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Verantwoording
Het beleidsplan waterbodems & baggerspecie beschrijft het gezamenlijk geaccordeerd beleid van de
stuurgroep verontreinigde waterbodems en baggerspecie, waarin vertegenwoordigd zijn rijkswaterstaat, provincie Zeeland, waterschappen, gemeenten, havenschappen, inspectie milieuhygiene, directie landbouw,
natuur en openluchtrecreatie.
De eindversie van het beleidsplan is ter accordering
voorgelegd aan de instanties vertegenwoordigd in de
stuurgroep. Via een intentieverklaring hebben zij zich
achter de inhoud van het plan geschaard en toegezegd
te zullen handelen conform het daarin uitgestippelde
beleid. Daarbij zijn door de havenschappen en waterschappen kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de
financiele consequenties en haalbaarheid van het plan.
In de visie van deze instanties zal de uit het plan resulterende lastenverzwaring beperkt moeten blijven.
Overigens is voor alle leden van de stuurgroep de
financiele haalbaarheid een zwaarwegende factor.
Geconstateerd kan worden dat er een zekere spanning
bestaat tussen deze visie en onverkorte uitvoering van
het beleidsplan. Mede gelet daarop zal door de stuurgroep jaarlijks, via een voortgangsrapportage, de
balans worden opgemaakt tussen het beleid geformuleerd in het plan en de gang van zaken in de praktijk.
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Samenvatting
Het beleidsplan waterbodems & baggerspecie heeft als
doel het geven van een bundeling en integrals presentatie van het te voeren beleid in Zeeland met betrekking
tot waterbodems en baggerspecie. Dit gebeurt via een
presentatie van het reeds geformuleerde en geldende
beleid en door middel van een uitwerking van het beleid
op onderdelen waar dat nog niet of onvoldoende is
vormgegeven.
Het beleidsplan beschrijft het gezamenlijk geaccordeerd beleid van de stuurgroep verontreinigde waterbodems en baggerspecie, waarin vertegenwoordigd
zijn rijkswaterstaat, provincie Zeeland, waterschappen,
gemeenten, havenschappen, inspectie milieuhygiene,
directie landbouw, natuur en openluchtrecreatie. Het is
dus geen beleidsplan van maar voor de provincie
Zeeland. Het plan heeft betrekking op alle Zeeuwse
oppervlaktewateren, rijkswateren en niet-rijkswateren.
Het richt zich primair op de periode tot het jaar 2000.
Voor wat betreft grootschalige voorzieningen voor de
verwerking van baggerspecie richt de verwijderingsstrategie zich ook op de periode tot 2010.

Uitgangssituatie
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In hoofdstuk 2 en 3 wordt de uitgangssituatie geschetst.
Achtereenvolgens komen aan de orde het huidige
beleidskader, de huidige kwaliteit van de waterbodems
en de afzet en verwerking van baggerspecie. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen saneringsspecie en
onderhoudsspecie.
Saneringsspecie komt vrij als vervuilde waterbodem
wordt opgebaggerd omdat het een ernstig gevaar
vormt voor het milieu
en/of de volksgezondheid.
De hoeveelheid specie
Tl
die als saneringsspecie
wordt gekenmerkt, is afhankelijk van het beleid,
waarvan de normstelling
onderdeel is.
Onderhoudsspecie komt
vrij bij onderhoudswerkzaamheden, zoals het op
diepte houden van de
vaargeul of het op peil
houden van de afvoercapaciteit van een watergang. Deze specie moet
in de regel onmiddellijk of
op korte termijn worden
......
opgebaggerd,
omdat
(langdurig) uitstel grate
economische consequenties heeft.

Aan de hand van de normstelling kunnen voor baggerspecie vijf klassen worden onderscheiden. Deze zijn,
gerangschikt naar oplopende vervuilingsgraad, klasse
0,1,2, 3 en 4. Klasse 0 is schoon, terwijl klasse 4 sterk
verontreinigd is. De grens tussen klasse 0 en 1 en tussen klasse 1 en 2 wordt gevormd door respectievelijk
de streefwaarden en de grenswaarden. Het onderscheid tussen klasse 2 en 3 en tussen klasse 3 en 4
wordt bepaald door achtereenvolgens de toetsingswaarden en de interventiewaarden.
Er kunnen in Zeeland vijf (groepen van) watersystemen
worden onderscheiden: de Westerschelde, de Oosterschelde, de grate kanalen, de meren en de binnenwateren. Het overgrote deel van de verontreinigde onderhoudsspecie (klasse 2, 3 en 4) is afkomstig uit de
Westerschelde. De meeste sterk vervuilde specie (klasse 4) is echter afkomstig uit het kanaal van Gent naar
Terneuzen. Voor de hoeveelheid potentieel te saneren
specie (klasse 3 en 4) geldt tot 2000 hetzelfde beeld.
De raming van de hoeveelheden vrijkomende verontreinigde baggerspecie in de komende jaren vertoont
een aanzienlijke onzekerheidsmarge.
In hoofdstuk 4 worden de knelpunten en strategic uitgewerkt. De volgende knelpunten worden geconstateerd:
Preventie van waterbodemverontreiniging
De doelstellingen van het preventiebeleid worden
waarschijnlijk slechts voor een deel gehaald en zijn
mogelijk niet voldoende om in de toekomst schoon slib
te doen ontstaan;
Sanering van waterbodems
Het beleid ten aanzien van waterbodemsanering is nog
niet goed uitgewerkt. Daarnaast is er nog geen volledig
overzicht van de te saneren waterbodemlocaties en
ontbreekt verwerkingscapaciteit voor verontreinigde
baggerspecie;
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Samenvatting

Verspreiding van onderhoudsspecie

Er was tot voor kort onduidelijkheid over het beleid met
betrekking tot de verspreiding van baggerspecie op
land;
Verwerking en berging van verontreinigde baggerspecie

Er is geen structurele verwerkingscapaciteit voor verontreinigde baggerspecie, waardoor noodzakelijke
baggerwerkzaamheden (voortdurend) moeten worden
uitgesteld.

