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Dit document geeft een overzicht van de vragen die aan het SLIB zijn gesteld. De 
vragen zijn per onderwerp gerubriceerd. Dit document is een groeidocument dat 
geregeld wordt aangevuld met nieuwe vragen. 
 
Vragen die vertrouwelijke informatie bevatten of vragen die zeer projectspecifiek zijn, 
zijn niet in dit document opgenomen.  
 
In dit document komen de volgende SLIB-vragen aan bod: 1, 2, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 55 
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1 BBK IN RELATIE TOT ANDERE WET- EN REGELGEVING 

1.1 Bbk in relatie tot Wvo-vergunning / Wm-vergunning 

Deze vraag komt overeen met vraag 17.  
 
Situatie 
Er liggen 2 oude (> 30 jaar) zandwinputten die worden gebruikt als onderwaterdepots 
voor baggerspecie. Het betreft een depot voor klasse 0, 1 en 2 baggerspecie en een 
depot voor klasse 2, 3 en 4 baggerspecie. Beide depots beschikken over een Wvo-
vergunning. Het depot voor klasse 2, 3 en 4 baggerspecie beschikt ook over een Wm-
vergunning. De vergunningen bevatten de klasse indelingen (klasse 0-4) terwijl het Bbk 
rekent met klasse A, B en >IW. Verder verschillen de pakketten van de parameters in de 
oude en nieuwe wetgeving, er vallen parameters af en er komen er bij. 
 
Vraag 
Wat betekent het Bbk voor deze vergunningen?  
 
Antwoord 
 
Depot klasse 0/2  
De huidige Wvo-vergunning hiervoor blijft nog 3 jaar geldig in het kader van het 
overgangsrecht. Indien niet van het overgangsrecht gebruik gemaakt gaat worden, dient 
het Bbk gevolgd te worden. Het Bbk stelt regels ten aanzien van nuttig toepassen en 
verspreiden van bagger en grond. Indien het vullen van putten niet als nuttige 
toepassing kan worden beschouwd onder het Bbk (art 35), dient een Wm-vergunning 
aangevraagd te worden. Naast Wvo/Wm dient rekening gehouden te worden met 
eventuele eisen vanuit andere wetgeving (bv. Natuurbeschermingswet, Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken). 
 
Indien er voor wordt gekozen om gebruik te maken van het overgangsrecht (en dus de 
Wvo-vergunning in stand te laten), dan moeten de partijen baggerspecie ook worden 
getoetst conform de gestelde eisen in dit overgangsrecht. In dit geval gelden dus de 
voorwaarden uit de Wvo waarin een stoffenpakket is benoemd (dat kan afwijken van het 
stoffenpakket van het Bbk) en ook de kwaliteit waaraan moet worden voldaan. In dit 
geval de oude klasse-indeling (klasse 1 t/m 4).  
 
Depot klasse 2 tot en met 4  
Voor dit depot geldt dat er geen sprake is van een toepassing (Bbk), maar van storten 
(Wm). Het generieke beleid onder het Bbk is immers niet van toepassing voor grond 
boven de Interventiewaarde. Het te analyseren stoffenpakket is onderdeel van het 
acceptatieregime van een stortplaats en staat daarmee in los staat van de Bbk 
stoffenpakketten. De nieuwe normen (en het overgangsrecht voor oude normen) gelden 
alleen voor toepassingen die vallen onder de reikwijdte van het Bbk. Nu er nog steeds 
sprake is van storten zijn deze normen niet van toepassing. 
 
Acceptatiecriteria voor depots 
Onder de huidige vergunningen kunnen de op de oude normen gebaseerde 
acceptatiecriteria in principe worden gehandhaafd. Het kan echter handig zijn om de 
koppeling met de oude normen (klassenindeling) los te laten en deze aan te laten 
sluiten op de nieuwe normen uit het Bbk. De nieuwe versie van TOWABO toetst immers 
niet meer aan de klassenindeling zodat altijd gebruik zou moeten worden gemaakt van 
oude versies. Dit geldt ook voor het te analyseren stoffenpakket. Het is vooraf immers 
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vaak niet bekend of een partij baggerspecie kan worden toegepast of naar de 
zandwinputten moet worden afgevoerd. Je moet alle partijen dan steeds op beide 
pakketten (depot en Bbk) laten analyseren. 
 

1.2 Bbk in relatie tot Wbb 

1.2.1 Afdeklaag als saneringsmaatregel 

Deze vraag komt overeen met vraag 20.  
 
Vragen 
1. Mag of moet een Bbk melding worden ingediend als een afdeklaag wordt 

aangebracht als saneringsmaatregel conform een Wbb-beschikking? 
2. Welk kader is bij aanbrengen van een afdeklaag leidend m.b.t. nazorg: Wbb of Bbk?  
 
Antwoorden 
 
Vraag 1 
Indien een afdeklaag wordt aangebracht als saneringsmaatregel dan is geen Bbk-
melding vereist. Aangezien het hier gaat om een sanering, dien je wel op grond van art. 
28 Wbb te melden en de saneringsparagraaf van de Wbb te doorlopen. 
 
Indien je als toepasser van mening bent dat deze afdeklaag tevens een nuttige 
toepassing is als omschreven in artikel 35 onderdeel c (en voldaan is aan de vereisten 
van het Bbk) dan is uiteraard wel een melding Bbk-vereist. Een reden hiervoor kan zijn 
dat op deze manier baggerspecie kan worden hergebruikt en geen speciaal 
afdekmateriaal hoeft te worden ontgraven (zie pag. 153 Nota van toelichting). Ten 
aanzien van de kwaliteit van de afdeklaag zijn de eisen uit de Wbb-beschikking leidend. 
Als in een Wbb-beschikking is opgenomen dat de afdeklaag moet voldoen aan HVN, 
dan vormt dit de kwaliteitseis voor de afdeklaag. 
 
Vraag 2 
Bij het aanbrengen van een afdeklaag is de nazorgparagraaf uit de Wbb leidend. De 
afdeklaag wordt immers primair aangebracht als saneringsmaatregel.  
 
Opmerking 
Vanaf januari 2010 treedt de Waterwet in werking en vervalt de saneringsparagraaf van 
de Wbb. Voor informatie over de Waterwet wordt verwezen naar de 
www.helpdeskwater.nl. 
 

1.2.2 Toepassing van BONG bij onderzoek achteraf 

Deze vraag komt overeen met vraag 46.  
 
Situatie 
Rijkswaterstaat wil een bestaande afmeervoorziening in een kanaal 
vervangen/verbeteren. Daarvoor moet extra ruimte worden gecreëerd in het talud van 
het kanaal. Dit talud is afgewerkt met een oeververdediging van kraagstukken en 
stortsteen. Op de stortsteen ligt een dun laagje (5-10 cm) waterig slib. Voor de Wbb 
dient formeel de kwaliteit van het te ontgraven materiaal onderzocht te worden. Het 
slib bleek niet bemonsterd te kunnen worden. Bovendien zou eerst de 
oeververdediging verwijderd moeten worden om de onderliggende grond te kunnen 
bemonsteren. Gezien de locatie is het niet waarschijnlijk dat het slib en de ondergrond 
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ernstig verontreinigd zullen zijn. De aannemer van het werk heeft aangegeven hoe hij 
de werkzaamheden wil uit gaan voeren. Al het te ontgraven materiaal zal zo veel 
mogelijk gescheiden van elkaar, tijdelijk opgeslagen worden op het naastgelegen 
perceel (landbodem) en daar gekeurd worden.  
 
Mocht blijken dat de bodem niet ernstig verontreinigd is, dan is het BONG van 
toepassing. Voor het BONG geldt echter dat het bevoegd gezag Wbb op basis van 
een melding Bbk moet kunnen beoordelen dat het materiaal niet ernstig verontreinigd 
is. In dit geval gaat de Bbk melding echter naar de gemeente, omdat de toepassing op 
landbodem plaatsvindt.  
 
Vraag 
Hoe moet RWS omgaan met het BONG in dit soort situaties? Moeten hier wellicht 
landelijk afspraken over gemaakt worden? 
 
Antwoord 
Allereerst moet worden opgemerkt dat in de vraag wordt aangegeven dat het niet 
waarschijnlijk is dat het slib en de ondergrond ernstig verontreinigd zijn. Dit zou in ieder 
geval moeten worden onderbouwd door een historisch onderzoek van de locatie 
conform NVN 5725 (Deze norm wordt in het najaar van 2009 vervangen door de NEN 
5717). 
 
Verder wordt aangegeven dat het materiaal niet voorafgaand aan de handelingen kan 
worden bemonsterd. Hierover vindt al overleg plaats tussen de initiatiefnemer, het 
bevoegd gezag Wbb (IVW) en het bevoegd gezag Bbk (gemeente). Dit betekent dat met 
de betrokken partijen afspraken kunnen worden gemaakt over het leveren van de 
gegevens van de keuring gedurende de tijdelijke opslag. Op basis van deze gegevens 
kan RWS voor deze situatie achteraf vaststellen dat er geen sprake is van ernstig 
verontreinigd materiaal (conform BONG). Indien wel sprake is van ernstig verontreinigd 
materiaal, dan moet dit alsnog worden gemeld aan het Wbb bevoegd gezag. 
 
Het is niet de verwachting dat deze situatie veelvuldig zal voorkomen. Het is daarom 
niet noodzakelijk om hierover landelijk afspraken te maken. 
 
Recentelijk zijn afspraken gemaakt tussen Bodem+, RWS en VROM over artikel 2, lid 1, 
sub b van het BONG waarin wordt gesteld dat het bevoegd gezag moet vaststellen dat 
geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Er is afgesproken dat dit niet 
moet worden vastgelegd in de vorm van een beschikking. Het is wel mogelijk om een 
informatiebrief aan de initiatiefnemer te sturen. Voor RWS betekent dit dat de 
vaststelling moet blijken uit de interne administratieve processen van RWS. Belangrijk is 
een goede afstemming tussen handhaving en vergunningverlening RWS (of IVW voor 
eigen werken).  
 

1.2.3 Relatie BONG en Wbb 

Deze vraag komt deels overeen met vraag 21.  
 
Situatie  
Ter plaatse van een aantal vaargeulen wordt t.b.v. zandwinning schoon zand 
gewonnen. De daarbij vrijkomende bovengrond wordt in de nabij gelegen vaargeul 
toegepast volgens “op en nabij”.  
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Vragen 
� Wat is de relatie met BONG en de Wbb?  
� Moet middels een bodemkwaliteitsonderzoek worden aangetoond dat de bodem niet 

ernstig verontreinigd is?  
 
Antwoord 
Bong stelt in artikel 2 dat een Wbb-melding (voor ontgraving) achterwege kan blijven 
indien het bevoegde gezag naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 42 
van het Besluit bodemkwaliteit heeft vastgesteld dat geen sprake is van een ernstig 
geval van verontreiniging. 
 
Bij 'op of nabij' is geen melding Bbk vereist. Er is dus door het bevoegd gezag geen 
melding als bedoeld in artikel 42 Bbk ontvangen op basis waarvan het bevoegd gezag 
heeft kunnen vaststellen dat geen sprake is van een ernstig geval van verontreiniging. 
Dit betekent de uitzondering van het Bong in dit geval niet opgaat.  
 
Er zal dus gewoon een Wbb-melding gedaan moeten worden voor het graven in de 
bodem. De Wbb kent echter in artikel 28, derde lid echter een uitzondering op deze 
meldingsplicht: 
“Een melding als bedoeld in het eerste lid kan achterwege blijven, indien de betrokkene 
redelijkerwijs kan aannemen dat de sanering of de handeling waarop zijn voornemen 
betrekking heeft geen geval van ernstige verontreiniging betreft en tevens vaststaat:  
1) dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater 50 
kubieke meter onderscheidenlijk 1000 kubieke meter niet te boven gaat,  
2) of dat uit de aard van de in het eerste lid bedoelde handelingen volgt dat de grond slechts 
tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing wordt teruggebracht” 
 
Kortom: de Wbb kent ook een uitzondering van de meldingsplicht bij de tijdelijke 
verplaatsing van grond. Voorwaarde is wel dat de betrokkene redelijkerwijs kan 
aannemen dat het geen geval van ernstige verontreiniging betreft. Je dient dus te 
onderzoeken of er sprake is van een overschrijding van de Interventiewaarde. Dit volgt 
echter niet uit het Bong, maar uit art. 28 Wbb.  
 
Opmerking 
Het Bong is hierin dus strenger (bevoegd gezag heeft vastgesteld dat geen sprake is 
van een ernstig geval van verontreiniging) dan de Wbb (betrokkene redelijkerwijs kan 
aannemen dat het geen geval van ernstige verontreiniging). De reden hiervoor is 
waarschijnlijk gelegen in het feit dat er slechts sprake is van tijdelijke uitname / kleine 
hoeveelheden. 
 

1.2.4 Besluit bodemkwaliteit in relatie tot BONG 

Situatie 
Een Bbk-melding geldt als een melding volgens het Besluit Overige Niet-
meldingsplichtige gevallen (BONG). Op grond van het BONG moet het bevoegd gezag 
vaststellen dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.  
 
Vragen 
1. Op welke wijze moet het bevoegd gezag dit vaststellen?  
2. Op welke wijze wordt hetgeen het bevoegd gezag vaststelt ook vastgelegd? Een 

brief, een besluit?  
3. Hoe gaan we daar als RWS eenduidig mee om? 
Antwoorden 
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Vraag 1 
Het bevoegd gezag moet naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 42 van 
het Bbk vaststellen dat er geen sprake is van een ernstig geval van verontreiniging. In 
artikel 42 van het Bbk is opgenomen aan welke voorwaarden een melding moet 
voldoen. Hierin is o.a. opgenomen dat een milieuhygiënische verklaring moet worden 
verstrekt. Deze milieuhygiënische verklaring kan worden gebruikt voor de vaststelling 
dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 
 
Vraag 2 
Het vaststellen dat geen sprake is van een ernstige verontreiniging (BONG) hoeft niet te 
worden vastgelegd in de vorm van een beschikking of bevestigingsbrief. De vaststelling 
moet blijken uit de interne processen van RWS. Belangrijk is een goede afstemming 
tussen handhaving en vergunningverlening bij RWS. 
 
Toelichting 
In artikel 2, lid 1, sub b van het BONG staat dat: 
  
“De melding van degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel handelingen te 
verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 
verplaatst, achterwege kan blijven indien het bevoegde gezag naar aanleiding van een 
melding als bedoeld in artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit heeft vastgesteld dat geen 
sprake is van een ernstig geval van verontreiniging.” 
 
