zich zowel op de (directe) bescherming van soorten als 
op de instandhouding van hun leefgebieden en andere habitats. Het is duidelijk dat de 
Vogel- en Habitatrichtlijn verplichtingen met zich meebrengt. 
 
In dat kader dienen onder meer beschermingszones te worden ingesteld, dienen 
onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebie-
den binnen en buiten deze zones te worden uitgevoerd, en dienen zelfs habitats te 
worden hersteld en aangelegd. Deze gebieden betreffen onder andere de Waddenzee, 
stroken voor de Noordhollandse kust en de Zeeuwse Delta en kust (VHR-gebieden). 
 
Het netwerk van beschermde gebieden in de Europese Unie heet 'Natura 2000'. Dit 
netwerk, dat vooral de onder de Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen beschermingszo-
nes omvat, moet de betrokken habitats in een gunstige staat van instandhouding 
behouden of in voorkomend geval herstellen. 
 
Voordat (ruimtelijke) ingrepen in de VHR-gebieden kunnen worden vormgegeven of 
activiteiten kunnen worden ontplooid, bijvoorbeeld het inrichten van stortplaatsen voor 
baggerspecie, dient een afwegingskader te worden doorlopen. Ingrepen en activiteiten 
zijn niet op voorhand verboden, maar mogen geen 'significante effecten' op de bescherm-
de natuurwaarden hebben. 

4.9 Evaluatie biotests 

In het kader van de studie 'Toekomstige signalering van 'nieuwe stoffen' door biotests' is 
aangegeven dat Stichting De Noordzee onder andere de volgende stoffen als 'nieuwe' 
probleemstoffen ziet: 
• ftalaten; 
• broombrandvertragers; 
• geperfluoreerde verbindingen; 
• (alkyl)fenolen. 
 
De keuze is gebaseerd op het voorkomen van deze stoffen op internationale lijsten (zoals 
de genoemde lijst met prioritaire (gevaarlijke) stoffen uit de Kaderrichtlijn Water) en het 
voorkomen van de stoffen in het mariene milieu. De toename van de concentratie aan 
brandvertragers is ook reeds in het Integrale Beheerplan Noordzee 2015 opgemerkt. 
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Geconcludeerd wordt dat de huidige biotesten van de CTT en twee nieuwe testen die in de 
studie worden gepresenteerd, niet voldoen aan de vangnetfunctie voor de nieuwe stoffen. 
Waarschijnlijker is het dat een set aan biotesten het meest succesvol zal zijn. Nader 
onderzoek naar een goede set aan bio-assays die een vangnet kunnen vormen voor 
nieuwe stoffen en combinatie-toxiciteit van stoffen is noodzakelijk om tot een duurzaam 
waterbodembeheer te komen. 

4.10 MKBA Waterbodems 

De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Waterbodems constateert dat de baggerach-
terstand niet geldt voor zoute baggerspecie. Omdat dit dus niet als knelpunt wordt 
gezien, is zoute baggerspecie niet meegenomen in de MKBA. 

4.11 Beleidsbrief Bodem 

In de beleidsbrief Bodem (2003) wordt een nieuw bodembeleid geïntroduceerd. Centraal 
staat het duurzame gebruik van de bodem en het nuchter omgaan met risico's. 
 
Aangekondigd wordt dat het beheer van de bodem wordt gedecentraliseerd: lokale 
overheden krijgen (meer) verantwoordelijkheid voor het beheer van hun bodem. 
 
De beleidsbrief spreekt verder over systeembenadering en het stand-stillbeginsel als 
uitgangspunten voor het nieuwe beleid. 
 
Opvallend is ook het het biologisch functioneren een rol zou moeten gaan spelen in het 
bodembeleid. Hoe dat vorm gegeven zal worden is niet aangegeven. 

4.12 Besluit Bodemkwaliteit (ontwerp) 

Grond en (ingedroogde) baggerspecie worden uit het Bouwstoffenbesluit gehaald. De 
verspreiding en toepassing van baggerspecie op het land en in het oppervlaktewater 
worden per 1 januari 2007 geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Het besluit kan worden 
gezien als een (deel van de) uitwerking van de eerder genoemde beleidsbrief. 
 
Dit besluit geeft de decentrale overheid meer mogelijkheden om haar bodembeleid vorm 
te geven via het opstellen van bodembeheerplannen en bodemkwaliteitskaarten. In het 
besluit is een tabel opgenomen met normwaarden voor een breed scala aan verontreini-
gende stoffen. 
 