De hoofdstukken 5 tot en met 8 vormen de kern
van het onderhavige beleidsplan. Ze behandelen
achtereenvolgens het beleid inzake preventie,
waterbodemsanering en de verspreiding en verwerking en/of berging van baggerspecie. Aan het
eind van deze hoofdstukken is een samenvattende paragraaf opgenomen met de kernpunten
van beleid en aanpak. De lezer die zich wil
beperken tot de essentie van het onderhavige
beleidsplan, wordt geadviseerd naast deze
samenvatting de samenvattende paragrafen
door te nemen.

Preventie van waterbodemverontreini-
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In de strategic staat het voorkomen van het ontstaan
van nieuwe verontreinigde waterbodems voorop.
Hoofdstuk 5 is dan ook gewijd aan het preventiebeleid.
In het onderhavige plan wordt geen nieuw preventiebeleid geformuleerd, het geeft een overzicht van het
bestaande preventiebeleid. Een aanscherping hiervan
is noodzakelijk, omdat blijkt dat de doelstellingen
slechts gedeeltelijk worden gehaald. Deze aanscherping zal voor een belangrijk deel moeten plaatsvinden
op landelijk niveau, daar ze voornamelijk betrekking
heeft op diffuse emissies. Op regionaal niveau moet
voorop staan een onverkorte uitvoering van beleidsvoornemens uit de Derde Nota Waterhuishouding, de
Evaluatienota Water, het Waterhuishoudingsplan en de
daarop gebaseerde beheersplannen met daarnaast
een bezinning op concrete mogelijkheden tot het aanscherpen van het geformuleerde beleid. Behalve door
de waterbeheerders is daarbij een grote inzet noodzakelijk van alle overige op milieugebied (de compartimenten lucht en bodem) verantwoordelijke instanties.
Met name PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) vormen een probleem, omdat ze vaak
bepalend zijn voor de verontreinigingsgraad van de
waterbodems en omdat het terugdringen van de diffuse
emissies zeer moeilijk is. De doelstellingen met betrekking tot PAK's zijn of worden niet gehaald. In het plan is
een uitgebreid overzicht opgenomen van de PAK-bronnen en het geformuleerde beleid in Zeeland. Overigens
zijn er nog veel onzekerheden ten aanzien van het
gedrag van deze stoffen in en de effecten op het milieu.

moet het aangevoerde slib van voldoende kwaliteit zijn.
Sanering kan alleen plaatsvinden als reiniging, storten
of opslag in (al dan niet tijdelijke) depots mogelijk is.
Omdat in de planperiode nog geen baggerspeciedepots gereed zijn, reiniging nog niet goed mogelijk is en
sanering van de vervuilingsbronnen gedeeltelijk nog
moet plaatsvinden, is vooralsnog een terughoudende
aanpak van sanering van waterbodems op zijn plaats.
De eerstkomende jaren zal derhalve grootschalige
waterbodemsanering niet aan de orde zijn, vooral vanwege het ontbreken van structurele depotcapaciteit.
Sanering van verontreinigde waterbodems vindt op dit
moment of plaats in het kader van de saneringsregeling
Wet Bodembescherming (WBB) of in eigen beheer
door de waterkwaliteitsbeheerder. Een sanering via de
WBB is in hoge mate aan allerlei regels en voorschriften gebonden. Daar staat een veelal aanzienlijke financiele bijdrage uit het WBB-saneringsbudget tegenover.
Bij mogelijke saneringslocaties moet, als daar aanleiding toe is, na inventariserend onderzoek een orienterend-, nader- en saneringsonderzoek plaatsvinden.
Omdat de financiele en technische mogelijkheden
beperkt zijn, is een urgentiebepaling (met uitsluitend
milieuhygienische criteria) en een prioriteitsstelling (met
tevens niet-milieuhygienische aspecten) uitgewerkt.
In principe komen alleen waterbodems, welke de interventiewaarden overschrijden (= klasse 4), in aanmerking voor sanering in het kader van de sanerinqsreqeling WBB.
Voor een sanering in eigen beheer geldt een meldingsplicht ingevolge de saneringsregeling WBB. Daarbij
moet een saneringsplan aan gedeputeerde staten
(regionale wateren) of aan de minister van Verkeer en
Waterstaat (rijkswateren) ter goedkeuring worden voorgelegd. Een sanering in eigen beheer komt echter
geheel voor rekening van de uitvoerende instantie.
Wat betreft de binnenwateren is het waterschap verantwoordelijk voor het algemeen kwaliteitsonderzoek.
Urgentiebepaling en prioriteitsstelling in het kader van
de saneringsregeling WBB is een taak van de provincie, die dit vaststelt in overleg met de waterschappen.
Het waterschap is de projectverantwoordelijke voor de
daadwerkelijke uitvoering van de waterbodemsanering.
De verantwoordelijkheid voor onderzoek, prioriteitsstelling en de daadwerkelijke uitvoering van de sanering bij
rijkswateren ligt bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Financiering vindt plaats buiten het WBBkader.
De terugsaneerwaarde, d.w.z. de te bereiken kwaliteit,
is in principe de streefwaarde (de grens tussen klasse
0 en 1). Indien de achtergrondwaarde als gevolg van
diffuse, op korte termijn niet te saneren bronnen, hoger
is dan de streefwaarde, dan is deze achtergrondwaarde de terugsaneerwaarde.
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Voordat tot waterbodemsanering wordt overgegaan
moeten eerst vervuilingsbronnen gesaneerd zijn en