Het bevoegd gezag moet volgens deze formulering dus vaststellen dat er geen sprake is 
van een ernstig geval van verontreiniging. In de toelichting van het BONG wordt niet 
aangegeven hoe dit dient te geschieden. Hiervoor moet dus worden teruggegrepen op 
de Wbb. In de Wbb wordt in artikel 29, lid 1 het volgende gesteld: 
 
“Gedeputeerde staten stellen in een beschikking vast of sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging:  
a. naar aanleiding van een nader onderzoek of  
b. naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid” 
 
Hieruit volgt dat het vaststellen dat geen sprake is van een ernstige verontreiniging door 
middel van een beschikking dient te gebeuren. Dit gegeven is echter niet in lijn met de 
bedoeling van het BONG en ook niet in de lijn van het Bbk. Het BONG is volgens artikel 
28, lid 4 van de Wbb immers bedoeld om aan te geven in welke gevallen een melding 
van de Wbb achterwege kan blijven. In dit geval dus voor een melding als bedoeld in 
artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit waarbij geen sprake is van een ernstige 
verontreiniging. Voor gevallen waarvoor een melding van de Wbb achterwege kan 
blijven is artikel 29, lid 1 niet van toepassing en hoeft dus niet in een beschikking te 
worden vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Bovendien 
is het instrument van de beschikking, met daaraan gekoppeld een termijn van 15 weken, 
niet in lijn met de termijn voor het doen van een Bbk-melding (5 werkdagen). Het 
verlenen van een beschikking zou dus vertragend werken terwijl met het BONG juist 
een efficiencyslag beoogd is. 
Het afgeven van een beschikking is derhalve niet in lijn met het BONG en leidt 
bovendien tot een onnodige administratieve handeling. Dit geldt in principe ook voor het 
sturen van een bevestigingsbrief op basis van een Bbk-melding. Het interne proces bij 
RWS waarborgt voldoende dat bij een Bbk-melding wordt vastgesteld dat geen sprake 
is van een ernstig geval van verontreiniging. Belangrijk hierbij is een goede afstemming 
tussen handhaving en vergunningverlening. 
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Tot slot moet worden gemeld dat de geschetste problematiek en oplossing hiervoor al 
meerdere malen is gesignaleerd bij VROM en ook bekend is bij Bodem+ en RWS. De 
hierboven geformuleerde oplossing is door Bodem+ richting het bevoegd gezag Wbb en 
VROM gecommuniceerd en heeft de instemming van IVW. 
 
Vraag 3 
Deze hierboven beschreven werkwijze moet binnen RWS worden gecommuniceerd via 
SLIB, IVW en via AGE en AGH. 
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2 ZORGPLICHT 

2.1 Hoe willen en kunnen we als RWS met de zorgplicht in het Bbk omgaan? 

Deze vraag komt overeen met vraag 1.  
 
Antwoord 
De zorgplicht is opgenomen in artikel 7 van het Bbk. In dat artikel is het volgende 
bepaald: 
“Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs 
had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het 
oppervlaktewater ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden 
voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, 
voorkomt die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet 
mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.” 
 
Vangnet 
De zorgplicht heeft in de eerste plaats dezelfde klassieke vangnetfunctie als de 
zorgplichten in de Wbb, Wm en Wms, maar ziet anders dan deze bepalingen speciaal 
op oppervlaktewater (inclusief de waterbodem) toe. Deze vangnetfunctie brengt met 
zich mee dat ondanks dat met de desbetreffende toepassing in oppervlaktewater (maar 
ook op of in de (land)bodem) wordt voldaan aan de specifieke vereisten uit het Bbk, in 
aanvulling daarop een plicht geldt om bij die toepassing de nodige zorg met betrekking 
tot de kwaliteit van het oppervlaktewater in acht te nemen. 
 
Deregulering 
Naast de klassieke vangnetfunctie heeft de zorgplichtbepaling ook een deregulerende 
functie. Dit wil zeggen dat de bepaling mede tot doel heeft te voorkomen dat naast de 
algemene regels van het Bbk ook nog steeds de Wvo-vergunningplicht aan de orde kan 
zijn. Dit geldt ook voor toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in 
de (land)bodem waarbij sprake is van (mogelijke) nadelige gevolgen voor het 
oppervlaktewater. Bij toepassen in waterbodems volgens de regels van het Bbk 
hoeft/kan dus niet alsnog ook een Wvo-vergunning worden verleend. 
Niet alsnog een Wvo-vergunning! 
Voor toepassingen op of in de landbodem met gevolgen voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater, waarbij de zorgplicht niet wordt nagekomen, kan geen vergunning op 
grond van de Wvo worden verleend. In artikel 28, vijfde lid, en artikel 37, eerste lid, van 
dit besluit is namelijk een (absoluut) verbod opgenomen om bouwstoffen respectievelijk 
grond of baggerspecie in strijd met artikel 7 toe te passen. 
 
Besluit voor invulling van de zorgplicht 
Het Bbk is pas op 1 januari 2008 in werking getreden en RWS zal dus allereerst 
ervaring op moeten doen met besluit en de zorgplicht. Beleidsregels vereisen een 
consistente handelwijze. Die consistente handelwijze is er op dit moment nog niet en 
dus is het nog niet zinvol om nu beleidsregels op te stellen. Daarom wordt er door SLIB 
voor gekozen om in 2008 de zorgplicht-gevallen per geval te bekijken en te beoordelen. 
Het liefst doen we dit (voor zover mogelijk) in het SLIB. Als dat niet mogelijk is worden 
de meldingen waarbij zorgplicht een rol spelen achteraf in het SLIB besproken. Na een 
jaar wordt gekeken of er aspecten van de zorgplicht zijn waarvoor het loont om 
algemene regels op te stellen. 
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2.2 Zorgplicht bij toepassen grond en baggerspecie in zandwinputten 

Zie paragraaf 6.1 
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3 TIJDELIJKE OPSLAG EN TIJDELIJKE UITNAME 

3.1 Tijdelijke uitname en tijdelijke opslag bij realisatie nevengeul 

Deze vraag komt deels overeen met vraag 10.  
 
Situatie 
Parallel aan de rivier wordt een watergeul gegraven in een stuk uiterwaard, die in de 
huidige situatie minimaal één keer per jaar onder water staat. De te realiseren watergeul 
wordt voorzien van water door twee duikers1 die rivierwater aanvoeren waardoor de 
watergeul het merendeel van het jaar onder water staat en op die manier zorgt voor 
waterbergend vermogen in geval van hoog water. Bij het realiseren van de watergeul 
wordt de dekgrond tot aan het toutvenant2 ontgraven. Vervolgens wordt het toutvenant 
gewonnen, waarna de dekgrond wordt teruggeplaatst in de watergeul. In het midden is 
de dekgrond na terugplaatsen meer dan 2 meter dik, aan de zijkanten minder dan 2 
meter dik. De dekgrond bestaat voornamelijk uit schone waterbodem en klasse A 
waterbodem en een kleine hoeveelheid klasse B waterbodem. Bij deze tijdelijke uitname 
wordt dus tijdelijk klasse B grond op klasse A grond geplaatst. Voor het project zijn een 
Wbr-vergunning en een Wbb-beschikking afgegeven.  
 
Vragen 
1. Valt het ontgraven en terugplaatsen van de dekgrond onder de reikwijdte van het 

criterium van 'tijdelijke uitname' waarbij de dekgrond niet wordt bewerkt en weer 
onder dezelfde omstandigheden wordt teruggeplaatst (artikel 36, lid 3)? Anders 
gezegd; verandert er iets aan de milieubelasting van de grond of baggerspecie? 

2. Mag de uitgenomen dekgrond klasse B via een Bbk melding tijdelijke opslag korter 
dan 6 maanden worden geregeld? 

3. Als tijdelijke opslag niet mogelijk is, mag de uitgenomen dekgrond klasse B dan in 
een tijdelijk depot worden geplaatst waarvan de ontvangende bodem klasse A is, als 
deze ontvangende bodem (klasse A) na winning van het toutvenant samen met de 
klasse B grond in de watergeul zal worden toegepast (als grootschalige 
toepassing)? Als dit niet is toegestaan, mag hier dan worden voorgeschreven dat op 
de ontvangende bodem nog een extra laag klasse A grond moet worden 
aangebracht die bij het vergraven van het tijdelijk depot mee wordt vergraven? 
Hierdoor treedt er geen invloed op van de klasse B dekgrond op de oorspronkelijke 
A bodem (mocht de ontgraving van die locatie onverhoopt niet doorgaan). 

 
Antwoorden 
 
Vraag 1 
Aan tijdelijke uitname worden de volgende voorwaarden gesteld: 
• grond/baggerspecie mag niet worden bewerkt; 
• grond/baggerspecie moet op of nabij dezelfde plaats worden toegepast; 
• grond/baggerspecie moet onder dezelfde condities in dezelfde toepassing worden 

teruggebracht; 
• zorgplicht (deze wordt in artikel 36 niet expliciet benoemd, maar geldt altijd). 
 
Aan deze voorwaarden voor tijdelijke uitname wordt door deze activiteit voldaan. De 
activiteit valt dus onder de reikwijdte van het criterium van 'tijdelijke uitname', artikel 36 
lid 3 van het Bbk. 
                                                   
1 Waterdoorlaat onder weg of grondlichaam 
2 Toutvenant = te winnen delfstof 
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Vraag 2 
Ja, als de opslag maximaal 6 maanden duurt dan kan gebruik gemaakt worden van 
'kortdurende opslag'. Hierbij is melden verplicht, toetsing aan de ontvangende 
bodemkwaliteit is niet nodig. Het melden van de eindbestemming is echter niet 
noodzakelijk. Een alternatief is (en voor deze situatie misschien wel eerste keus) 
"tijdelijke opslag bij verplaatsen of wegnemen", in dit geval hoeft er niet gemeld te 
worden en niet getoetst aan ontvangende bodemkwaliteit. Voor kortdurende opslag 
geldt dat de opslag niet langer dan 6 maanden mag duren en dat de grond / 
baggerspecie uiteindelijk nuttig wordt toegepast (artikel 35 en Nota van toelichting par. 
4.3.4) 
 
Vraag 3 
Nee, dat mag niet. Aan tijdelijke opslag op landbodem wordt als kwaliteitseis gesteld dat 
de kwaliteit van de grond die in depot wordt geplaatst minimaal moet voldoen aan de 
kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Dit betekent ook dat het aanbrengen van 
een extra laag klasse A grond onder de noemer van tijdelijke opslag geen oplossing 
biedt. Dit kan alleen worden geregeld via een depot waarvoor een Wm-vergunning 
wordt aangevraagd. Overigens geldt ook hier dat het ontwikkelen van gebiedsspecifiek 
beleid een oplossing kan bieden (zie antwoord vraag 1) 
 
Conclusie 
Het ontgraven en terugplaatsen van dekgrond bij de realisatie van een watergeul valt 
onder de reikwijdte van het criterium van 'tijdelijke uitname', artikel 36 lid 3 van het Bbk. 
De situatie na terugplaatsen is wel iets anders dan de uitgangsituatie maar leidt zeker 
niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit. Dit is ook de meest logische oplossing 
voor deze situatie. Voor opslag bij tijdelijke uitname is geen Bbk-melding noodzakelijk 
en ook geen toetsing aan de ontvangende bodemkwaliteit. 
 
Kortdurende opslag en terugplaatsen als Grootschalige bodemtoepassing kan een 
alternatief zijn als in een situatie niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor tijdelijke 
uitname. 
 

3.2 Op-of-nabij bij omputten 

Deze vraag komt deels overeen met vraag 21.  
 
Situatie 
Ter plaatse van een aantal vaargeulen wordt t.b.v. zandwinning schoon zand 
gewonnen. De daarbij vrijkomende bovengrond (sliblaag/bovenste laag van de 
waterbodem) wordt in een nabij gelegen andere vaargeul toegepast op de daar (na 
zandwinning) nieuw ontstane waterbodem. Dit wordt "omputten" genoemd.  
 
Vraag 
Past deze handeling onder de "op-of-nabij" regel uit het Besluit bodemkwaliteit? 
 
 
Antwoord  
Er is sprake van 'op-of-nabij', zoals omschreven in artikel 36, derde lid Bbk. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat dit zowel voor het terugplaatsen van materiaal in dezelfde 
vaargeul als het terugplaatsen van materiaal in een nagelegen vaargeul valt, zolang de 
handelingen maar binnen eenzelfde watersysteem plaatsvinden.  
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Omdat de handeling valt onder 'op of nabij', betekent dit dat voor het toepassen geldt 
dat het is toegestaan zonder inachtnemening van de artikelen 38 tot en met 64. Dit zijn 
de artikelen met algemene voorschriften voor degene die grond of baggerspecie 
toepast, het gebiedsspecifieke kader, het generieke kader en de regels t.a.v. de 
grootschalige bodemtoepassing. Kortom: het  'op of nabij' toepassen levert geen nieuwe 
verplichtingen op voor de toepasser van de grond of baggerspecie (Nota van toelichting 
pag. 158).  
 
Let op: hoewel dit artikel een uitzondering maakt voor de verplichtingen op grond van 
artikel 38 tot en met 64 (bijvoorbeeld het wederom melden van de opnieuw aan te 
brengen grond of baggerspecie), gelden de overige verplichtingen ten aanzien van het 
toepassen van grond of baggerspecie onverminderd. Hierbij moet onder meer worden 
gedacht aan de zorgplicht in artikel 7 (Nota van toelichting pag. 159)  
 
Dus: in het kader van op of nabij toepassen ben je niet verplicht de kwaliteit van de 
ontvangende bodem en de toe te passen bodem te onderzoeken. 
 

3.3 Verantwoordelijkheden bij tijdelijke opslag 

Deze vraag komt overeen met vraag 48.  
 
Situatie 
Er is een aanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor zandwinning 
in een meer waarbij wordt voorgesteld de bovengrond op enige afstand in een tijdelijk 
depot te zetten. Niet aangegeven in de aanvraag is wat de aannemer met dit tijdelijk 
depot wil gaan doen, hij stelt dat de overheden (ic RWS) deze bovengrond t.z.t. kunnen 
gebruiken. Denk aan een toekomstig natuurontwikkelingsproject (oermoeras o.i.d.) 
vooroevers of bij dijkversterking. In een vooroverleg tussen RWS en de aannemer is 
hier ook ruimte voor gegeven. Echter, er is geen concreet plan en het is nu niet zeker of 
de overheden dit ook willen en dus blijft er onzekerheid over locatie, tijd en 
inrichting/afwerking. 
 
Vraag 
Het in een tijdelijk depot zetten van de (schone) bovengrond is toegestaan onder het 
Besluit bodemkwaliteit maar mag een aannemer dit doen zonder verantwoordelijkheid te 
nemen voor de toekomst van het speciedepot? 
 