De leidende principes in dit besluit kunnen wellicht een rol gaan spelen in de toekomstvi-
sie voor de zoute baggerspecie: decentralisatie, stand-stillbeginsel, functioneel beheer 
van de bodem, functiegerichte klasse-indeling (droge bodem). 
 
Het verspreiden van baggerspecie, zoals dat in de Vierde Nota Waterhuishouding is 
aangegeven, wordt als duurzame (structureel, ecologisch verantwoord, nuttig) bestem-
mingsoptie gezien. 
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5 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de literatuurscan geformuleerd waarbij wordt 
aangesloten bij de in hoofdstuk 1 geformuleerde doelstellingen. Daar waar mogelijk 
worden ook aanbevelingen gedaan om de verspreiding van zoute baggerspecie in de 
toekomst goed aan te kunnen laten sluiten op het streefbeeld. 
 
Stoffen CTT in (inter)nationale regelgeving 
Internationaal gezien is er aandacht voor tributyltin-verbindingen (TBT). Het besluit van 
IMO om het gebruik van tinhoudende verven op schepen te verbieden, is echter door 
Nederland nog niet geratificeerd. Uit de literatuurscan blijkt dat dit wel van wezenlijk 
belang is. Enerzijds voor het milieu en het bereiken van de daaraan gestelde kwaliteits-
doelen; anderzijds voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens. Hoge TBT-
gehalten in baggerspecie kunnen immers leiden tot het moeten storten van deze specie. 
 
Er bestaat vanuit internationale regelgeving vooralsnog geen aanleiding om nieuwe 
stoffen in de CTT te introduceren. Weliswaar is de OSPAR List of Chemicals for Priority 
Action uitgebreider dan de stoffenlijst uit de Kaderrichtlijn Water, doch de richtlijn van 
OSPAR bevat de stoffen die ook reeds deel uitmaken van de CTT. Nationaal wordt er wel 
gesignaleerd dat er nieuwe probleemstoffen in beeld zijn: ftalaten, broombrandvertra-
gers, geperfluoreerde verbindingen en (alkyl)fenolen. Een aantal van deze stoffen maakt 
ook onderdeel uit van de lijst prioritaire gevaarlijke stoffen van de Kaderrichtlijn Water. 
 
Verspreiden van zoute baggerspecie in waterbeheerspoor 
In het toekomstige Besluit Bodemkwaliteit wordt het bestemmen van baggerspecie als 
onderdeel van het (water)bodembeheer gezien. Dit besluit zal naar verwachting (het 
treedt op 1 januari 2007 in werking) gaan gelden voor de wateren waar thans de Wvo van 
toepassing is, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Het verspreiden van baggerspecie in 
deze gebieden kan dan al gezien als (een vorm van) waterbodembeheer. Aan het 
verspreiden is echter (nog) wel een normatief kader gekoppeld (toetsing). Het verspreiden 
van baggerspecie wordt als duurzame bestemmingsoptie gezien. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is gebaseerd op een stroomgebiedbenadering. 
Baggerspecie vormt een onderdeel van het watersysteem en daarmee ook van een 
stroomgebied. Het ligt dan ook voor de hand het verspreiden van baggerspecie in 
eenzelfde systeem (stroomgebied) mogelijk te maken, mits de chemische en ecologische 
doelstellingen voor dit systeem worden gehaald. 
 
Een aandachtspunt vormt de afstemming tussen de KRW en de Europese Mariene 
Strategie. De werkingsfeer van beide richtlijnen overlapt elkaar in de kustwateren. 
Overigens maken beide richtlijnen de bronaanpak van het baggerprobleem mogelijk. Dat 
biedt kansen voor het waterbodembeleid. 
 
Met betrekking tot de monitoring(systemen) kan worden gesteld dat er veel in beweging 
is. De vaststelling van monitoringsprogramma's onder de EMS en de ontwikkelingen 
onder de OSPAR-conventie vereisen een pro-actieve rol van Nederland om het verspreiden 
van baggerspecie ook in de toekomst op een eenvoudige wijze mogelijk te laten zijn. 
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Baggerspecie als afvalstof 
Op dit moment wordt gewerkt aan de herziening van de Europese Afvalstoffenrichtlijn. 
Daarin zal baggerspecie als afvalstof worden aangemerkt. Belangrijke ontwikkeling is dat 
het verspreiden van baggerspecie niet zal worden beschouwd als het 'zich ontdoen van 
een afvalstof'. [Overigens is de Afvalstoffenrichtlijn geen onderdeel geweest van de 
literatuurscan; deze conclusie is mede gebaseerd op de interviews] 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, juni 2006 
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Bijlage 1: Vergelijking van monitoringsystemen op internationaal, Europees en nationaal 
niveau van de CTT 