Het verspreidingsbeleid is conform het beleid geformuleerd in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie van de regering. In dit document is een overgangsbeleid geformuleerd voor de periode tot het jaar 2000.
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Het verspreiden van klasse 1 en 2 specie, zowel in
water als op land, is op grand hiervan in principe toegestaan, zij het dat aan het verspreiden van klasse 2
specie (beperkende) voorwaarden zijn verbonden.
Klasse 3 en 4 specie mag niet worden verspreid.
In de Evaluatienota Water, welke een partiele herziening van de derde Nota Waterhuishouding behelst, is
het verspreidingsbeleid van baggerspecie in water verder uitgewerkt. Daarbij wordt een uniforme gehaltetoets
voor de zoute wateren (Noordzee, Waddenzee,
Wester- en Oosterschelde) gei'ntroduceerd. Voor de
Ooster- en Westerschelde is daarmee niet langer de
grens tussen klasse 1-2 en klasse 2-3 bepalend voor
het verspreidingsbeleid van bagger, maar de gehaltetoets voor de zoute wateren.
Bij verspreiding in de overige Deltawateren (waarvoor
het gebruikelijke classificatiesysteem voor bagger
gehandhaafd blijft) mag klasse 2 specie tijdens het
overgangsbeleid alleen in het watersysteem van herkomst worden verspreid. In Grevelingenmeer, Veerse
Meer en Zoommeer moet klasse 2 specie in diepe putten worden gestort. Deze beleidslijn is overigens op dit
moment in heroverweging.
Bij verspreiding op land mag klasse 2 specie over een
breedte van 20 meter aan weerszijden van de watergang over de belendende percelen worden verspreid.
Als algemene voorwaarden gelden hierbij verspreiding
binnen het systeem (gebiedseigen specie) en geen verspreiding in onevenredige hoeveelheden. In 1995 zal
door de provincie, in overleg met betrokken partijen,
bezien worden of er aanleiding is tot het treffen van een
regeling, waarbij bepaalde gebieden van de verspreiding van klasse 2 specie zullen worden gevrijwaard en,
zo ja, op welke wijze hier inhoud aan gegeven kan worden. Daarbij zal de verdeling van de financiele lasten
uitdrukkelijk meegenomen worden.
Het regeringsbeleid is er op gericht dat na 2000 het verspreiden van klasse 2 specie wordt afgebouwd. Het
tempo waarin het verspreiden van deze specie wordt
teruggedrongen is afhankelijk van de voortgang van het
preventieve beleid en van de beschikbaarheid van
mogelijkheden voor het toepassen van de specie en de
beschikbaarheid van stort- en verwerkingscapaciteit.
Na 2010 is het beleid tevens gericht op het afbouwen
van de verspreiding van klasse 1 specie, waarbij het
tempo wederom afhankelijk is van hiervoor genoemde
factoren.

Verwerking en berging
van verontreinigde baggerspecie
Verontreinigde baggerspecie, die niet verspreid mag
worden, moet worden verwerkt of geborgen (gestort) in
een depot. Gezien het in voorgaande beschreven
beleid gaat het daarbij tot het jaar 2000 nagenoeg
alleen om klasse 3 en 4 specie. Daarna zal het ook
betrekking hebben op een (meer of minder groot) deel
van de klasse 2 specie. Door de aard van de voorzieningen en de concentratiegedachte in het afvalstoffenbeleid moet hiervoor (middel)lange termijn beleid worden uitgestippeld voor een periods van 15 & 20 jaar.
Daarom wordt voor dit onderdeel in het onderhavige
plan verder naar de toekomst gekeken.

De kern van het (middel)lange termijn beleid is dat het
merendeel van de verontreinigde specie in de toekomst
geborgen zal worden in een of twee grate depots.
Omdat deze depots niet binnen de komende 5 jaar
gerealiseerd zullen zijn, is voor de tussenliggende
periode een interimbeleid opgesteld.
(Middel)lange termijn beleid
Het (middel)lange termijn beleid behelst de verschillende onderdelen van de verwijderingsketen. De mate
waarin de nadruk wordt gelegd op milieuvriendelijk
baggeren is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de
waterbodem en de functie van het omringende oppervlaktewater. De keuze van baggermethode is locatiespecifiek. Voor het transport van bagger gaat de voorkeur uit naar transport per schip. Als het zandgehalte
van de specie grater is dan 40 procent, dient de mogelijkheid tot scheiding te worden onderzocht. Scheiding
wordt alleen toegepast als de verkregen zandfractie
dermate schoon wordt dat ze mag worden verspreid.
Voor alle klasse 3 en 4 baggerspecie moet de mogelijkheid tot reiniging worden onderzocht. Als randvoorwaarden voor verwerkbaar-Zreinigbaarheid gelden:
- verwerking/reiniging moet tot een vrij of onder voorwaarden toepasbaar produkt leiden
- de reststroom mag maximaal 20% bedragen
- een maximale verwerkingsprijs van / 250,- per ton
droge stof voor klasse 3/4 specie.
Immobilisatie van de verontreinigingen wordt vooralsnog alleen zinvol geacht voor de verwerking van zwaar
verontreinigde baggerspecie en van hooggeconcentreerde reststromen van deeltjesscheiding of extractie.
Interimbeleid
Het beleid is erop gericht dat het verwerken van het
aanbod specie, dat niet mag worden verspreid, toeneemt tot 20% in het jaar 2000. In het onderhavige plan
wordt er vanuit gegaan dat tot 2000 geen klasse 2 specie wordt verwerkt, daar deze dan nog vrij mag worden
verspreid. Verwerking van verontreinigde specie zal
worden gestimuleerd via een toeslagheffing op reinigbare specie die in depot wordt gebracht.
Tijdens het interimbeleid zullen baggerwerkzaamheden, waarbij klasse 3 of 4 specie vrijkomt, zo mogelijk
worden uitgesteld. Bij de vervuilde waterbodem, die
wordt opgebaggerd, zal indien mogelijk scheiding en
(tijdelijke) berging van de verontreinigde fractie plaatsvinden. De schone fractie kan dan nuttig worden
(her)gebruikt. Indien toepasssing van deeltjesscheiding
en uitstel van de baggerwerkzaamheden niet mogelijk
is, ligt het voor de hand de specie op te slaan in tijdelijke depots. Bij baggerspecie uit de binnenwateren
komen min of meer dezelfde alternatieven in beeld. Het
meest voor de hand liggend voor deze specie is het
opslaan in een tijdelijk depot in de nabijheid van de
baggerlocatie of het oprichten van 66n of meer inrichtingen per waterschap voor ontwatering en tussenopslag. De specie wordt te zijner tijd afgevoerd naar het
definitieve depot of naar een vuilstortplaats. De uitgangspunten van het (middel)lange termijn beleid ten
aanzien van de verschillende delen van de verwijderingsketen zijn ook van toepassing op het interimbeleid.
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Financien
De totale gemiddelde jaarlijkse kosten van het huidige
beleid bedragen voor de waterschappen (alle waterschappen bij elkaar) ca. 5,2 miljoen gulden. Voor de
Westerschelde bedraagt dit ca. 5 miljoen gulden en
voor de overige rijkswateren (Oosterschelde, Veerse
Meer, Volkerak-Zoommeer en Grevelingenmeer) ca.
0,8 miljoen gulden. De kosten voor de kanalen bedragen ca. 2 miljoen gulden. Al deze bedragen zijn exclusief de kosten die voortvloeien uit waterbodemsanering, omdat deze niet of slechts voor enkele jaren
bekend zijn.