Antwoord  
 
Conclusie 
Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie is alleen mogelijk als de eindbestemming 
van de grond en baggerspecie uiterlijk 6 maanden na aanvang van de tijdelijke opslag 
wordt gemeld aan het bevoegd gezag. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de 
andere eisen voor tijdelijke opslag (zie toelichting). 
 
Indien er onzekerheid blijft over locatie, tijd en inrichting/afwerking en de duur van de 
opslag en ook onduidelijk is of de eindbestemming binnen  6 maanden bekend is kan de 
opslag dus niet plaatsvinden onder het Bbk. In dit geval vergunningplicht op grond van 
de Wet milieubeheer en voor zover relevant de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
van toepassing. 
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Toelichting 
Voor de tijdelijke opslag van de bovengrond kan gebruik worden gemaakt van de 
mogelijkheden voor tijdelijke opslag in depots die het Besluit bodemkwaliteit biedt 
(artikel 35h). Voor de tijdelijke opslag van grond en baggerspecie moet in afwachting 
van toepassing op een geplande en gemelde eindbestemming worden voldaan aan de 
volgende eisen: 

1. het melden van tijdelijke opslag met duur; 
2. maximale tijdelijke opslag van drie jaar voor opslag op landbodem en van 10 

jaar bij opslag in oppervlaktewater; 
3. de kwaliteit van de grond of baggerspecie die tijdelijk wordt opgeslagen moet 

gelijk of beter zijn dan de kwaliteit van de ontvangende bodem van de opslag. 
De ontvangende bodem hoeft niet te worden getoetst aan de bodemfunctie; 

4. de opgeslagen grond of baggerspecie dient nuttig te worden toegepast in de 
eindbestemming. De eindbestemming, de locatie en de voorgenomen handeling, 
dienen te vallen binnen de reikwijdte van artikel 35; 

5. de eindbestemming dient uiterlijk binnen 6 maanden na aanvang van de 
toepassing te worden gemeld (art. 42, vierde lid Bbk). 

 
Dit betekent dus dat de nuttige eindbestemming van het materiaal binnen 6 maanden 
bekend moet zijn. Indien niet wordt voldaan aan de voorschriften en voorwaarden, geldt 
voor de tijdelijke opslag net als voorheen een vergunningplicht op grond van de Wet 
milieubeheer en voor zover relevant de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De 
aannemer kan de bovengrond dus niet zomaar in een tijdelijk depot opslaan zonder 
verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van het speciedepot. 
 
Schone grond en baggerspecie 
In artikel 39 Bbk is bepaald dat artikel 40 en afdeling 2 van hoofdstuk 4 niet van 
toepassing zijn als de grond of baggerspecie een kwaliteit heeft die de 
achtergrondwaarden niet overschrijdt. Dit betekent dat de ontvangende bodem niet 
hoeft te worden getoetst op kwaliteit (art. 40) en dat ook de generieke en 
gebiedsspecifieke toetsingskaders niet van toepassing zijn. Grond of baggerspecie die 
aan de achtergrondwaarden voldoen kunnen in feite overal worden toegepast. 
 
Indien schone grond of baggerspecie wordt toegepast met een omvang die groter is dan 
50 m3 dient dit eenmalig gemeld te worden (artikel 42, negende lid Bbk). Deze melding 
bevat de volgende gegevens: 
• de naam en het adres van degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te 

passen; 
• de toepassingslocatie. 
 
De toepassingen van schone grond en baggerspecie met een omvang van minder dan 
50 m3 zijn vrijgesteld van de meldingsplicht (artikel 42, achtste lid, onder c Bbk). 
 

3.4 Tijdelijke opslag van grond en bouwstoffen bij onderhoud dijkvakken 

Deze vraag komt overeen met vraag 23 (deels).  
 
Situatie 
Elk jaar worden er 8 dijkvakken van enkele kilometers van onderhoud voorzien. Voor de 
periode 2009-2015 worden ca. 15 tijdelijke opslagplaatsen (ook wel depots) 
aangewezen met twee doeleinden: 
� opslagterrein voor vrijkomende grond en bouwstoffen; 
� terrein voor het breken van vrijkomend puin met een mobiele breker. 
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Deze depots liggen geografisch verspreid over een groot gebied en kunnen zowel op 
land als in oppervlaktewater liggen. Ze zullen voor meerdere werken en meerdere jaren 
gebruikt worden. De noodzaak tot het aanwijzen is simpel: de smalle werkstrook op de 
dijk maakt het logistiek gezien onmogelijk om de vrijkomende grond en bouwstoffen op 
de dijk op te slaan én de nieuwe bouwstoffen aan te voeren. Daarvoor breiden we het 
werkterrein als het ware uit door het aanwijzen van een depot. Dit depot wordt zodanig 
aangewezen dat het ook mogelijk wordt om daar te breken met een mobiele puinbreker. 
In de praktijk betekent dit voldoende ver van een Natura 2000 gebied en voldoende ver 
van woningen vandaan (geluid- en stuifoverlast). Conform artikel 6.3.2. van de 
Handreiking willen we de tijdelijke opslag zonder Wm-vergunning laten plaatsvinden. 
Daarbij moeten we ons houden aan de randvoorwaarden: 
� maximale tijdelijke opslag van drie jaar voor opslag op landbodem en van 10 jaar bij 

opslag in oppervlaktewater; 
� kwaliteit van de grond moet gelijk of beter zijn dan de kwaliteit van de ontvangende 

bodem van het depot; 
� melden van tijdelijke opslag met duur en eindbestemming. 
 
Die eindbestemming is het lastigst, omdat dat wel bekend is, maar misschien niet 
concreet genoeg. De eindbestemming is in principe een dijk, maar indien we dijkpalen 
moeten opgeven, dan wordt het lastig. 
In principe is er volgens onze zienswijze bij een depot wat gebruikt zal gaan worden 
voor de projecten van 2009-2015 geen sprake van een inrichting, slechts sprake van 
een werkterrein, waar enkel en alleen vrijkomende grond en bouwstoffen van 
Zeeweringen-projecten zullen worden aan- en afgevoerd. 
 
Vragen 
� Is tijdelijke opslag van grond en bouwstoffen mogelijk voor de beschreven situatie? 
� In hoeverre moet de eindbestemming gedetailleerd bekend zijn? 
 
Antwoord  
 
Grond 
Voor de tijdelijke opslag van grond die vrijkomt bij de werkzaamheden aan de dijk kan 
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden voor tijdelijke opslag in depots die het 
Besluit bodemkwaliteit biedt (artikel 35h). Hiervoor moet conform paragraaf 4.3.4 van de 
toelichting worden voldaan aan de volgende eisen: 
1. maximale tijdelijke opslag van drie jaar voor opslag op landbodem en van 10 jaar bij 

opslag in oppervlaktewater; 
2. kwaliteit van de grond moet gelijk of beter zijn dan de kwaliteit van de ontvangende 

bodem van het depot; 
3. melden van tijdelijke opslag met duur en eindbestemming. 
 
Om aan de tweede eis te voldoen moeten de partijen grond die worden opgeslagen 
worden getoetst op basis van een landbodempakket. Het tijdelijke depot bevindt zich 
immers op de landbodem. Voor de onderzoeksstrategie kan worden uitgegaan van een 
van de onderzoeksprotocollen die worden genoemd in bijlage D van de Regeling 
bodemkwaliteit. Voor de kwaliteit moet worden uitgegaan van het rekenkundig 
gemiddelde van een partij (en dus niet van individuele boringen).  
Ten aanzien van de derde eis kan er bij de eindbestemming voor worden gekozen om 
bij de melding van de tijdelijke opslag niet een dijkpaal op te geven maar het project 
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waarbinnen het materiaal zal worden toegepast. Dit kunnen een of meerdere dijkvakken 
zijn.  
 
Let wel: Als grond of baggerspecie langer dan 6 maanden wordt opgeslagen dan vereist 
het Bbk dat de eindbestemming en de voorziene periode van opslag aangegeven wordt. 
Het melden van de eindbestemming vindt via het meldsysteem plaats op basis van x- en 
y-coördinaten, dus niet in de termen "ergens in zeeland". Je kan hier wel praktisch mee 
omgaan door (in overleg met bevoegd gezag) de indicatie van de plek van toepassing te 
melden. Later kan je hier wel van afwijken, zo star is het systeem niet. De wetgever wil 
namelijk vanuit het licht van de kaderrichtlijn afvalstoffen handelen en daar hoort een 
nuttige eindbestemming bij. 
 
Bouwstoffen 
Voor de bouwstoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden aan de dijk is tijdelijke  
opslag conform artikel 35 van het Bbk niet mogelijk. Tijdelijke opslag is namelijk alleen 
bedoeld voor grond en baggerspecie. De tijdelijke opslag van bouwstoffen is niet 
geregeld in het Bbk. Dit betekent ook dat de tijdelijke opslag van bouwstoffen niet aan te 
merken is als nuttige toepassing. In het Bbk wordt namelijk een limitatieve opsomming 
gegeven van toepassingen die aangemerkt zijn als nuttig. Het feit dat tijdelijke opslag 
van bouwstoffen niet is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit kan worden beschouwd 
als een omissie in het Besluit bodemkwaliteit. Voor de tijdelijke opslag van bouwstoffen 
zouden vergelijkbare regels moeten gelden als voor de tijdelijke opslag van grond en 
baggerspecie. Bodem+ heeft aangegeven op de hoogte zijn van de problematiek 
rondom de tijdelijke opslag van Bouwstoffen. Momenteel wordt in een door Bodem+ 
ingestelde projectgroep bekeken wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. In deze 
projectgroep is Rijkswaterstaat ook vertegenwoordigd. In de tussentijd is voor de 
tijdelijke opslag van Bouwstoffen een Wm-vergunning vereist. 
 
Voor bouwstoffen die niet worden bewerkt bestaat wel de mogelijkheid om gebruik te 
maken van tijdelijke uitname conform artikel 27, lid 2 van het Bbk;. Het betreft het 
“tijdelijk verplaatsen of uit een werk wegnemen van bouwstoffen indien deze vervolgens, 
zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw 
in dat werk worden aangebracht” . Voor deze tijdelijke uitname geldt dat de kwaliteit van 
de bouwstoffen niet hoeft te worden bepaald en de activiteit niet hoeft te worden 
gemeld. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (1997)3 blijkt dat voor tijdelijke uitname 
een maximale termijn van 6 maanden van toepassing is. Tijdelijke uitname is niet van 
toepassing voor bouwstoffen die na het vrijkomen worden bewerkt (bv. d.m.v. een 
puinbreker). In de vraag is vermeld dat de bouwstoffen worden bewerkt. Dit betekent 
dus dat artikel 27, lid 2 Bbk voor deze situatie niet van toepassing is. Het bewerken van 
de bouwstoffen valt onder de AMvB Besluit Mobiel Breken Bouw- en Sloopafval. Voor 
de opslag van het dit materiaal voor een periode langer dan 6 maanden is een Wm-
vergunning vereist. 
 
Conclusies 
� Voor de tijdelijke opslag van grond die vrijkomt bij de werkzaamheden aan de dijk 

kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden voor tijdelijke opslag die het 
Besluit bodemkwaliteit biedt (artikel 35h).  

� Tijdelijke opslag van Bouwstoffen is onder het Bbk vooralsnog niet mogelijk. Voor de 
tijdelijke opslag van Bouwstoffen voor een periode langer dan 6 maanden is een 
Wm-vergunning vereist. Momenteel wordt in een door Bodem+ ingestelde 

                                                   
3 Hoge Raad, 24 juni 1997 nr 104.866E 
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projectgroep gekeken naar mogelijkheden om tijdelijke opslag van Bouwstoffen op 
een eenvoudigere manier te regelen. 

� Tijdelijke uitname van Bouwstoffen conform artikel 27, lid 2 van het Bbk is wel 
mogelijk. De maximale termijn voor tijdelijke uitname bedraagt 6 maanden. 
Daarnaast dienen de bouwstoffen zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats 
en onder dezelfde condities opnieuw in het werk waaruit tijdelijke uitname 
plaatsvindt te worden aangebracht. 

 
3.5 Rol en bevoegdheden van RWS bij lozing uit een tijdelijke opslag 

Deze vraag komt overeen met vraag 45 (deels).  
 
Situatie 
Een gemeente heeft het voornemen op drie locaties onderhoudsbaggerwerk uit te 
voeren. Het gaat om drie havens langs een kanaal. De vrijkomende baggerspecie is 
onderzocht en blijkt klasse B te zijn. De gemeente wil de baggerspecie hergebruiken 
in een geluidswal. Voor het zover is gaan ze de baggerspecie tijdelijk opslaan op een 
naast het kanaal gelegen perceel van een bedrijf (t.b.v. ontwatering). Omdat het 
perceel ernstig verontreinigd is (boven Interventiewaarde landbodem) moet er een 
onderafdichting onder de opslag komen. Daardoor moet het overtollige water 
afgevoerd worden (lozing op het kanaal), i.p.v. dat het kan infiltreren in de bodem. 
Gezien het feit dat de tijdelijke opslag op landbodem plaats gaat vinden is RWS geen 
bevoegd gezag voor het Bbk (de gemeente is dat zelf).  
 
Vragen 
� Welke rol speelt RWS bij de lozing op het kanaal? 
� Mag RWS eisen stellen aan de invulling van de (Bbk-)zorgplicht (bijvoorbeeld door 

verwijdering van verontreinigd zwevend stof uit het afvalwater te verlangen) 
zonder dat zij zelf bevoegd gezag zijn, of is voor de lozing de Wvo gewoon van 
kracht? 

 
Antwoord 
Bij de tijdelijke opslag van grond en baggerspecie conform de voorwaarden uit het 
Besluit bodemkwaliteit (artikel 35h of artikel 35i) kunnen in principe geen lozingsnormen 
worden opgelegd. De zorgplicht (artikel 7 Bbk) is wel van toepassing. De gemeente is 
bevoegd gezag voor de tijdelijke opslag van de baggerspecie. De gemeente moet 
daarom ook toezien op de zorgplicht (artikel 7 Bbk). Vanuit de deregulerende functie 
van de zorgplichtbepaling is het niet de bedoeling dat RWS een Wvo-vergunning gaat 
verlenen voor een activiteit die ook onder het Bbk kan worden geregeld.  
 
RWS kan geen eisen stellen aan de invulling van de zorgplicht, maar kan de gemeente 
wel wijzen op de zorgplicht in het Bbk en tevens aangeven dat de lozing het de 
oppervlaktewaterkwaliteit negatief kan beïnvloeden. De initiatiefnemer moet deze 
nadelige gevolgen zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
concentratie zwevend stof  in het te lozen water te beperken. De Ciw rapportage 
‘Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots’ (1999) geeft hiervoor bruikbare richtlijnen. 
Door Bodem+ wordt ook een informatieblad opgesteld over de zorgplicht bij tijdelijke 
opslag voor grond en baggerspecie. 
 