 
Europees 
De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten in artikel 8 om zorg te dragen voor het 
opstellen van programma's voor de monitoring van de watertoestand. De monitoring 
geschiedt volgens de voorschriften van bijlage V van de KRW. Bijlage V bestaat uit twee 
delen, één voor het oppervlaktewater en één voor het grondwater. De voorschriften zijn 
vrij omvattend; het uitgangspunt van de Kaderrichtlijn Water is namelijk het bereiken van 
een goede chemische en ecologische toestand van de Europese (binnen)wateren. 
Hiervoor worden de Europese wateren verdeeld in verschillende klassen met kwaliteits-
elementen voor de ecologische toestand van die wateren (bijlage V 1.1). Voor iedere 
klasse van wateren - rivieren, meren, overgangswateren, kustwater en kunstmatige en 
sterk veranderende oppervlaktewaterlichamen - zijn de doelstellingen omschreven in 
normatieve definities van ecologische toestanden (bijlage V 1.2). Aanwijzingen voor de 
monitoring van de ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren staan ook 
in bijlage V (onderdeel 1.3). In bijlage V wordt alleen over biologische monitoring 
gesproken voor de oppervlaktewateren onder hoofdstuk 1.4.1. Hierin wordt de vergelijk-
baarheid van de biologische monitoringsresultaten tussen de lidstaten besproken. De 
lidstaten zijn in principe vrij de vorm van biologische monitoring te kiezen. De presenta-
ties van de monitoringsresultaten en de klasse-indeling van ecologische toestand en het 
ecologisch potentieel (1.4.2) en de presentatie van de monitoringsresultaten en klasse-
ndelingen van de chemische toestand (1.4.3) sluiten deel 1.4 van bijlage V verder af.  
 
REACH  
REACH omvat een geïntegreerd systeem voor de registratie, evaluatie, beperkende 
maatregelen en de autorisatie (vergunning) van chemische stoffen. REACH legt onderne-
mingen die chemische stoffen produceren, importeren en gebruiken de verplichting op 
om informatie te verzamelen over de eigenschappen van die stof, de aan het gebruik 
ervan verbonden risico's te beoordelen en om de nodige maatregelen te nemen om de 
eventuele geconstateerde risico's te beheersen. In feite wordt dus de bewijslast - hoe 
gevaarlijk is deze chemische stof - verschoven van de overheid naar de industrie. 
Aangezien REACH ook uitdrukkelijk de bioaccumulatieve eigenschappen van stoffen 
wenst te beoordelen, kan een variatie van chemische toxiciteitstoetsen worden gebruikt. 
Het is grofweg aan de importeur/fabrikant de juiste te kiezen.  
 
Europese Mariene Strategie 
De voorgestelde richtlijn voor de Europese Mariene Strategie gaat in artikel 10 in op de 
vaststelling van monitoringsprogramma's. Allereerst dienen de lidstaten een initiële 
evaluatie uit te voeren van hun Europese mariene wateren. Hierbij nemen de lidstaten als 
leidraad hetgeen in bijlage 2, tabel 1 en 2, wordt gevraagd. Ook tabel 2 is van belang in 
verband met de zienswijze dat het storten van baggerspecie per definitie een fysieke 
vernietiging inhoudt.  
 
De voorgestelde richtlijn gaat ervan uit dat de gecoördineerde monitoringsprogramma's 
binnen elke mariene regio en subregio consistent zijn en dat zij de bepalingen inzake 
evaluatie en monitoring die gelden krachtens het gemeenschapsrecht of internationale 
overeenkomsten als uitgangspunt nemen. De Commissie kan eventueel op basis van 
artikel 22 lid 2 de monitoringsprogramma's en de evaluaties bijstellen door gestandaar-
diseerde methoden aan te nemen. In dat geval dienen de gestandaardiseerde methoden 
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rekening te houden met de bestaande verplichtingen die de vergelijkbaarheid tussen de 
monitorings- en evaluatieresultaten garanderen.  
 