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Het in het onderhavige plan geformuleerde beleid leidt
tot een kostentoename in de orde van grootte van
gemiddeld 50% in de periode voor 2000. Deze toename wordt veroorzaakt doordat de hoeveelheid klasse 3
en 4 specie die wordt verwerkt toeneemt van bijna niets
tot ca. 20% in 2000. Voor de waterschappen geldt
tevens dat ze in deze periode de financiering van de
waterbodemsanering van de gemeenten overnemen.

8

Platen van Ossenisse in Westerschelde.

Na 2000, als het verspreidingsbeleid ten aanzien van
klasse 2 specie na een evaluatie eventueel wordt aangescherpt, moet voor een overzicht van de financiele
gevolgen onderscheid worden gemaakl tussen de
Westerschelde en de andere watersystemen. In de
Westerschelde valt een groot deel van de onderhoudsspecie in klasse 2. Daardoor zou een eventuele aanscherping grote financiele gevolgen hebben. Deze
gevolgen worden versterkt doordat het percentage van
de specie dat verwerkt zou moeten worden (dat nu ook
betrekking heeft op het deel van de klasse 2 specie dat
niet meer verspreid mag worden) geacht wordt toe te
nemen tot 30%. De kosten zullen op deze basis na
2000 voor de Westerschelde dan snel oplopen tot circa
8 a 9 maal de huidige kosten in 2010.
De kosten zullen bij de andere watersystemen aanzienlijk minder snel en geleidelijk oplopen tot ongeveer
het drievoudige in 2010 van de huidige kosten. Of deze
geschetste kostenontwikkeling na 2000 realiteit zal
worden is volstrekt onzeker en afhankelijk van het wel
of niet invoeren van verdere beleidsaanscherpingen.

Inleiding

1 Inleiding
De afgelopen jaren is de problematiek van de vervuilde
waterbodems gegroeid van een nog nauwelijks herkend en erkend kneipunt naar een algemeen bekend
probleem. In eerste instantie - de fase van bet signaleren - lag bet accent op bet onderzoek naar de vervuilingsgraad van de waterbodems en bet opstellen van
een normering. Met bet groeiend inzicht in de omvang
van de problematiek en de schadelijke effecten voor de
volksgezondheid en bet milieu is bet accent meer en
meer op bet zoeken naar oplossingen en bet nemen
van maatregelen komen te liggen:
het formuleren van beleid en daarop gebaseerde maatregelen.
In Zeeland is hetzelfde traject doorlopen, waarbij diverse instanties zijn betrokken. In 1986 is door Gedeputeerde Staten van Zeeland een organisatiestructuur
ingesteld met als doel:
- het in beeld brengen van de waterbodem- en baggerproblematiek in Zeeland;
- het formuleren van het beleid op dit terrain;
- het neerleggen van dit alles in een beleidsplan waterbodems & baggerspecie.

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

De genoemde organisatiestructuur omvat een (bestuurlijke) stuurgroep onder leiding van de gedeputeerde
voor milieu- en waterbeheer en een (ambtelijke) werkgroep, beide bestaande uit vertegenwoordigers van
rijkswaterstaat, provincie Zeeland, waterschappen,
gemeenten, havenschappen, inspectie milieuhygiene,
directie landbouw, natuur en openluchtrecreatie (voor
de samenstelling zie bijlage 1).
Via deze organisatiestructuur wordt getracht een gezamenlijk beleid te formuleren op het gebied van de
waterbodem- en baggerproblematiek, (zoveel mogelijk)
gedragen door alle in de stuurgroep vertegenwoordigde instanties. Daarmee is tegelijkertijd de status van
het beleidsplan aangegeven, welke hieronder nog eens
expliciet wordt verwoord.