Indien de gemeente de zorgplicht Bbk niet in acht neemt kan RWS niet handhavend 
optreden. RWS is immers niet bevoegd gezag is. Er zijn wel mogelijkheden voor RWS 
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om in te grijpen als de gemeente haar taken niet goed uitvoert (zie toelichting). 
Afstemming vooraf heeft echter nadrukkelijk de voorkeur. 
 
Toelichting 
De gemeente is bevoegd gezag voor de tijdelijke opslag van de baggerspecie. De 
gemeente moet daarom  toezien op de zorgplicht (artikel 7 Bbk) in deze situatie. Vanuit 
de deregulerende functie van de zorgplichtbepaling (zie kader) is het niet de bedoeling 
dat RWS een Wvo-vergunning gaat verlenen voor een activiteit die ook onder het Bbk 
kan worden geregeld. Het is juridisch ook niet mogelijk om een Wvo-vergunning te 
verlenen. Dit heeft te maken met het feit dat artikel 7 van het Bbk steunt op artikel 2a 
van de Wvo die de vergunningplicht Wvo juridisch opheft. Dit wordt ook nog eens 
ondersteunt door artikel 5 lid 2 van het Bbk zelf. 
 
Omdat uit de beschrijving van de situatie blijkt dat de gemeente, initiatiefnemer en RWS 
al overleg voeren, kan RWS de gemeente wijzen op de zorgplicht in het Bbk en tevens 
aangeven dat door de lozing van het overtollige water van de tijdelijke opslag nadelige 
gevolgen voor het oppervlaktewater kunnen ontstaan. De initiatiefnemer moet deze 
nadelige gevolgen volgens de zorgplicht Bbk zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de concentratie zwevend stof in het te lozen water zoveel mogelijk te 
beperken. De Ciw rapportage ‘Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots’ (1999) geeft 
hiervoor bruikbare richtlijnen. Daarnaast wordt door Bodem+ een informatieblad 
opgesteld over de zorgplicht bij tijdelijke opslag voor grond en baggerspecie. 
 
Indien de gemeente haar bestuurstaak niet goed uitvoert heeft RWS verschillende 
mogelijkheden. Allereerst kan RWS een handhavingsverzoek doen bij het bevoegd 
gezag. Verder bestaat de mogelijkheid om op basis van de obiectum litis leer bij het 
ontbreken van bestuursrechtelijke mogelijkheden civielrechtelijk op basis van artikel 
6:162 NBW (onrechtmatige daad) zowel de toepasser als de in gebreke blijvende 
gemeente verantwoordelijk te stellen voor de geleden schade. Daarnaast biedt het 
strafrecht mogelijkheden. De politie (denk in uiterste geval aan een aangifte vanuit RWS 
gedaan bij het OM) en zelfs een BOA van RWS (bevoegd voor artikel 1a van de WED) 
kan bij het constateren van een strafbaar feit optreden op basis van zijn bevoegdheden 
hem of haar gegeven in artikel 18 tot en met 25 WED en de bevoegdheden uit het 
Wetboek van Strafvordering. Hierbij kan de toepasser strafrechtelijk worden vervolgd, 
maar ook de gemeente zelf (zie artikel 48 lid 2 Wetboek van strafrecht en artikel 4 WED) 
Het Pikmeerarrest 2 geeft die ruimte. 
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat bij het beantwoorden van de vraag de discussie 
heeft gespeeld of de beschreven activiteit moet worden beschouwd als een tijdelijke 
opslag conform het Bbk, of dat sprake is van een depot (Wet milieubeheer) omdat 
voorzieningen (onderafdichting, lozingsvoorziening) worden aangebracht. Bij het 
antwoord is uitgegaan van een tijdelijke opslag omdat de baggerspecie niet wordt 
bewerkt en onder het Bbk wordt toegepast. In andere situaties moet ook worden 
bekeken of sprake is van tijdelijke opslag danwel een depot. 
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3.6 Tijdelijke uitname van grond die de Interventiewaarde overschrijdt 

Deze vraag komt overeen met vraag 49 
 
Vraag 
Is het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie en 
vervolgens weer op of nabij toepassen van dit materiaal (conform Bbk artikel 36 lid 3) 
toegestaan voor materiaal waarvan de samenstelling de Interventiewaarde overschrijdt? 
 
Antwoord  
Nee, dit is niet toegestaan. Voor materiaal dat de Interventiewaarde overschrijdt (ernstig 
verontreinigde grond of baggerspecie) is de Wet bodembescherming en niet het Besluit 
bodemkwaliteit het wettelijk kader. Herschikken van ernstig verontreinigd materiaal (> 
Interventiewaarde) binnen een geval van verontreiniging (Wbb) is wel mogelijk, maar 
alleen als dit is vastgelegd in het door het bevoegd gezag goedgekeurde Saneringsplan. 
 
Voor het tijdelijk verplaatsen en vervolgens weer op of nabij toepassen van niet ernstig 
verontreinigde grond of baggerspecie is het Bbk artikel 36 lid 3 wel van toepassing. Voor 
deze handeling is conform artikel 28 lid 3 Wbb geen melding noodzakelijk omdat de 
grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing wordt teruggebracht. Indien er 
geen vermoeden bestaat dat sprake is van ernstig verontreinigde grond, dan is bij 
tijdelijk verplaatsen geen (bodem)onderzoek noodzakelijk. 
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4 VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE 

4.1 Realisatie van slikplaten: toepassen of verspreiden? 

Deze vraag komt overeen met vraag 27.  
 
Situatie 
In het kader van natuurontwikkeling wordt de vaargeul verdiept. De gebiedseigen 
baggerspecie die hierbij vrijkomt (waarschijnlijk klasse B) wordt gebruikt om ondieptes / 
slikplaten aanleggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Dit gebeurt op een bodem die 
(waarschijnlijk) als klasse A wordt beoordeeld. 
 
Vraag 
Mag deze werkwijze onder de optie 'verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater' 
(conform artikel 35g Bbk) plaatsvinden of is sprake van een generieke toepassing 
(artikel 35d Bbk)? 
 
Antwoord  
 
Conclusie 
De realisatie van de ondieptes/slikplaten kan niet worden beschouwd als 'verspreiden 
van baggerspecie in oppervlaktewater' (Bbk artikel 35g). De realisatie van de 
ondieptes/slikplaten kan in zijn algemeenheid worden beschouwd als een generieke 
toepassing van baggerspecie conform artikel 35d Bbk. 
 
Toelichting 
Waarom een generieke toepassing (en geen verspreiden in oppervlaktewater)? 
Het belangrijkste argument om de realisatie van de ondieptes / slikplaten te 
beschouwen als een generieke toepassing volgt uit de toelichting op het begrip 
‘toepassen van grond of baggerspecie’ (Bbk artikel 1). In deze toelichting (Nota van 
toelichting, blz. 137) wordt aangegeven dat het bij het toepassen:  
 
 “zowel gaat om het daadwerkelijk aanbrengen van grond of baggerspecie op of in de 
bodem of in oppervlaktewater, als om het houden van grond of baggerspecie op of in de 
bodem of in de bodem onder oppervlaktewater …. Hierbij wordt opgemerkt dat er niet in 
alle gevallen gesproken kan worden van het «houden» van grond of baggerspecie in 
een bepaalde toepassing. Zo wordt bij het verspreiden van baggerspecie in 
oppervlaktewater baggerspecie niet in een toepassing gehouden, omdat daarmee 
niet wordt beoogd om een blijvende toepassing op een bepaalde locatie te 
realiseren”. 
 
Verspreiden streeft dus na dat (doordat de baggerspecie niet in een toepassing wordt 
gehouden) het natuur-/watersysteem het slib ook weer naar andere gebieden kan 
transporteren. Bij de realisatie van de ondieptes / slikplaten is juist sprake van een 
afgebakende 'toepassing' die op basis van een bestek met werktekeningen wordt 
uitgevoerd waarbij breedte, lengte en hoogtebepalingen (bestekscontour werk) zijn 
vastgelegd en waarvan bedoeld is dat dit op de betreffende locatie duurzaam blijft 
liggen. Het betreft een toepassing. 
 
Realisatie ondieptes / slikplaten als toepassing artikel 35d 
In de geschetste situatie waarbij sprake is van de toepassing van klasse B op klasse A, 
kunnen de ondieptes / slikplaten niet worden gerealiseerd in het generieke kader. De 
kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet dan immers gelijk zijn aan of 
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beter dan de bodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast. De ondieptes / 
slikplaten kunnen ook niet worden gerealiseerd onder de optie 'grootschalige 
bodemtoepassing' omdat de toe te passen laagdikte minder dan 2 meter bedraagt. De 
optie die resteert, is om gebiedsspecifiek beleid te ontwikkelen, waarmee gebiedseigen 
baggerspecie die slechter is van kwaliteit op een schonere bodem kan worden gebracht. 
 

4.2 Wel of niet aanwijzen van verspreidingsvakken? 

Deze vraag komt overeen met vraag 28.  
 
Situatie 
Verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater wordt gezien als een nuttige 
toepassing onder het Bbk (artikel 35g). Hypothetisch kan een initiatiefnemer onder de 
noemer van verspreiden baggerspecie uit een haven in een kanaal 'op stroom zetten' of 
uit een Zeehaven in de toeleidingsgeul schuiven. Dit is voor de waterbeheerder niet 
wenselijk. Om deze situaties te voorkomen kan een waterbeheerder verspreidings-
vakken aanwijzen waarbinnen verspreiden moet plaatsvinden (artikel 43). Het is de 
vraag of RWS hier (preventief) invulling aan moet geven of dat het Bbk voldoende 
mogelijkheden biedt om ongewenste verspreidingen te voorkomen. 
 
Vraag 
Is het noodzakelijk voor RWS om (preventief) verspreidingsvakken voor het verspreiden 
van baggerspecie in oppervlaktewater aan te wijzen? 
 
Antwoord 
Nee, het is niet noodzakelijk om (preventief) verspreidingsvakken voor het verspreiden 
van baggerspecie in oppervlaktewater aan te wijzen. Het Bbk en de Wbr bieden RWS 
voldoende mogelijkheden om verspreiding in oppervlaktewater te reguleren. Daarnaast 
kan het aanwijzen van verspreidingsvakken leiden tot onnodige beperkingen voor 
verspreiden in oppervlaktewater. 
 
Afweging 
De kern van de vraag is of RWS voldoende mogelijkheden heeft om ongewenste 
verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater tegen te gaan, of dat RWS hiervoor 
preventief verspreidingsvakken zou moeten aanwijzen (Let op: het aanwijzen van 
verspreidingsvakken is een mogelijkheid die het Bbk biedt, het is geen verplichting). 
 
Het Bbk biedt mogelijkheden om ongewenste verspreiding van baggerspecie in 
oppervlaktewater tegen te gaan. Allereerst stelt artikel 35g dat verspreiding alleen mag 
plaatsvinden “met het oog op de duurzame vervulling van de ecologische en 
morfologische functies van het sediment”. In de Nota van Toelichting (paragraaf 4.7.4) 
en de toelichting op artikel 35g) wordt hierop een nadere toelichting gegeven. Dit moet 
door de initiatiefnemer worden aangetoond. Daarnaast geldt dat verspreiden ook moet 
voldoen aan het dubbele functionaliteitsvereiste van artikel 5 Bbk. 
 
Het aanwijzen van verspreidingsvakken maakt dat het niet meer mogelijk is om 
baggerspecie te verspreiden buiten deze vakken alsmede dat niet meer baggerspecie in 
deze vakken mag worden verspreid dan de maximaal aangewezen hoeveelheden (ook 
niet op basis van een Wvo-vergunning).  
 
Samen met de kustdirecties wordt door de Corporate Dienst een memo opgesteld over 
het al dan niet aanwijzen van verspreidingsvakken op grond van het Bbk en de 
regulering van het verspreiden van baggerspecie met de Wbr. Zodra hierover een 
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corporate standpunt is ingenomen zal dit worden medegedeeld in het SLIB. Deze memo 
kan ook als basis dienen voor verspreiden in riviersystemen. 
 

4.3 Bestemmen van materiaal dat vrijkomt bij realisatie van een haven: toepassen 
of verspreiden? 

Deze vraag komt overeen met vraag 47 (deels).  
 
Vraag 
Bij de aanleg van een haven komt baggerspecie vrij. Kan verspreiding van deze 
baggerspecie in hetzelfde watersysteem als nuttig worden gezien en dus onder artikel 
35g van het Bbk vallen?  
 
Antwoord 
De baggerspecie die vrijkomt bij de aanleg van een haven kan worden verspreid in 
hetzelfde watersysteem conform artikel 35g Bbk. De kwaliteit van de baggerspecie moet 
dan wel voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bbk. Voor het generieke kader mag 
baggerspecie tot en met klasse A worden verspreid in oppervlaktewater. In het 
gebiedsspecifieke kader gelden voor verspreiden in oppervlaktewater de vastgestelde 
Lokale Maximale Waarden met de Interventiewaarde als bovengrens.  
 
Vraag 
Hoe zit dit als de baggerspecie uit een ander watersysteem afkomstig is? (bijv. 
baggerspecie uit het een kanaal verspreiden in een rivierdelta)  
 
Antwoord 
Verspreiding van baggerspecie afkomstig uit een ander watersysteem (zie toelichting) is 
niet mogelijk onder artikel 35g Bbk. 
 
Toelichting 
Artikel 35g van het Bbk biedt de mogelijkheid om (onderhouds)baggerspecie te 
verspreiden in oppervlaktewater. 
 
‘verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater, met het oog op de duurzame 
vervulling van de ecologische en morfologische functies van het sediment, behoudens 
op of in uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen, met uitzondering van de 
daarbinnen gelegen aangrenzende percelen van watergangen met het oog op het 
herstellen of verbeteren van die percelen” 
 
In de Nota van toelichting wordt aangegeven dat het hierbij gaat om het herstel van de 
verstoring van de morfologische ontwikkeling van het natuurlijk watersysteem en het 
herstel van de natuurlijke functies van het sediment in watersystemen. Deze verstoring 
wordt veroorzaakt door het baggeren van (diepe) havens en vaarwegen. 
 
Met het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater wordt beoogd om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat sediment vrijkomend bij werkzaamheden ten behoeve van 
het waterbeheer onnodig wordt onttrokken aan het watersysteem. Uit het ‘Handvat 
implementatie Besluit bodemkwaliteit: reikwijdte verspreiden van baggerspecie’ 
(Bodem+, juni 2008) blijkt dat hier nadrukkelijk ook verdiepingsspecie die vrijkomt bij het 
op diepte brengen van havens en vaarwegen mee wordt bedoeld. Het oppakken en 
verspreiden van dit sediment is dan een handeling die in het kader van het beheer en 
onderhoud kan worden uitgevoerd, waarna het sediment zijn riviergang weer kan 
vervolgen. Andere functies bij verspreiding zijn de bijdrage van het voedingsrijke slib 
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aan de voeding van planten en dieren (kraamkamerfunctie) en de bijdrage aan het 
grondwaterbeheer (beperking van kwel of inzijging). 
 