EU overig 
Het is te verwachten dat het systeem dat geïntroduceerd wordt onder het REACH regime 
een veertigtal andere Europese richtlijnen zal wijzigen. Het is dus niet verder van belang 
die hier te evalueren; de structuur en opzet van REACH nemen heel simpel een deel van 
deze taken over van nationale overheden. Hiervoor in de plaats komt dus een gemeen-
schappelijk systeem voor alle chemicaliën in de gehele Unie, waaraan alle overige 
regelgeving Europees en nationaal zal worden aangepast.  

 
OSPAR 
Onder OSPAR is veel werk gemaakt van een gemeenschappelijk monitoringsysteem voor 
de Noordzee: JAMP (Joint Monitoring and Assessment Program). Dit staat voor een 
gemeenschappelijk waarderingsysteem en monitoringsprogramma. Het OSPAR-
secretariaat werd met de taak belast om voor alle staten aangesloten bij het verdrag, de 
monitorings- en waarderingsystemen samen te trekken. Het doel is te komen tot een 
waardering van de status van het mariene milieu van het gebied vallende onder de 
conventie, of delen daarvan, inclusief bestaande en toekomstige exploitatie. Hiermee 
wordt een basis gelegd voor de toekomstige waardering van OSPAR-strategieën, en in het 
bijzonder de effecten van specifieke strategieën. Het streven is dus gericht naar een 
gemeenschappelijk monitoringsysteem inclusief de ontwikkeling van bijbehorende 
strategieën. Onder deze algemene paraplu van de JAMP bestaat een speciaal programma 
voor de Ecological Quality Objectives.  
 
Onder de werknaam EMMA, European Marine Monitoring Assessment, wordt gezocht naar 
een gemeenschappelijk systeem dat past bij de opzet en doelstellingen van de EMS. Het 
OSPAR-secretariaat vervuld een belangrijke functie in deze, onder andere door het 
uitwerken van een gemeenschappelijk systeem voor ecologische doelstellingen, waarbij 
vanuit het ecosysteem de menselijke invloeden worden beoordeeld. Onder de OSPAR 
conventie werden in 2005 hiervoor de zogenaamde Ecological Quality Objectives 
(EcoQOs) ontwikkeld. Deze kwaliteitsdoelstellingen7 zijn vergelijkbaar met de ecologische 
doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water. Voor deze toets wordt ook een aantal bio-
assay-maatstaven opgenomen, onder andere de 'imposex in dog whelks' (Nucella 
lapillus). Het is de bedoeling om onder het OSPAR-regime de terminologie en het 
aansluiten bij de EMS te vergroten. 
 
Het voorstel van de Commissie voor de EMS gaat ook uit van de ecosysteem benadering 
en van de gedachten achter het OSPAR monitoringsysteem. Tijdens het verder uitwerken 
van deze plannen moet bekeken worden hoe deze voorstellen kunnen worden gekoppeld 
of worden samengevoegd.  
 
HELCOM 
Onder de HELCOM-conventie heeft ook uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de 
mogelijke verschillen tussen de Kaderrichtlijn Water en de monitoringsverplichtingen 
onder de HELCOM-conventie. Voor de Europese Mariene Strategie volgt de HELCOM de 
hierboven bij OSPAR omschreven stappen van de EMMA, de European Marine Monitoring 
Assessment. 

                                                             
7. Ecological quality was defined as �an overall expression of the structure and function of the marine 

ecosystem taking into account the biological community and natural physiographic, geographic and climatic 
factors as well as physical and chemical conditions including those resulting from human activities.�  
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Conclusie 
Voor monitoring geldt dat er heel veel in beweging is. De Kaderrichtlijn Water heeft 
verschillende veranderingen veroorzaakt, maar de toekomstige Europese Mariene 
Strategie zal voor nog grotere veranderingen zorgdragen. De ontwikkelingen zijn erg 
dynamisch en de nieuwe mariene strategie laat veel ruimte voor de OSPAR om tot een 
gemeenschappelijk monitoringsysteem te komen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
onder andere bio-assays. Het is nog te vroeg om al een definitieve conclusie te trekken 
over de mogelijkheden voor de specifieke bio-assays onder het komende monitorings-
programma van de Europese Mariene Strategie. De vaststelling van monitoringspro-
gramma's onder artikel 10 van de EMS en de ontwikkelingen onder de OSPAR-conventie 
vereisen een pro-actieve rol van Nederland - en dus een sluitende policy - om deponie van 
baggerspecie ook in de toekomst mogelijk te laten zijn. 