Status beleidsplan
- Het beleidsplan beschrijft het gezamenlijk geformuleerd dan wel het gezamenlijk geaccordeerd (ingebracht door een instantie en akkoord bevonden door
de andere) beleid op het gebied van de waterbodemen baggerproblematiek in Zeeland.
- Het is geen beleidsplan van maar voor de provincie
Zeeland: het plan gaat over alle oppervlaktewateren
van Zeeland, rijkswateren en niet-rijkswateren.
- Het beleidsplan geeft aan welke instantie voor welk
onderdeel van het beleid (primair) verantwoordelijk is.
- Verschillen van opvatting tussen deelnemende
instanties worden weergegeven.

Doel van het beleidsplan
De problematiek van de verontreinigde waterbodems
en verwerking van baggerspecie maakt zowel deel uit

van de integrale plannen op het gebied van het milieubeheer (Nationaal milleubeleidsplan, het provinciaal
milieubeleidsplan "Kerend Tij') als op het gebied van
het waterbeheer (3e Nota waterhuishouding, Evaluatienota Water, provinciaal waterhuishoudingsplan) en de
ruimtelijke ordening (voor de situering van een of meer
baggerspeciedepots moet een uitwerking van het
streekplan plaatsvinden).
Voorts komt de problematiek aan de orde in plannen
welke bouwsteen dan wel uitwerking vormen van deze
integrale plannen: het provinciaal afvalstoffenplan, de
waterbeheersplannen van de waterschappen. Gevolg
hiervan is dat de verschillende aspecten van de problematiek verspreid en met wisselende diepgang in
genoemde plannen aan de orde komen. Voor een goed
in- en overzicht is een bundeling en integrale presentatie gewenst.
Daarnaast is er aanleiding om de verschillende zaken
welke zijn ontwikkeld en geproduceerd binnen de
Zeeuwse organisatiestructuur op een overzichtelijke
wijze te presenteren. Dit betreft onder andere de vertaling van het rijksbeleid naar de regio. Dit gebeurde
voor het laatst in het voorjaar 1988 (interimrapportage
stuurgroep), zodat er zeker aanleiding is tot actualisering.
Daarnaast dient op enkele punten het beleid nog vastgelegd te worden. Dat gebeurt via dit beleidsplan. In
onderstaand kader is het doel van het beleidsplan
waterbodems & baggerspecie samengevat.

Doel van het beleidsplan
Waterbodems & Baggerspecie:
Bundeling en integrale presentatie van het te
voeren beleid in Zeeland met betrekking tot
waterbodems en baggerspecie via:
- presentatie van reeds geformuleerd en geldend beleid;
- uitwerking van het beleid op onderdelen waar
dat nog niet of onvoldoende geformuleerd is.

Opzet van het beleidsplan
De problemen die worden veroorzaakt door vervuilde
waterbodems kennen twee invalshoeken:
1. De schadelijke effecten voor milieu en volksgezondheid

Negatieve effecten van vervuilde waterbodems voor
flora, fauna en volksgezondheid zijn onmiskenbaar en
op ernstige schaal aanwezig. In de rapporten Waterbodems: van probleemanalyse naar oplossing, en
Muggen dansen om de Biezen wordt hier nader op
ingegaan.
- Hoe kan in de toekomst voorkdmen worden dat
opnieuw vervuilde specie opgebaggerd zal worden?
- Hoe kunnen schadelijke effecten van reeds aanwezige vervuilde waterbodems tegengegaan worden?
De kern van de aanpak vanuit deze invalshoek bestaat
uit het voorkdmen = preventie en het weghalen van
reeds vervuilde waterbodems = saneren.
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De Schenge gezien vanaf het Veerse Meer.

2. De verwerking en afzet van vervuilde bagger

bij onderhoudswerkzaamheden

Bij het op diepte houden van havens, kanalen en waterlopen wordt men op dit moment geconfronteerd met
aanzienlijke hoeveelheden verontreinigde baggerspecie. De kern van deze problemen bestaat uit de vragen:
- In hoeverre mag licht verontreinigde specie nog verspreid worden op land of in water?
- Op welke wijze moet verontreinigde baggerspecie
verwerkt en geborgen worden?
Dit noodzaakt tot het formuleren van beleid ten aanzien
van verwerking en berging van verontreinigde baggerspecie en verspreiding van licht verontreinigde specie.
In afvalstoffen-termen wordt dit het verwijderingsbeleid
genoemd.
In het voorliggende beleidsplan zal de problematiek
vanuit bovenstaande invalshoeken belicht worden. De
centrale onderdelen betreft de beschrijving van het
beleid inzake:
- preventie van waterbodemverontreiniging
- sanering van waterbodems (curatief)
- verspreiding van licht verontreinigde specie
- verwerking en/of berging van verontreinigde baggerspecie (verwijdering).