Uit deze toelichting kan worden opgemaakt dat het verspreiden van de baggerspecie die 
vrijkomt bij de aanleg van de haven mag worden verspreid in hetzelfde watersysteem 
conform artikel 35g Bbk, indien je kunt onderbouwen dat dit verspreiden plaatsvindt met 
het oog op de duurzame vervulling van de ecologische en morfologische functies van 
het sediment. Uiteraard dient je daarnaast ook te voldoen aan de overige eisen die het 
Bbk stelt aan het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater. 
 
Baggerspecie die uit een ander watersysteem afkomstig is mag niet worden verspreid. 
Er is hier immers geen sprake van herstel van de verstoring van een (natuurlijk) 
watersysteem. In het Bbk is geen definitie op genomen voor het begrip watersysteem. In 
de Waterwet is wel een definitie opgenomen en wordt een watersysteem gedefinieerd 
als een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en 
grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en 
ondersteunende kunstwerken. 
 

4.4 Egaliseren van de waterbodem 

Deze vraag komt overeen met vraag 24 (deels) 
 
Situatie 
In een kanaal is sprake van een verenging ter plaatse van een brug. Door opwerveling 
van de scheepvaart wijzigt het bodemprofiel continue. Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan het plaatsen van een nieuwe brug waarbij de verenging in het kanaal 
opgeheven wordt en dus de wijzigingen in het bodemprofiel binnenkort tot het verleden 
behoren. Door bewegingen van het werkvaartuig zijn echter ter plekke enkele 
verdiepingen en verondiepingen ontstaan. De aannemer verzoekt om onder water te 
mogen egaliseren. Het betreft maximaal 500 m3 te verplaatsen materiaal. De kwaliteit 
van het te ontgraven materiaal en van de ontvangende bodem is vooralsnog niet 
inzichtelijk gemaakt, maar is naar verwachting in te delen in niet toepasbaar (> 
Interventiewaarde) en klasse B, zoals  al het slib  op de gehele kanaalbodem. Op 
termijn worden op de betreffende locatie onderhoudsbaggerwerkzaamheden verricht. 
 
Vragen 
1. Vallen de nu voorziene werkzaamheden (onder water verplaatsen en toepassen op 

vrijwel dezelfde locatie) onder de reikwijdte van "tijdelijke uitname"? 
2. Indien ja, dient dan de kwaliteit van het materiaal inzichtelijk gemaakt te worden, 

ondanks dat hier sprake is van gelijkblijvende milieuhygiënische omstandigheden? 
De toelichting van art.36, derde lid is hier onduidelijk over. 

 
Antwoord 
In deze situatie is sprake van het egaliseren van een waterbodem. Over het egaliseren 
van baggerspecie die de interventiewaarde niet overschrijdt heeft in februari 2009 
afstemming plaatsgevonden tussen de Ministeries van V&W en VROM. Er is 
afgesproken dat het egaliseren van waterbodems moet worden beschouwd als 
verspreiden in oppervlaktewater conform artikel 35 lid g Bbk. Dit betekent dat voor deze 
handeling kwaliteitsgegevens beschikbaar moeten zijn en een Bbk-melding moet 
worden gedaan. 
 
Het egaliseren van waterbodem die de interventiewaarde overschrijdt valt niet onder de 
reikwijdte van het generieke kader van het Bbk. Omdat egaliseren wordt beschouwd als 
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verspreiden in oppervlaktewater kan hiervoor ook geen gebiedsspecifiek beleid worden 
ontwikkeld (verspreiden is nooit toegestaan voor baggerspecie boven de 
Interventiewaarde). Dit betekent dat voor ernstig verontreinigde baggerspecie het Wbb-
spoor moet worden gevolgd. 
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5 GEBRUIK VAN PROTOCOLLEN EN TOETSINGSPROGRAMMA’S 

5.1 Bemonsteringsprotocol regulier onderhoud 

Deze vraag komt overeen met vraag 18. 
 
Vraag  
Komt er in de NEN 5720 een slimme meetstrategie voor regulier 
onderhoudsbaggerwerk in vaargeulen?  
 
Antwoord 
Voor bovenstaande beschrijving lijkt het opstellen van een bodemkwaliteitskaart zoals 
beschreven in de richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten (NEN, 2007) en 
genoemd in bijlage D onderdeel III van de Ministeriële regeling bodemkwaliteit de beste 
oplossing om te voorkomen dat er veel gemeten moet worden.  
 
Verder blijkt uit navraag bij de Waterdienst dat in de NEN 5720 wordt voorzien in een 
meetstrategie voor periodiek onderhoudsbaggeren. De ontwerp NEN 5720 is begin 
2009 gepubliceerd. Tot deze definitief is vastgesteld, moeten bestaande protocollen 
worden gebruikt die erkend worden onder het Bbk (zie bijlage D2 Regeling). 
 

5.2 Wanneer moeten de NEN 5725:2009 en NEN 5740:2009 gebruikt worden? 

Deze vraag komt overeen met vraag 27 en 30. 
 
Antwoord 
In de beide NEN normen is geen overgangstermijn opgenomen, omdat ze als norm op 
zich niet verplicht zijn. Ze beschrijven bepaalde onderzoeksmethodieken die geschikt 
zijn om bepaalde doelstellingen te bereiken. Door publicatie van de norm wordt de  
beschreven onderzoeksmethodiek per direct stand der techniek en daardoor 'de beste 
wijze om de doelstelling te bereiken'. De aanleiding waarvoor een norm wordt 
toegepast, is leidend bij het vaststellen of er een overgangstermijn bestaat voor de 
toepassing van de nieuwe norm.  
 
Als er dynamisch naar een norm wordt verwezen (dus een verwijzing zonder datum), 
dan betekent dat bij een nieuw uit te voeren onderzoek per direct de aangepaste NEN 
normen gebruikt moeten worden. In de wet- en regelgeving (onder andere Besluit 
indieningvereisten aanvraag bouwvergunning, Regeling uniforme saneringen en 
Regeling bodemkwaliteit) wordt echter statisch verwezen naar de NEN 5740 en NVN 
5725 uit 1999. Wordt een onderzoek dus uitgevoerd ter voldoening aan een bepaling 
aan bovengenoemd besluit of regelingen, dan zou strikt genomen de oude NEN uit 1999 
nog gebruikt moeten/mogen worden.  
 
Indien een onderzoeksbureau (in overleg met de opdrachtgever) ervoor kiest om, 
vooruitlopend op de wijziging van de wet- en regelgeving, al te werken volgens de 
nieuwe NEN-norm, dan is het advies van het ministerie van VROM, Bodem+ en NEN  
aan de bevoegde overheden om deze onderzoeksrapporten gewoon in behandeling te 
nemen.  
 
De ontwerp NEN5720 en NEN 5740 is begin 2009 gepubliceerd. Tot deze definitief is 
vastgesteld, moeten bestaande protocollen worden gebruikt die worden erkend onder 
het Bbk. 
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5.3 Kan het gebruik van Towabo / IBever verplicht worden gesteld? 

Deze vraag komt overeen met vraag 40. 
 
Vraag 
Kan voor een Bbk-melding het gebruik van IBever/TOWABO als toetsingsprogramma 
voor waterbodems verplicht worden gesteld door het bevoegd gezag van 
Rijkswaterstaat? 
 
Antwoord  
Nee, het is niet mogelijk om voor een Bbk-melding het gebruik van TOWABO verplicht 
te stellen. Ook andere door de markt ontwikkelde toetsingsprogramma’s mogen hiervoor 
worden gebruikt. Het is aan de handhaver om te controleren of de resultaten van de 
toetsing juist zijn. Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie voor de invoering van het 
Bbk. 
 
Uit navraag bij Bodem+ blijkt dat het vooralsnog niet de bedoeling is om de juistheid van 
andere programma’s te gaan toetsen en deze programma’s bijvoorbeeld een keurmerk 
te geven. Bodem+ onderzoekt samen met RWS wel de mogelijkheden om naast de 
toetsing van waterbodem ook de toetsing van bodem in IBever/TOWABO op te nemen. 
IBever/TOWABO kan dan door handhaving worden gebruikt als programma om te 
controleren of de resultaten van andere toetsingsprogramma’s juist zijn. 
 
Voor RWS-projecten wordt aangeraden om bij uitbesteding van (water)bodem-
onderzoeken aan de markt, in de offerteaanvraag op te nemen dat het verplicht is om de 
resultaten te toetsen met behulp van TOWABO en de gegevens in IBeverformat aan te 
leveren. Dit biedt zekerheid over de juistheid van de toetsingsresultaten en draagt 
tevens bij aan een uniforme dataverwerking binnen RWS (in het kader van WAB-info). 
 

5.4 Gebruik van (ontwerp) NEN 5720 voor publicatie 

Deze vraag komt overeen met vraag 37 
 
Situatie 
Voor de Bbk-melding van het toepassen van materiaal dat vrijkomt bij regulier 
onderhoud moet gebruik worden gemaakt van de protocollen die worden genoemd in 
bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit.  De onderzoeksinspanning die in deze 
protocollen wordt gehanteerd is veel intensiever dan tot nu toe door RWS werd 
gehanteerd voor regulier onderhoud. In de nieuwe NEN5720 is daarom een apart 
protocol opgenomen voor wateren met een korte baggercyclus, maar ook voor 
onderzoek bij zandwinningen en strand(suppleties). De onderzoeksinspanning van 
deze nieuwe protocollen is (veel) beperkter dan de bestaande protocollen voor 
waterbodemonderzoek. De kosten voor onderzoek zullen daarom lager zijn. 
 
Vraag 
Is het mogelijk om voorafgaand aan de vaststelling van de NEN 5720 door de NEN 
commissie en de vastlegging van deze NEN in de Regeling bodemkwaliteit voor Bbk 
meldingen gebruik te maken van de protocollen van de ontwerp NEN 5720? 
 
Antwoord 
Het is niet mogelijk om vooruitlopend op de publicatie van de NEN 5720 gebruik te 
maken van de protocollen van de NEN 5720. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: 
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• De NEN 5720 wordt nog niet genoemd in bijlage D van de regeling bodemkwaliteit 
en heeft dus nog geen wettelijke status; 

• De ontwerp NEN 5720 kan nog worden aangepast naar aanleiding van 
inspraakreacties. 

 
Dit antwoord is tevens afgestemd met Bodem+. 
 
Naar aanleiding van de problemen m.b.t. het bemonsteren van zeezand is bijlage D, 
onderdeel II van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2009 gewijzigd. Aan de 
onderzoeksprotocollen voor bodem onder oppervlaktewater, geldend voor specifieke 
gebieden of toepassingen is het “Inspectiekader Verspreiden zoute baggerspecie” 
(Inspectie Verkeer en Waterstaat”, 9 december 2005) toegevoegd. Dit inspectiekader 
bevat een specifiek onderzoeksprotocol voor het zoute baggerspecie. 
 

5.5 Vaststellen van de kwaliteit van de ontvangende bodem 

Deze vraag komt overeen met vraag 55 
 
Situatie 
Bij de uitvoering van onderhoudsbaggerwerk in de vaargeul van een rivierwatersysteem 
komt binnenkort (voor eind 2009) sediment vrij dat geschikt is als afdekmateriaal voor 
een verontreinigd kribvak in dit watersysteem. 
De kwaliteit van het sediment in dit verontreinigde kribvak is in het kader van een ander 
project (NO, SO, SP) vastgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van een locatiespecifieke 
onderzoeksstrategie. De kwaliteit van de ontvangende locatie (het kribvak) is niet 
volgens NVN5720 (of een ander protocol uit bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit) 
vastgesteld. Er is voor de locatie nog geen Wbb-beschikking aangevraagd. 
 
Vraag 
Kan bij de Bbk-melding voor toepassen van (onderhouds)baggerspecie in het kribvak 
voor de kwaliteit van de ontvangende bodem worden volstaan met kwaliteitsgegevens 
welke verkregen zijn in het nader onderzoek of dient er een nieuw verkennend 
waterbodemonderzoek conform NVN5720 uitgevoerd te worden? 
 
Antwoord 
 
Conclusie 
Het nader onderzoek kan niet één op één gebruikt worden als milieuhygiënische 
verklaring voor de kwaliteit van de ontvangende waterbodem. De kwaliteit van de 
ontvangende bodem moet namelijk worden vastgesteld conform een van de 
onderzoeksprotocollen uit bijlage D (onderdeel II) van de Regeling bodemkwaliteit. De 
resultaten van het nader onderzoek mogen wel worden betrokken bij het vaststellen van 
de kwaliteit van de ontvangende bodem in het kribvak (zie toelichting).  
 
Toelichting 
In bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit staat genoemd welke normdocumenten of 
onderzoeksprotocollen gebruikt mogen worden voor onderzoeken die als 
milieuhygiënische verklaring dienen voor baggerspecie. Dit zijn:  
• NVN5720, 2000; 
• protocol voor het oriënterend onderzoek, VROM, 1993; 
• 8 protocollen geldend voor specifieke gebieden of toepassingen. 
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Het in de vraag genoemde nader onderzoek is waarschijnlijk uitgevoerd conform de 
Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems (RIZA, 2002). Deze richtlijn wordt in bijlage 
D van de Regeling niet genoemd als normdocument of onderzoeksprotocol. Over de 
Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems staat in bijlage D wel het volgende: 
 
“Onderzoeken op basis van de onderstaande protocollen (o.a. de Richtlijn nader 
onderzoek voor waterbodems (RIZA, 2002)) mogen worden betrokken in de 
milieuhygiënische verklaring, in combinatie met de resultaten van een onderzoek op 
basis van een van de voorgenoemde protocollen.” 
 
Dit betekent dus dat de onderzoeksresultaten van het nader onderzoek mogen worden 
gebruikt bij het vaststellen van de kwaliteit volgens één van de in regeling D genoemde 
normdocumenten / protocollen. Voor de beschreven situatie moet worden bekeken of de 
onderzoeksstrategie van het nader onderzoek in het kribvak voldoet aan de eisen van 
één van de normdocumenten / protocollen (t.a.v. bemonsteringsdichtheid, stoffenpakket 
etc.?). Is dit niet het geval, dan moeten aanvullende gegevens worden verzameld. 
 
Tot slot dient rekening te worden gehouden met de verjaring van de resultaten van het 
nader onderzoek. Algemene regel hierbij is dat een onderzoek niet ouder dan 5 jaar 
mag zijn en in dynamische gebieden maximaal 3 jaar oud. 
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6 TOEPASSEN IN ZANDWINPUTTEN / GROOTSCHALIGE TOEPASSINGEN 

6.1 Invulling van zorgplicht bij toepassing grond en baggerspecie in zandwinput 

Deze vraag komt overeen met vraag 12.  
 
Situatie 
Een initiatiefnemer is voornemens een oude zandwinput in de uiterwaard, die in open 
verbinding staat met de rivier, te gaan vullen met als doel natuurontwikkeling. Uit de 
plannen blijkt dat het inderdaad om natuurontwikkeling gaat en voldoet het aan art. 35 
lid d van het Bbk. Men is voornemens klasse A en B te bergen. Er zijn vragen omtrent 
de zorgplicht Wvo, art. 7 Bbk.  
 
Vragen 
1. Als de put gevuld wordt met gebiedseigen materiaal, (baggerspecie uit de 

uiterwaarden), is het dan nodig de emissie naar het oppervlaktewater te berekenen? 
2. In hoeverre wordt door het Bbk de Wvo overruled? 
3. Als materiaal van binnendijks wordt aangevoerd en verwerkt, geldt dan andere 

regelgeving? 
4. In hoeverre moet gewerkt worden met BBT, en welke techniek(en) wordt dan als 

BBT aangemerkt? 
5. Er van uit gaande dat de initiatiefnemer met BBT werkt, is hij dan verplicht een 

monitoringprogramma op te stellen, bijv. voor zwevend stof? 
6. Als er gemonitord wordt, gebeurt dit dan op de plaats waar de specie vrij komt, (bijv. 

in het geval van een stortpijp onder aan de pijp) of aan het wateroppervlak? 
 
Antwoorden 
 
Vraag 1 
Nee, dit is in niet noodzakelijk. Hier is geen sprake van een vangnetsituatie. Het gaat 
immers om de toepassing van gebiedseigen materiaal. Berekeningen van de emissie 
naar het oppervlaktewater zijn niet noodzakelijk. Dit wordt toegelicht in paragraaf 4.10.2 
en 4.10.3 van de Nota van Toelichting en paragraaf 4.12 van de toelichting van de 
Regeling Bodemkwaliteit. 
 
Vraag 2 
Indien aan de vereisten van het Bbk (dus ook de zorgplicht) wordt voldaan vervalt de 
Wvo-vergunningplicht (zie artikel 5, tweede lid en artikel 7 Bbk). 
 
Vraag 3 
De oorsprong van de baggerspecie (wel of niet afkomstig uit hetzelfde 
bodembeheergebied) speelt géén rol bij het toepassen van baggerspecie binnen het 
generieke kader van het Bbk. Bij het toepassen van baggerspecie als grootschalige 
toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater geldt dat materiaal dat afkomstig 
is van buiten het beheergebied van de waterkwaliteitsbeheerder moet worden getoetst 
aan de emissiewaarden (zie paragraaf 4.12 Regeling bodemkwaliteit, artikel 4.12.1, lid 
twee). De oorsprong van het materiaal speelt ook een rol binnen het gebiedsspecifieke 
kader. Indien er voor bepaald bodembeheergebied gebiedsspecifiek beleid is opgesteld 
met waarden boven de Interventiewaarde (IW), mag alleen baggerspecie boven de IW 
worden toegepast, indien deze uit hetzelfde bodembeheergebied afkomstig is (artikel 
52, tweede lid Bbk). 
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Vraag 4 
Indien sprake is van mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, die niet 
voldoende worden voorkomen door naleving van de regels van het Bbk, dienen deze 
gevolgen door de toepasser te worden voorkomen en (voorzover voorkomen niet 
mogelijk is) zoveel mogelijk te worden beperkt. Met andere woorden: die toepasser dient 
op grond van de zorgplicht van artikel 7 maatregelen te nemen om het schadelijke effect 
tegen te gaan (het is dus niet zo dat hiervoor een Wvo-vergunning moet worden 
aangevraagd!). Deze maatregelen moeten voldoen aan BBT. Onderstaand kader geeft 
hierop een toelichting. Als wordt voldaan aan de algemene regels van het Bbk, en er bij 
de toepassing geen sprake is van een zorgplicht belemmering, wordt al voldaan aan het 
gebruik van “Best beschikbare technieken”. Aanvullende maatregelen zijn dan niet 
nodig. 
 

Besluit bodemkwaliteit in relatie tot BBT 
Het begrip BBT wordt in het Bbk niet gehanteerd. Het gebruiken van de best beschikbare 
technieken is echter opgenomen in artikel 8.11, derde lid Wm. Dit artikel geeft aan dat voor 
een Wm-vergunning de best beschikbare technieken dienen te worden gebruikt. De Wm 
bevat de mogelijkheid om naast het verlenen van een vergunning ook algemene regels op 
te stellen voor bepaalde activiteiten (8.40 Wm). Het Bbk is daar een uitwerking van, 
hetgeen betekent dat in de regels van het Bbk de BBT reeds zijn meegenomen. Als wel 
gebruik moet worden gemaakt van het zorgplicht artikel uit het Bbk, moeten eventuele 
maatregelen die worden genomen om schadelijke effecten tegen te gaan ook voldoen aan 
BBT. 

 
Vraag 5 
Standaard is dit niet het geval, er staat immens nergens in het Bbk dat dit zou moeten. 
De vangnetfunctie brengt met zich mee dat het bevoegd gezag op basis van art. 7 Bbk 
kan voorschrijven dat tijdens de maatregel het zwevend stof gemeten moet worden om 
te kijken of de extra maatregelen ter voorkoming van schade aan het oppervlaktewater 
voldoende functioneren. 
 
Vraag 6 
Het is niet gebruikelijk om onder aan de pijp te monitoren. Monitoring vindt meestal 
plaats op een maatgevende afstand van de pijp op enkele meters onder het 
wateroppervlak. In het rapport “Berging van baggerspecie in putdepots dl5: monitoring 
van ” (AKWA, 2001) worden hiervoor richtlijnen gegeven. 
 

6.2 Vaststellen van omgevingskwaliteit bij toepassing in zandwinput 

Deze vraag komt overeen met vraag 22 (deels). 
 
Situatie 
Binnen het beheergebied liggen een aantal voormalige zandwinputten die onder een 
Grootschalige Bodemtoepassing, Bbk worden opgevuld. De randvoorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, zijn in het Bbk vastgelegd. Zo dient er een afdeklaag van een 
halve meter dikte te worden aangebracht, die voldoet aan de omgevingskwaliteit. Het 
Bbk geeft geen uitsluitsel op welke wijze deze omgevingskwaliteit vastgesteld dient te 
worden.  
 
Vraag 
Op welke wijze dient de omgevingskwaliteit in kaart gebracht te worden (aantal steken, 
gebiedsgrootte e.d.)? 



 
 
 
 
 
 
 

overzicht vragen  9V0997/R0001/902512/DenB 
 - 29 - versie juli 2009 

 

 
Antwoord 
Het doel van het onderzoek naar de omgevingskwaliteit is te bepalen welke kwaliteit de 
deklaag van de grootschalige toepassing zou moeten worden. De methode waarop de 
omgevingskwaliteit bij grootschalige toepassingen zou moeten worden vastgesteld komt 
in de nieuwe NEN 5720 te staan. De ontwerp NEN5720 is begin 2009 gepubliceerd. Tot 
deze definitief is vastgesteld, moeten bestaande protocollen worden gebruikt die worden 
erkend onder het Bbk. Deze protocollen staan onder bijlage D2 van de regeling 
bodemkwaliteit (vanaf blz. 33). 
 
Om het aantal steken en analyses te bepalen wordt de NVN 5720 verkennend 
(water)bodem onderzoek aangeraden, waarbij moet worden uitgegaan van een 
verkennend bodemonderzoek voor het vaststrellen kwaliteit waterbodem, hypothese 
“niet verontreinigde locatie” (par. 9.3.1). Hierbij hoeft dan alleen naar de toplaag 
gekeken hoeft te worden. Let wel dat bij alle metingen ten behoeve van Bbk het nieuwe 
stoffenpakket moet worden gebruikt. 
 
Qua gebiedsgrote is ook nog niets vastgesteld, maar de omgevingskwaliteit moet in 
ieder geval ruim en evenredig verdeeld rondom de toepassingslocatie plaats vinden. 
Hoe ruim kan de initiatiefnemer in overleg met het bevoegd gezag vaststellen aan de 
hand van kennis en inzicht in de locatie en de voorwaarden die hieraan worden gesteld 
in de NVN 5720. Hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat het begrip 
omgevingskwaliteit in het leven is geroepen om te voorkomen dat bijv. in een klasse A 
gebied ineens een klasse B pluk aan het oppervlakte komt te liggen.  
 
Deze methode is vooralsnog bruikbaar voor elk geval waarbij omgevingskwaliteit een rol 
speelt.  
 
Een andere oplossing die in de praktijk misschien erg handig kan zijn is het gebruik van 
schone grond voor de afdeklaag. Dan hoeft er helemaal geen omgevingskwaliteit 
onderzoek gedaan te worden. 
 

6.3 Termijn voor aanbrengen leeflaag bij een grootschalige toepassing 

Deze vraag komt overeen met vraag 35. 
 
Vraag 
Geeft het Bbk een termijn aan waarbinnen de leeflaag bij een grootschalige toepassing 
moet zijn aangebracht?  
 
Antwoord 
Conclusie 
In het Bbk, de Nota van toelichting en de Regling Bbk worden geen eisen gesteld aan 
de termijn waarbinnen de leeflaag bij een grootschalige toepassing moet worden 
aangebracht. In het Bbk worden enkel eisen gesteld aan de kwaliteit en dikte van de 
leeflaag (artikel 63 Bbk). 
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6.4 Terugplaatsen dekgrond in nevengeul als grootschalige toepassing 

Deze vraag komt overeen met vraag 10 (deels). 
 
Situatie 
Bij het realiseren van de watergeul (nevengeul) wordt de dekgrond tot aan het 
toutvenant ontgraven. Vervolgens wordt het toutvenant gewonnen, waarna de dekgrond 
wordt teruggeplaatst in de watergeul.  
 
Vragen 
1. Mag het terugplaatsen van de dekgrond worden gezien als een Grootschalige 

Bodemtoepassing (GBT) conform Bbk?  
2. Als de toepassing als grootschalig mag worden beschouwd, is er dan sprake van 

een toepassing onder water? Zo ja, dient er dan uitloogonderzoek dient plaats te 
vinden? Of kan deze GBT als 'boven water' worden gezien? 

 
Antwoorden 
 
Vraag 1 
Ja, de activiteit kan worden beschouwd als een grootschalige toepassing omdat de 
toepassing in ieder geval valt binnen de reikwijdte van de volgende definities voor 
nuttige toepassingen (artikel 35), aangenomen wordt hier dat ook aan artikel 5 
(functionaliteit) wordt voldaan: 
• toepassingen van grond en baggerspecie in ophogingen in waterbouwkundige 

constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog 
op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, 
bevordering van natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de 
scheepvaart; of als 

• toepassing van grond en baggerspecie in aanvullingen, waaronder de herinrichting 
en stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen 

 
Voorwaarde voor toepassen als een Grootschalige Bodem Toepassing (GBT) is wel dat  
de grond of baggerspecie, die wordt toegepast een laagdikte van minimaal twee meter 
en een minimale omvang van 5.000 m³ moet hebben (artikel 63, lid 1). Generiek 
toepassen kan ook, maar in dat geval moet je toetsen aan de ontvangende 
bodemkwaliteit. In principe bewandel je er eerst de generieke lijn (immers geen 
beheerplicht), pas als blijkt dat je daar tegen knelpunten aanloopt beoordeel je de 
mogelijkheden van de GBT.  
 
Vraag 2 
Volgens beschrijving staat de watergeul het merendeel van het jaar onder water, maar 
kan dus ook een deel van het jaar droog vallen. De vraag is dan ook of er in dit geval 
sprake is van een toepassing die zich onder het waterniveau bevindt. Volgens de 
beschrijving dus niet omdat de watergeul een deel van het jaar droog staat, en in dit 
soort gevallen kan niet gesproken worden van een toepassing onder water. Er is moet 
dan worden getoetst aan de emissietoetswaarden. Worden deze normen overschreden, 
dan dient uitloogonderzoek plaats te vinden.  
  
Een optie is om de 15.000 m3 klasse B grond toe te passen als GBT in een deel van de 
geul die zich permanent onder waterniveau bevindt. Het is dan niet noodzakelijk om 
uitloogonderzoek uit te voeren.” De vrijstelling van uitloogonderzoek bij toepassen onder 
water is overigens alleen van toepassing voor waterbodem en niet voor landbodem (art. 
63, lid 2). In deze situatie is sprake van baggerspecie.  Omdat het toe te passen 
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materiaal is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water 
bestemde ruimte. (par. 1.6.2 Nota van Toelichting). 
 

6.5 Interpretatie van ‘nuttige toepassing’ bij verondiepen van zandwinputten 

Deze vraag komt overeen met vraag 44 
 
Situatie 
Artikel 35d Bbk beschrijft in welke situaties de toepassing van grond of baggerspecie in 
ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van 
oppervlaktewater (waaronder het verondiepen of dempen van (zandwin)putten) als een 
nuttige toepassing wordt beschouwd (zie kader). 
 

Artikel 35d Bbk 
Artikel 35 d Bbk heeft betrekking op de toepassing van grond of baggerspecie in: 
� ophogingen in waterbouwkundige constructies, of 
� voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater  
 
met het oog op: 

� de hoogwaterbescherming, of 
� de doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn water, of 
� de bevordering van de natuurwaarden, of 
� de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart 

 
Vraag 
Hoe moet artikel 35d Bbk moet worden geïnterpreteerd voor het verondiepen en 
dempen van oppervlaktewater, zandwinputten in het bijzonder? Moet de toepassing (het 
verondiepen van een zandwinput) zelf nuttig zijn of moet de toepassing onderdeel zijn 
van een nuttige activiteit? 
 
In de Nota van toelichting (blz. 154) wordt dit onvoldoende duidelijk toegelicht. Hierin 
wordt alleen gesteld dat het bij het verondiepen of dempen van (zandwin)putten moet 
gaan om een functionele verondieping of demping, noodzakelijk voor een duurzame 
vervulling van de gebruiksfuncties van een put. Toepassing van grond en baggerspecie 
voor de verondieping of demping voorkomt dat hiertoe onnodig primaire grondstoffen 
moeten worden gewonnen. 
 
Antwoord 
De toepassing (het verondiepen van de zandwinput) moet zelf nuttig zijn. In de Nota van 
toelichting wordt aangegeven dat het moet gaan om een functionele verondieping of 
demping, noodzakelijk voor een duurzame vervulling van de gebruikfuncties van een 
put. Het is dus niet voldoende dat de verondieping onderdeel is van een nuttige activiteit 
zoals het baggeren in het kader van veiligheid of hoogwaterbescherming. 
 