In de praktijk wordt als grootste knelpunt ervaren het
ontbreken van verwerkingscapaciteit voor verontreinigde baggerspecie. Gelet op de lange duur die gemoeid
is met realisering van structurele verwerkingscapaciteit,
in de vorm van depots voor de berging van baggerspecie, zijn binnen de Zeeuwse organisatiestructuur de
afgelopen jaren de inspanningen met name gericht op
dit onderdeel. Dit gebeurt via het op dit moment in
voorbereiding zijnde milieu-effectrapport berging baggerspecie Zeeland (MER). Daarmee is, om tijdswille,
bewust afgeweken van de logische lijn eerst een de
gehele problematiek omvattend beleidsplan op te stellen, alvorens over te gaan tot de uitwerking van onderdelen.
Vanwege de directe samenhang tussen het beleid ten
aanzien van berging en het totale verwijderingsbeleid
aan de ene kant en de nauwe relatie met preventie en
sanering aan de andere kant, is het noodzakelijk voorafgaand dan wel (minimaal) gelijktijdig met het uitbrengen van het MER het totale beleid op het gebied van
waterbodems en baggerspecie te formuleren. Op het
onderdeel berging zal dit beleidsplan slechts zeer summier ingaan. Dat zal uitvoerig gebeuren in het eerdergenoemde MER.
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Periode waarop het plan zich rich!
Het beleid op het terrein van waterbodems en verwerking van verontreinigde baggerspecie betreft een jong
beleidsveld, dat nog aanzienlijk in beweging is. Gelet
hierop zal na enige jaren zeker bijstelling van dit
beleidsplan noodzakelijk zijn, Voorts ligt het voor de
hand een verband te leggen met de planperiode voor
milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplarr, plannen
van hogere orde waarvoor dit - wettelijk niet voorgeschreven - beleidsplan een bouwsteen c.q. uitwerking
vormt.
Gelet hierop richt het voorliggende plan zich primair op
de periode tot het jaar 2000, met halverwege deze
periode een evaluatie- en actualiseringsmoment, gekoppeld aan (een van) bovengenoemde integrals beleidsplannen. Gezien het tijdstip van verschijnen zal dit
bij gelegenheid van het uitbrengen van het volgende
waterhuishoudingsplan zijn (1997/1998).
Gezien de noodzakelijke structurele en grootschalige
voorzieningen in de steer van verwerking van baggerspecie richt de verwijderingsstrategie zich daarnaast
ook op de periode na 2000 (tot ca. 2010).
Zoals in de Verantwoording reeds is aangegeven zal
jaarlijks een voortgangsrapport door de stuurgroep

worden uitgebracht, waarbij de gang van zaken in de
praktijk getoetst zal worden aan het in dit beleidsplan
geformuleerde beleid. De eerste voortgangsrapportage
zal begin 1996 worden gepubliceerd.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het huidige beleidskader
geschetst dat betrekking heeft op de waterbodemproblematiek. Voorts wordt ingegaan op de normstelling
voor de waterbodems.
In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie geschetst voor
wat betreft de kwaliteit van de Zeeuwse waterbodems
en de praktijk van het baggeren. Op basis van deze
schets van de huidige gang van zaken worden in hoofdstuk 4 de bestaande knelpunten aangeduid. Op basis
van de aldus geformuleerde probleemstelling wordt
vervolgens het beleid geformuleerd ten aanzien van
preventie van waterbodemverontreiniging (hoofdstuk
5), sanering van waterbodems (hoofdstuk 6), de verspreiding van onderhoudsspecie (hoofdstuk 7), en de
verwijdering (verwerking/berging) van verontreinigde
baggerspecie (hoofdstuk 8). Aan het eind van het rapport (hoofdstuk 9) wordt een schatting gemaakt van de
financiele consequenties van de voorgestelde maatregelen.

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland
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2 Uitgangssituatie:
huidig beleidskader
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke beleidsnota's
voor dit plan relevant zijn en worden de relaties tussen
deze nota's behandeld. Allereerst wordt het buitenlandse beleid belicht, voor zover het van toepassing is op
het stroomgebied van de Schelde. Daarna komen achtereenvolgens het nationale en regionale beleid aan de
orde. Voor wat betreft het nationale beleid zijn vooral de
drie plannen op het gebied van het "omgevingsbeleid"
van belang.
Een groot aantal wetten, die betrekking hebben op het
omgevingsbeleid, is van toepassing op de waterbodem- en baggerspecieproblematiek. De belangrijkste
zijn:
-

Wet Milieubeheer (WM)
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO)
Interimwet Bodemsanering (IBS)
Wet Bodembescherming (WBB)
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Deze wetten vormen een instrumentarium voor het
geformuleerde beleid. Het instrumentarium zal in de
loop van dit beleidsplan, indien nodig, worden uitgewerkt.
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2.1 Buitenlands beleid
Vlaanderen
Het Vlaamse waterbeleid is grotendeels geformuleerd
in het Milieubeleidsplan en Natuurontwikkelingsplan
voor Vlaanderen (MINA). Het MINA-plan bevat slechts
weinig concrete doelstellingen met betrekking tot emissiereducties van verontreinigingen en heeft alleen
rechtskracht in de Vlaamse districten. Het effect van
het MINA-plan op emissies van zware metalen en organische microverontreinigingen in de komende jaren is
niet goed aan te geven.
Belgie heeft de slotverklaring van de derde Noordzeeministersconferentie ondertekend, zodat het in deze
verklaring geformuleerde reductiedoelstellingen moet
overnemen. Op welke termijn dit zal gebeuren is niet
duidelijk. in het MINA-plan wordt het Noordzee-actieplan (NAP) wel genoemd, maar er worden geen concrete reductiecijfers aan verbonden, dan wel lozingsnormen gesteld.

Wallonie
Het Waalse beleid is van invloed op de vervuiling van
de Schelde. Het Waalse waterbeleid is echter nog niet
sterk ontwikkeld. In het Waalse gewest zijn per decreet
beschermde oppervlaktewateren aangewezen waarvoor kwaliteitsdoelsteilingen zijn aangegeven, alsook

voor de wateren stroomopwaarts. Ook worden er programma's gepresenteerd die reductie van en preventieve maatregelen tegen de verontreiniging beogen. De
in het NAP gestelde doelstellingen zullen in Wallonie
waarschijnlijk pas na 2000 worden gehaald.

Frankrijk
In Frankrijk, waar de bronnen van de Schelde liggen, is
een integraal waterbeheer ontwikkeld. De zorg voor
kwaliteit en kwantiteit, als ook grand- en oppervlaktewater, wordt in samenhang bekeken. Een exteme integratie van het waterbeleid met het overige beleid,
waaronder het ruimtelijke beleid, heeft nog niet of nauwelijks plaatsgevonden.
In het Franse beleid wordt uitgegaan van de mensgerichte benadering, waarbij onderwerpen als drinkwatervoorziening en stankhinder centraal staan. Er wordt
tevens nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen
van steden en industrieen. In het beleid wordt weinig
aandacht besteed aan ecologische doelstellingen.
Frankrijk heeft de slotverklaring van de derde Noordzeeministersconferentie ondertekend.