Dit standpunt wordt onderschreven door DGW. 
 
 
 
 
Toelichting antwoord 
 
Mogelijkheden interpretatie artikel 35, onderdeel d 
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Uit de ontleding van artikel 35, onderdeel d (zie kader) volgt dat dit artikellid twee 
vormen van nuttige toepassingen omschrijft, die plaats kunnen vinden vanuit een viertal 
doelstellingen. Dit kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: 
 
A. Toepassing zelf moet nuttig zijn [deze interpretatie is de juiste] 
De toepassing van grond of baggerspecie in waterbouwkundige constructies of voor 
het verondiepen en dempen van oppervlaktewater moet zelf nuttig zijn en dus worden 
gerealiseerd in het kader van hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 4 
van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden of de vlotte en 
veilige afwikkeling van de scheepvaart. 
 
Voorbeelden van optie A zijn: 
� Het verondiepen van een (zand)winplas om de natuurwaarden in deze 

zandwinplas te vergroten. 
� Het verondiepen van een (zand)winplas om de KRW-doelstellingen in deze 

zandwinplas te realiseren (bijvoorbeeld het verbeteren van de ecologische 
kwaliteit). 

 
Voor het verondiepen van zandwinputten geldt dat de bovengenoemde interpretatie 
inhoudt dat in de praktijk in beginsel alleen toepassingen in het kader van de 
doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn water en toepassingen voor de 
bevordering van de natuurwaarden in aanmerking zullen komen. Toepassingen met het 
oog op hoogwaterbescherming en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart 
zijn in beginsel alleen relevant voor ophogingen in waterbouwkundige constructies.  
 
B. Toepassing moet onderdeel zijn van nuttige activiteit [dit is de onjuiste interpretatie] 
De toepassing van grond of baggerspecie in waterbouwkundige constructies of voor 
het verondiepen en dempen van oppervlaktewater is zelf niet nuttig, maar wordt 
gerealiseerd in het kader van een nuttige toepassing zoals het realiseren van 
hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn water, de 
bevordering van de natuurwaarden of de vlotte en veilige afwikkeling van de 
scheepvaart.  
 
Voorbeelden van optie B zijn: 
� het vullen van een zandwinput in een haven met materiaal dat vrijkomt bij 

onderhoudsbaggeren in en rond deze haven om een vlotte en veilige afwikkeling 
van scheepvaart te kunnen garanderen. Het opvullen van de overdiepte zelf 
draagt niet bij aan een vlotte en veilige afwikkeling van scheepvaart. 

� Het vullen van een zandwinput met materiaal dat vrijkomt bij de realisatie van 
bijvoorbeeld een nevengeul of een uiterwaardverlaging in het kader van Ruimte 
voor de rivier. Het opvullen van de overdiepte zelf draagt niet bij aan 
hoogwaterbescherming. 

� Het opvullen van een overdiepte in een riviersysteem met materiaal dat vrijkomt bij 
onderhoudsbaggeren in deze rivier om een vlotte en veilige afwikkeling van 
scheepvaart te kunnen garanderen. Het opvullen van de overdiepte zelf draagt 
niet bij aan een vlotte en veilige afwikkeling van scheepvaart. 

� Het opvullen van een zandwinput in een watersysteem (met baggerspecie uit dat 
watersysteem) om de KRW-doelstellingen in dat watersysteem te behalen. Wanneer 
de baggerspecie (beneden de interventiewaarde) die vrijkomt in een watersysteem 
wordt  toegepast in putten vermindert het contactoppervlak. Hierdoor vermindert de 
blootstelling van mens, plant of dier aan de verontreinigingen in de baggerspecie en 
vermindert de uitwisseling van verontreinigingen met het oppervlaktewater. Dit 
draagt bij aan het behalen van de chemische en ecologische KRW-doelstellingen in 
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het betreffende watersysteem. Het opvullen van de zandwinput zelf draagt niet bij 
aan het behalen van de KRW doelstellingen.  

 
Consequenties van de keuze voor optie A 
De hierboven omschreven juiste interpretatie van artikel 35 onderdeel d Bbk heeft 
consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Aangezien het verondiepen en dempen van 
zandwinputten zelf nuttig moet zijn, zijn de mogelijkheden voor de toepassing van grond 
of baggerspecie in zandwinputten beperkt. Alleen zandwinputten waarbij het 
verondiepen bijdraagt aan de doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn water en 
toepassingen voor de bevordering van de natuurwaarden komen in aanmerking. 
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7 OVERIGE VRAGEN 

7.1 Wat zijn de eisen t.a.v. hergebruik van materiaal in eigendom? 

Deze vraag komt overeen met vraag 32. 
 
Vragen 
1. Wat is precies de procedure ten aanzien van Bbk-meldingen? Meer in het bijzonder: 

op welke wijze wordt voorkomen dat meldingen bij het verkeerde bevoegd gezag 
worden ingediend? 

2. Is er sprake van een doorzendplicht voor het bevoegde gezag en wat heeft dit voor 
consequenties voor de reactietermijn van 5 dagen? 

3. Op welke wijze wordt naar de melder gecommuniceerd over de Bbk-melding? 
 
Antwoorden 
 
1. Procedure voor Bbk-meldingen 
Algemene informatie over de procedure voor Bbk-meldingen is te vinden op de site van 
Bodem+ (onder het kopje Bodembeheer / Besluit bodemkwaliteit / Meldpunt 
Bodemkwaliteit). Er is ook een brochure voor het bevoegd gezag. Deze brochure is te 
downloaden via deze link.  
 
2. Doorzendplicht meldingen 
Er is sprake van een actieve doorzendplicht voor het bevoegd gezag. De melder kan 
alle adressen van de bevoegde overheden vinden op het centrale meldpunt. Indien een 
melding echter bij het verkeerde bevoegd gezag binnenkomt, stuurt dit bevoegd gezag 
de melding door aan het juiste bevoegd gezag. Het juiste bevoegde gezag attendeert de 
melder op het feit dat hij het verkeerde bevoegd gezag heeft aangevinkt en vraagt de 
melder om de gegevens te wijzigen. 
 
3. Communicatie naar melder 
Vanuit klantvriendelijkheid en klanttevredenheid is binnen RWS afgesproken dat er altijd 
een ontvangstbevestiging naar de melder wordt verstuurd. In deze ontvangstbevestiging 
wordt aangegeven: 
� of de ontvangen gegevens wel of niet van toereikende kwaliteit zijn; 
� dat men de bescheiden bij zich moet houden omdat men een toezichthouder kan 

verwachten. 
 
Let op: de ontvangstbevestiging is geen beoordeling van de melding en doet ook geen 
uitspraak over instemming met de melding. Het is dus niet zo dat het bevoegd gezag 
een brief stuurt aan de melder dat het bevoegd gezag instemt met de toepassing. Dit is 
geen onderdeel van de procedure voor een Bbk-melding. Dit dient expliciet in de 
ontvangstbevestiging vermeld te worden! Het is natuurlijk wel mogelijk en vaak ook 
wenselijk om in een vooroverleg met de initiatiefnemer een en ander af te stemmen ten 
aanzien van de (benodigde informatie bij de) melding. 
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7.2 Bbk-procedure bij zandsuppleties voor de kust 

Deze vraag komt overeen met vraag 34. 
  
Vraag 
Wat is precies de Bbk-procedure ten aanzien van zandsuppleties voor de kust van 
Nederland?  
 
Antwoord 
Zandsuppleties voor de kust van Nederland kunnen worden onderverdeeld in 
vooroeversuppleties en strandsuppleties. Strandsuppleties en vooroeversuppleties 
binnen de 12-mijlszone vallen onder het Wvo-gebied. Vooroeversuppleties buiten deze 
zone vallen onder het Wvz-gebied. 
 
Vooroever- en zandsuppleties binnen 12-mijlszone 
Vooroever- en strandsuppleties binnen de 12-mijlszone worden beschouwd als een 
nuttige toepassing volgens artikel 35, lid d van het Bbk (zie kader). Dit betekent dat de 
toepasser een Bbk-melding moet indienen. 
 

Wijziging Wet verontreiniging zeewater 
Op 1 oktober 2008 is de wijziging van de Wet verontreiniging zeewater (Wvz) in werking getreden. 
Door deze wetswijziging is voor het toepassen van grond en baggerspecie in de Nederlandse 
territoriale zee (12 mijlszone) nu ook het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Hiermee vallen 
dergelijke toepassingen niet meer onder het toepassingsbereik van de Wvz en vervalt de 
ontheffingsplicht op grond van de Wvz. 
 

Voor het toepassen van baggerspecie in een zout milieu is een zoute-baggertoets (ZBT) 
ontworpen. De maximale waarde voor verspreiding van baggerspecie in zout water is gelijk aan de 
CTT (Chemische Toxiciteittoets). Alle verspreiding van baggerspecie in de Nederlandse territoriale 
zee is meldingsplichtig (bron: website Bodem+). 

 
In verband met de Bbk-melding geldt o.a. dat de kwaliteit van het toe te passen 
materiaal en de kwaliteit van de ontvangende bodem (strand) bekend moet zijn. De 
kwaliteit van de ontvangende bodem kan m.b.v. een bodemkwaliteitskaart of een 
regulier bodemonderzoek vastgesteld te worden. Bij het toepassen van materiaal dat 
voldoet aan de achtergrondwaarden is het vaststellen van de kwaliteit van de 
ontvangende bodem niet noodzakelijk. Dit materiaal is vrij toepasbaar. 
De kwaliteit van het toe te passen materiaal moet middels een bodemonderzoek 
plaatsvinden. Voor zandsuppleties kan hiervoor volgens bijlage D van de Regeling 
Bodemkwaliteit het onderzoeksplan zandsuppleties Rijkswaterstaat (2005) worden 
gebruikt.  
 
Zandsuppleties buiten 12-mijlszone 
In de EEZ (Exclusieve Economische Zone = zone tot 200 zeemijlen buiten de kust = 
Nederlands Continentaal Plat) zijn de Wvz noch de Wvo van toepassing op nuttige 
toepassingen en daardoor het Bbk ook niet (De Wvz is natuurlijk wel van toepassing 
voor allerhande andere voorgenomen lozingen). De reden dat het Bbk niet van 
toepassing is in de EEZ is gelegen in het feit dat het Bbk een grondslag heeft in de Wvo 
en niet in de Wvz. De Wvo geldt echter maar tot de 12-mijls grens. Nu de Wvz is 
gewijzigd (zie kader) doet zich dus de formele situatie voor dat, ongeacht of er sprake is 
van een nuttige toepassing conform Bbk, een dergelijke toepassing voor zover deze in 
de EEZ plaatsvindt, niet onder het Bbk valt. Immers, de Wvo is niet van toepassing op 
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lozingen in de EEZ. Zandsuppleties buiten de 12-mijlszone zullen in de regel weinig tot 
niet voorkomen zodat de verwachting is dat dit niet tot problemen zal leiden. 
 
Voor toepassingen buiten de 12-mijlszone kan de Wbr als vangnet fungeren. De Wbr is 
namelijk wel van toepassing binnen de EEZ. In de Wbr kan bijvoorbeeld bij het 
vrijkomen van materiaal bij het graven van funderingen voor windparken of bij het 
wegbaggeren van materiaal ten behoeve van kabelsleuven een verspreidingslocatie 
worden aangewezen voor het vrijkomende materiaal Immers, de kwaliteit van het 
materiaal dat vrijkomt zal hoogst waarschijnlijk gelijk zijn aan die van het ontvangende 
milieu (een strook een kilometer stroomafwaarts bijvoorbeeld). Deze werkwijze is al 
bestaande praktijk. Op moment wordt gekeken of het Bbk via beleidsregels of 
anderszins kan worden voorgeschreven als toetsingskader in het kader van de Wbr-
vergunningplicht. 
 

7.3 Procedure bij onderhoud van vaargeul 

Deze vraag komt overeen met vraag 16 (deels). 
 
Situatie 
De situatie betreft onderhoudsbaggerwerk van een vaargeul. Een aannemer krijgt 
opdracht om de vaargeul voor een periode van 5 jaar op een door RWS aangegeven 
vastgestelde diepte en breedte te brengen/houden. De aannemer krijgt de 
verantwoordelijkheid voor het bestemmen van de baggerspecie. 
 
Vragen 
1. Is het baggeren van verondiepingen uit de vaargeul Bbk meldingsplichting? Zo ja, 

wie doet de melding ? Zo nee, is er andere vergunnings- c.q meldingsplicht? 
2. Wie heeft de meldingsplicht en wat moet er worden gemeld? 
3. Is er voor het onderhoudsbaggeren waarbij de bagger direct nuttig wordt toegepast 

een Wbb-vergunning vereist en wie is de vergunninghouder? 
 
Antwoorden 
 
Vraag 1 
Nee, het baggeren van de vaargeul is niet Bbk meldingsplichting. Voor het baggeren 
kunnen mogelijk wel andere vergunningen nodig zijn (Wbb, Wvo)4. Dit is echter niet 
veranderd sinds 1 januari 2008.  
 
Het toepassen van het materiaal dat uit de vaargeul komt is wel Bbk meldingsplichting. 
De melding wordt gedaan door diegene die de grond / baggerspecie gaat toepassen. In 
dit geval dus de aannemer. Naast een Bbk-melding kunnen ook andere vergunningen 
nodig zijn zoals bijvoorbeeld een Wbr-vergunning.  
 
Vraag 2 
Ook hier geldt dat de aannemer de melding moet doen. Vooralsnog geldt dat voor elke 
partij een melding moet worden gedaan. 
 
Vraag 3 
Nee, het Besluit overige niet meldingsplichtige gevallen bodemsanering (Bong) stelt in 
artikel 2 dat een Wbb-melding (voor ontgraving) achterwege kan blijven indien het 

                                                   
4 Meer informatie hierover is te vinden in de CiW nota “Handboek voor Wvo vergunningverlening 
(1999) 
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bevoegde gezag naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 42 van het 
Besluit bodemkwaliteit heeft vastgesteld dat geen sprake is van een ernstig geval van 
verontreiniging. In de huidige casus is er geen sprake  van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en is deze uitzondering  van toepassing. 

 
Indien wel sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging bij een 
onderhoudsbaggerwerk dan geldt een lichter Wbb-regime (artikel 63i Wbb, verzoek tot 
ontheffing van saneringsonderzoek en saneringsplan). Er is dan een Wbb-beschikking 
vereist. Binnen 4 weken (of 15 weken indien belangen dat verlangen), neemt het 
bevoegd gezag een beschikking waarin de ernst en de mogelijke gevolgen van de 
verontreiniging wordt vastgesteld. In deze beschikking kan ook ontheffing worden 
verleend van de plicht tot het opstellen van een SP mits bij de melding voldoende 
gegevens zijn verstrekt waaruit blijkt wat de nadelige gevolgen kunnen zijn van het 
baggerwerk. Denk hierbij aan verspreiding, onderzoek of sanering van het deel van het 
geval van ernstige verontreiniging dat niet wordt verplaatst. 