2.2 Nationaal beleid
Het Nederlandse beleid ten aanzien van waterbodems
en baggerspecie is geformuleerd in de Derde Nota
Waterhuishouding en de Evaluatienota Water. Het
ruimtelijke beleid is vastgesteld in de Vierde Nota over
de Ruimtelijke Ordening (-extra). Deze landelijke nota's
zijn in nauw samenspel tussen de betrokken ministeries tot stand gekomen. Het is kenmerkend voor het
integraal waterbeheer dat rekening wordt gehouden
met zowel de interne als externe functionele samenhangen. In de uitwerking van de beleidsdoelstellingen
trekken de rijksnota's ook samen op. Het verwijderingsbeleid van verontreinigde baggerspecie is door de
regering geformuleerd in het in oktober 1993 gepubliceerde Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie.
Dit beleidsstandpunt is van groot belang voor het
onderhavige plan.
Daarnaast is er op een aantal terreinen aanvullend
beleid geformuleerd. Het preventieve beleid is vooral
uitgewerkt in de Nota Preventie en Hergebruik van
Afvalstoffen en het Noordzee-actieplan (NAP). Tevens
van belang zijn het Meerjarenplan Gewasbescherming,
het landelijke MER berging baggerspecie, het advies
van de Technische Commissie Bodembescherming
(TCB) inzake IBC-criteria voor baggerspeciedepots,
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie en het
Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 19942010. De belangrijkste nota's worden in het vervolg van
deze paragraaf kort toegelicht.

Nationaal Milieubeleidsplan 1989
(NMP)
Met het in 1988 verschenen NMP werd een algemeen
milieubeleid geformuleerd. Hierin zijn voor een aantal
stoffen emissiereductiedoelstellingen geformuleerd van
50 tot 70 procent. Het beleid is gericht op aanvaardba-
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mijn. Voor de planperiode van circa 10 jaar geldt als
kwaliteitsdoelstelling voor waterbodems de algemene
milieukwaliteitsnormen.
De nota geeft voorts als taakstelling dat in 1995, landelijk gezien, 2 miljoen m3 verontreinigde baggerspecie
een nuttige functie moet krijgen, eventueel nadat de
specie gereinigd is. Rond 2000 moet de hoeveelheid
hergebruikte baggerspecie zijn opgelopen tot 5 miljoen m3.
Inmiddels zijn tevens verschenen het ontwerpBeheersplan rijkswateren en de regionota rijkswateren.
Deze plannen vormen een uitwerking van NWS.
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Geinundeerde Zwarte Polder met gemaal.

re en zo mogelijk verwaarloosbare risico's voor mens
en milieu.
In het NMP-plus zijn een aantal doelstellingen aangescherpt. Verder wordt er in het NMP-plus / 110 miljoen
gulden uitgetrokken voor sanering van bodems in rijkswateren in de periode 1991 -1994. Voor sanering van
waterbodems in regionale wateren is voor deze periode / 28,2 miljoen gulden uitgetrokken.

Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP-2)
In december 1993 is het NMP-2 verschenen voor de
periode 1995-1998. Het beleid in dit plan is in grate lijnen een voortzetting van het beleid uit het eerder verschenen NMP-plus. Het bevat geen essentiele veranderingen voor het waterbodembeleid.

Derde Nota Waterhuishouding 1989
(NWS)
In de NW3 zijn tussendoelen (voor 1995) en einddoelen geformuleerd. Deze doelstellingen gelden voor
zowel waterbodems, waterkwaliteit als voor emissiereducties. De kern van het beleid is een beoogde emissiereductie van 50 - 90%. De precieze reductiedoelstelling is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Met
deze reducties moeten in 2000 alle wateren en waterbodems voldoen aan de algemene milieukwaliteitsnormen, die in dit plan zijn geformuleerd.
De einddoelstelling is een kwaliteit waterbodem waarbij
sprake is van verwaarloosbare risico's voor het functioneren van evenwichtig opgebouwde aquatische ecosystemen. Deze doelstelling geldt voor de langere ter-

De ENW vormt een evaluatie van de doelstellingen van
het integrale waterbeleid uit de derde Nota Waterhuishouding, halverwege de uitvoeringstermijn van dit plan.
In de ENW worden verder aanvullende maatregelen
geformuleerd om de realisering van de doelen uit de
NWS te bevorderen.
In de ENW is veel aandacht besteed aan de waterbodemsaneringsproblematiek. Het beleid is gericht op
een toename van de hoeveelheid specie die gaat worden verwerkt, ten koste van de hoeveelheid die wordt
gestort. Tevens wordt het overgangsbeleid met betrekking tot de verspreiding van baggerspecie verwoord.
De inhoud van de ENW komt in het onderhavige plan
op diverse plaatsen aan de orde.

Vierde Nota over de ruimtelijke ordening extra 1991 (VINEX)
In deze nota is aangegeven dat voor de berging van
baggerspecie de ontwikkeling van tenminste vijf grootschalige depots noodzakelijk is. Deze depots zijn
gedacht in het Rijnmondgebied (reeds gerealiseerd),
het Ketelmeergebied, het Amsterdamse havengebied,
in Noord Limburg, het oostelijk deel van het benedenrivierengebied (Hollandsch Diep e.o.) en in de Westerschelde. Daarnaast mag verwacht worden dat ook in
het Waddengebied de behoefte zal ontstaan aan depotcapaciteit, omdat de verspreiding van het totale aanbod
aan baggerspecie in dit kwetsbare gebied niet mogelijk
zal zijn.