 

Conclusies 
� Voor de onderhoudsspecie die na baggeren op de markt wordt afgezet is een Wbb-

melding art 63i Wbb vereist. 
� Voor de baggerspecie (tot maximaal klasse A) die wordt verspreid in diepere delen 

van de vaargeul is een Bbk melding afdoende. 
� Voor het toepassen van baggerspecie (tot maximaal klasse B) in de vaargeul op 

grond van artikel 35d is een Bbk melding afdoende. De toepassing zelf, dient 
daarbij te voldoen aan de eisen voor nuttigheid (artikel 35) en functionaliteit (artikel 
5). LET OP: dat de baggerspecie vrijkomt bij onderhoud ter bevordering van een 
veilige afwikkeling van scheepvaart is daarbij niet van belang.  

 
Uit de Nota van toelichting (p. 153-154) blijkt dat het toepassen van de vrijkomende 
grond of baggerspecie voor benodigde ophogingen, dan wel waterbouwkundige 
constructies wordt gekwalificeerd als een nuttig toepassing (voor zover ook aan de 
overige criteria van het Bbk wordt voldaan). Bij het gebruik van grond en baggerspecie 
in deze toepassingen wordt namelijk voorkomen dat onnodig primaire grondstoffen 
gewonnen moeten worden. Een voorbeeld van een benodigde ophoging is het 
aanvullingen van ongewenste verdiepingen in de vaargeul. 
 

7.4 Toepassen van grond van saneringslocatie 

Situatie 
We hebben een melding gekregen van het toepassen van grond in een natuur-
ontwikkelingsproject. Voor deze grond is voor de inwerkingtreding van het Bbk een 
kwaliteitsverklaring afgegeven op grond van het Bouwstoffenbesluit. Conform de 
overgangsregeling blijft deze verklaring nog 3 jaar gelden en mag de partij worden 
toegepast als aangegeven op de verklaring. De grond is beoordeeld als categorie 1 
Bouwstof (Bouwstoffenbesluit) en is afkomstig van een waterbodemsaneringslocatie. Bij 
deze waterbodemsanering wordt de verontreiniging (> interventiewaarde) verwijderd en 
afgevoerd. Onder de aanwezige verontreiniging wordt (i.v.m. de realisatie van een 
bedrijventerrein) extra grond verwijderd. Deze grond (categorie 1 Bouwstof) wil men 
toepassen in het natuurontwikkelingsproject. 
 
Vraag 
Is het juist dat alvorens een beoordeling te kunnen doen van de Bsb-melding, er een 
evaluatiebeschikking en rapportage van de sanering moet worden overlegd? Dit ter 
zekerheidstelling dat er geen verontreinigd slib (> interventiewaarde) in de toe te passen 
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grond aanwezig is. Of is het zelfs zo dat de toe te passen grond na sanering nog een 
keer bemonsterd dient te worden? 
 
Antwoord 
 
Conclusie 
Voordat kan worden begonnen met de ontgraving en toepassing van de categorie 1 
Bouwstof die onder de saneringsgrond aanwezig is moet eerst een evaluatie-
beschikking van de sanering worden overlegd. De Wbb is in deze situatie leidend boven 
het Bbk. 
 
Toelichting 
Voor de waterbodemsaneringslocatie moet conform de Wbb een evaluatie worden 
uitgevoerd. Deze saneringsevaluatie moet door het bevoegd gezag worden beschikt. 
Pas als een evaluatiebeschikking is afgegeven kan de sanering (wettelijk) worden 
afgerond.  
 
Bij de evaluatie wordt bekeken of de grond / laag die achterblijft na sanering voldoet aan 
de in het saneringsplan gestelde saneringsdoelstelling. In de bij de probleemschets 
beschreven situatie (zie II) betreft het de grond / laag die zal worden toegepast in een 
natuurontwikkelingsproject. Als deze grond / laag direct na afloop van de 
saneringswerkzaamheden wordt ontgraven en toegepast is een goede evaluatie van de 
sanering niet meer mogelijk. Daarnaast is het niet meer mogelijk om in het kader van de 
Wbb aanvullende maatregelen te treffen indien blijkt dat de grond die achterblijft na 
sanering niet voldoet aan de in het saneringsplan gestelde saneringsdoelstelling (zie 
kader). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat voordat kan worden begonnen met 
de ontgraving en toepassing van de grond / laag die onder de saneringsgrond aanwezig 
is, eerst een evaluatie moet worden uitgevoerd en beschikt. De Wbb is leidend boven 
het Bbk. 
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8 NIET MEER ACTUELE VRAGEN 

De vragen en antwoorden in dit hoofdstuk zijn door ontwikkelingen / wijzigingen van het 
Bbk verouderd. Onder de oorspronkelijke  vraag + antwoord wordt de actuele situatie 
benoemd. 
 

8.1 Omgaan met verhoogde gehalten barium in waterbodem in het rivierengebied 

Deze vraag komt overeen met vraag 7. 
 
Situatie  
Op 1 juli 2008 treden de nieuwe standaard stoffenpakketten voor 
(water)bodemonderzoek in werking5. In het “Standaardpakket voor waterbodem en 
baggerspecie uit zoet Rijksoppervlaktewater, blijvend binnen zoet 
Rijksoppervlaktewater” (pakket C1) is barium niet als parameter opgenomen. 
Vooruitlopend op de vaststelling van dit standaardpakket is bij een Ruimte voor de 
Rivier project een bodemonderzoek uitgevoerd waarin barium is meegenomen. (omdat 
er lange tijd sprake van was dat barium wel in het nieuwe stoffenpakket opgenomen zou 
worden). Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat barium bij dit project vaak in 
gehalten boven de interventiewaarde wordt aangetroffen. Meestal is dit in combinatie 
met andere metalen, maar in een aantal gevallen overschrijdt alleen barium de 
interventiewaarde. Op basis van alleen barium kan dus geen waterbodem binnen het 
generieke kader worden toegepast. Hierdoor kunnen de kosten voor het bestemmen 
van het vrijkomende materiaal veel hoger worden. Mogelijk komt barium vaker in 
verhoogde gehalten voor in het rivierensysteem. 
 
Er is op dit moment geen duidelijk beleid voor het omgaan met verhoogde gehalten 
barium in waterbodem in het rivierengebied. Dit leidt in de praktijk momenteel tot 
vertraging wanneer barium wordt aangetroffen in gehalten die de interventiewaarde 
overschrijden. Tot op heden was dit probleem nog niet bekend, aangezien barium in het 
algemeen niet werd onderzocht. 
 
Vraag 
Moet Barium worden meegenomen in het stoffenpakket? Hoe moet worden omgegaan 
met verhoogde bariumgehalten? 
 
Antwoord 
Om voldoende informatie te kunnen verzamelen moet in bodemonderzoeken die vanaf 
nu in het rivierengebied worden uitgevoerd barium worden meegenomen in het 
stoffenpakket. Dit geldt feitelijk ook voor kobalt en molybdeen. Voor een initiatiefnemer 
is dit sowieso verstandig om te doen om de toepassingsmogelijkheden zo ruim mogelijk 
te houden. Voor toepassingen buiten het rivierengebied is barium namelijk verplicht. 
Barium moet sowieso worden gemeten omdat in het Bbk wordt aangegeven dat het 
standaardpakket een minimaal stoffenpakket betreft. Wanneer men weet (of vermoed 
op basis van historisch onderzoek) dat een stof voorkomt boven de achtergrondwaarde 
dient men deze ook mee te nemen in het stoffenpakket. Op basis van de recente 
ervaringen zou dit dus ook gelden voor barium (net als bijvoorbeeld TBT welke 
voorkomt in de Rijn, maar ook nog niet in het standaardpakket is opgenomen). 

 
 

                                                   
5 Bron: Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld, 
communicatie van SIKB, NEN en Bodem+, 4 juni 2008 
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Conclusies 
 
Hoe omgaan met barium in de waterbodem in het rivierengebied? 
Op basis van een nadere beschouwing van het probleem wordt voorgesteld om: 
� conform de afspraken met VROM in de komende 1 tot 2 jaar informatie te 

verzamelen over barium in de waterbodem in het rivierengebied (en de regionale 
wateren). Op basis van de verzamelde informatie kan een betrouwbare 
interventiewaarde voor barium worden afgeleid. 

� in bodemonderzoeken die vanaf nu in het rivierengebied worden uitgevoerd barium 
mee te nemen in het stoffenpakket (dit geldt feitelijk ook voor kobalt en molybdeen). 

 
Op basis van de resultaten van de metingen van barium (en kobalt en molybdeen) moet 
worden bekeken met deze stoffen in de toekomst moet worden omgegaan. 

 
Hoe moet bij het concrete Ruimte voor Rivier project worden omgegaan met 
bariumgehalten boven de interventiewaarde? 
Er wordt voorgesteld om conform het Bbk het gebied op basis van de resultaten van het 
bodemonderzoek in te delen in partijen / zones met een vergelijkbare kwaliteitsklasse. 
De indeling in partijen/zones geschiedt op basis van rekenkundige gemiddelden per 
parameter waarbij ook barium moet worden meegenomen. Indien blijkt dat een partij / 
zone niet toepasbaar is (de interventiewaarde wordt overschreden) zal in overleg met 
het Bevoegd Gezag moeten worden bepaald welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 
 
Actuele situatie 
In april 2009 heeft het ministerie van VROM enkele bodemnormen gewijzigd, waaronder 
die voor barium, drins en DDT’s. Aanleiding hiervoor zijn praktijkervaringen, waaruit 
blijkt dat de huidige normen (in combinatie met het nieuwe standaard stoffenpakket dat 
sinds 1 juli 2008 van kracht is) onbedoeld leidt tot stagnatie van hergebruik van grond 
en baggerspecie. Bovendien zouden gesaneerde terreinen weer als ernstig 
verontreinigd moeten worden aangemerkt. Voor meer informatie hierover wordt 
verwezen naar de website van Bodem+.  
 

8.2 Normen voor en toetsing van PCB’s (en OCB’s) 

Deze vraag komt overeen met vraag 15 en 29. 
 
Situatie 
Bij meerdere projecten in het rivierengebied worden partijen baggerspecie als klasse B 
beoordeeld door een overschrijding van de detectiegrenzen voor PCB’s en/of OCB’s. Dit 
levert een groot probleem op omdat de specie afkomstig is uit potentiële 
zandwinlocaties op de rivier. Het is voor laboratoria niet mogelijk om lagere 
detectiegrenzen te meten.  
 
Vraag 
Hoe moet met deze problematiek om worden gegaan? Is het mogelijk om bij de toetsing 
van sedimentmonsters aan het Bbk stoffen met gehalten beneden de detectielimiet niet 
mee te nemen in de beoordeling? 
 
Antwoord 
Op 9 oktober is door Bodem+ het volgende bericht op de website geplaatst: 
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Toetsing verhoogde rapportagegrenzen PCB’s en OCB’s waterbodemmonsters 
De analyses uitgevoerd door de laboratoria in waterbodemmonsters moeten per 1 juli 
2009 voldoen aan de vereiste rapportagegrenzen uit AS3000 protocollen 3210 t/m 3290. 
Voor de meeste parameters wordt op dit moment al voldaan aan de gestelde grenzen. 
Van onder meer PCB’s en een aantal OCB’s is echter bekend dat een aantal laboratoria 
nog niet is toegerust om de vereiste grenzen te halen en worden hierdoor verhoogde 
rapportagegrenzen gerapporteerd. Op basis van de toetsingsregels die de Regeling 
bodemkwaliteit stelt, kunnen waterbodemmonsters daardoor in een hogere klasse 
ingedeeld worden, dan op grond van voorinformatie of resultaten van andere parameters 
wordt verwacht. Beperkingen voor hergebruik zijn het gevolg. Tot 1 juli 2009 mag daarom 
voor waterbodemmonsters een gerapporteerd resultaat '< verhoogde rapportagegrens 
t.o.v. AS3000 eis' beschouwd worden als indicatieve beoordeling en telt het resultaat niet 
mee bij het bepalen van de kwaliteit. 

 
Concreet betekent dit dat PCB’s en OCB’s met gehalten beneden de detectiegrens niet 
worden meegenomen bij het bepalen van het eindoordeel van een waterbodemmonster. 
Dit geldt alleen voor waterbodemmonsters  die vóór 1 juli 2009 zijn geanalyseerd. Na 1 
juli 2009 moeten de uitgevoerde analyses voldoen aan de vereiste rapportagegrenzen 
uit AS3000 protocollen en worden PCB’s en OCB’s met gehalten beneden de 
detectiegrens wel meegenomen bij het bepalen van het eindoordeel 
 
Actuele situatie 
Sinds 1 juli 2009 moeten analyses voldoen aan de vereiste rapportagegrenzen uit 
AS3000 protocollen en moeten PCB’s en OCB’s met gehalten beneden de 
detectiegrens worden meegenomen bij het bepalen van het eindoordeel. 
 

8.3 Wanneer is het Bbk voor zoute wateren van toepassing? 

Deze vraag komt overeen met vraag 2 
 
Situatie 
Het verspreiden van baggerspecie op zee regelen wij momenteel met een Wvz-
ontheffing. Ik wil graag weten wanneer het BBK voor de zoute wateren van toepassing 
wordt. Ik heb altijd begrepen dat hiervoor de Wvz aangepast moet worden. Deze 
aanpassing gaat 3e kwartaal 2008 door de kamer 
 
Vragen 
1. wanneer wordt de Wvz aangepast, is dan het BBK zoute wateren ook meteen van 

toepassing? 
2. Kunnen we nu al op anticiperen op invoering van BBK zoute wateren? 
 
Antwoord 
De Wijziging Wet verontreiniging zeewater (Wvz) (storten afval en andere stoffen in zee) 
is met ingang van 1 oktober 2008 in werking getreden. Hiermede wordt beoogd de 
reikwijdte van de Wvz uit te breiden tot de zeebodem en de ondergrond daarvan. Een 
andere belangrijke wijziging van de Wvz betreft de aanpassing van het systeem van 
verboden en ontheffingen. Verder zijn de algemene regels voor ontheffing geschrapt. 
 
In artikel 81 Bbk is opgenomen dat met de inwerkingtreding van de nieuwe Wvz voor het 
toepassen van grond en baggerspecie in de Nederlandse territoriale zee ook het Bbk in 
werking treedt. In de Nota van toelichting (blz. 118) wordt dit verder toegelicht. 
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