Noordzeeactieplan 1991 (NAP)
Dit plan is het nationale uitvoeringsdocument van de
derde Noordzeeministersconferentie. In het plan is
aangegeven hoe de Nederlandse regering de op de
conferentie gemaakte internationale afspraken wil
implementeren in het nationale beleid. Aangezien dit
beleid raakt aan vele facetten van het regeringsbeleid,
houdt het nauw verband met andere nota's, zoals het
NMP (-plus) en de NW3.
Voor onderhavige nota zijn voorai van belang acties die
betrekking hebben op de reductie van de toevoer van
gevaarlijke stoffen via rivieren en atmosfeer, de verspreiding van baggerspecie en de afvalverbranding op
zee.

MER berging baggerspecie en advies
TCB
De ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben gezamenlijk het landelijke beleids-MER inzake de
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inrichting van depots voor de berging van baggerspecie
opgesteld. In deze milieueffectrapportage zijn alle stappen in de verwijderingsketen bezien op bun milieueffecten in relatie tot de gehele keten vanaf bet ontstaan van (verontreinigde) baggerspecie tot bet verwerken of bergen ervan.
In bet MER zijn twee scenario's uitgewerkt voor bet
aanbod van te verwerken baggerspecie. Uit deze scenario's blijkt dat emissiereducties van tenminste 90 procent noodzakelijk zijn om sediment te krijgen dat voldoet aan de algemene milieukwaliteitsnormen. Als er
sprake is van minder vergaande emissiereducties,
zoals bij ongewijzigd beleid bet geval zal zijn, zullen in
de toekomst opnieuw vervuilde waterbodems ontstaan.
Dit noodzaakt tezijnertijd tot de aanleg van nieuwe baggerspecie-depots.
Net MER gaat ook in op criteria voor de inrichting van
baggerspeciedepots, waarbij alternatieven ten aanzien
van de bergingsmethode centraal staan. Met MER
spreekt geen voorkeur uit voor een vorm van bergen
(depot op land, eilanddepot, storten in putten onder
(grond)water). Dit in tegenstelling tot de Technische
Commissie Bodembescherming (TCB), die in haar
advies over IBC-criteria voor baggerspeciedepots een
zekere voorkeur uitspreekt voor depots op land boven
(grond)water, afgedekt met een waterdichte (folie)iaag.

cie. Met eerste deel van de nota behandelt bet beleid
met betrekking tot de verwijdering van baggerspecie,
terwiji bet tweede deel betrekking heeft op richtlijnen
voor baggerspeciestortplaatsen. Dit beleidsstandpunt
is kaderstellend voor bet regionaal te vooren beleid en
komt in de tekst van bet onderhavige plan op diverse
plaatsen aan de orde.

Saneringsprogramma waterbodem
rijkswateren 1994-2010
Inventarisatie van de rijkswateren geeft aan dat een
aanzienlijk deel van de waterbodems niet aan de algemene milieukwaliteitsnormen voor waterbodems voldoet. Op circa 80% van de monsterpunten wordt niet
voldaan aan de streefwaarden voor waterbodems (zie
paragraaf 2.4 voor normstelling).
De normen voor PAK’s, PCB's en andere microverontreinigingen worden dikwijls in ruime mate overschreden.
De kwaliteit van bet sediment, dat door de Rijn en Maas
wordt aangevoerd, verbetert. Bij de Schelde is dit in
mindere mate bet geval; bet water en slib blijven bier
sterk vervuild.
Net plan geeft een prioriteitstelling voor onderzoek en
sanering, waarbij in principe wordt uitgegaan van de
Leidraad Bodembescherming. De verwachting is dat de
komende jaren, wegens onvoldoende verwerkings- en
bergingscapaciteit, slechts weinig saneringen zullen
plaatsvinden. In bet plan wordt tevens een begroting
voor de planperiode vastgesteld.

Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie 1993

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Deze nota is bet regeringsstandpunt met betrekking tot
bet landelijke milieu-effectrapport berging baggerspe-
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De jachthaven van Colijnsplaat meet frequent gebaggerd worden.
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2.3 Provinciaal en regionaal beleid
De provincie Zeeland heeft in het Zeeuwse Milieubeleidsplan Kerend Tij het nationale milieubeleid vertaald naar de Zeeuwse situatie en haar eigen visie op
het milieubeleid gepresenteerd. Voor het Zeeuwse
waterbodembeleid zijn daarnaast een aantal provincia
le plannen van belang.
Op het gebied van waterkwaliteit en preventie zijn van
belang het provinciaal Waterhuishoudingsplan en de
beheersplannen van de waterkwaiiteitbeheerders (de
waterschappen en Rijkswaterstaat). Voor het ruimtelijke beieid zijn het streekplan provincie Zeeland en het
beleidsplan Westerschelde belangrijk. Het provinciale
afvalstoffenpian (PAP 3) besteedt geen expliciete aandacht aan baggerspecie. Daarvoor wordt in het PAP 3
verwezen naar het voorliggende plan.
In het MER berging baggerspecie Zeeland wordt het
beleid ten aanzien van verwerking en berging van vervuilde baggerspecie verder uitgewerkt. Voor de volledigheid kan melding gemaakt worden van de Interimrapportage van de Stuurgroep waterbodems en baggerspecie van maart 1988.
De belangrijkste nota's worden in het vervolg van deze
paragraaf toegelicht.

Provinciaal Milieubeleidsplan
Kerend Tij 1990
Het Zeeuwse milieubeleidsplan stelt dat vooralsnog
alleen ernstig vervuilde waterbodems (klasse 4) voor
sanering in aanmerking komen. Waterbodemsanering
is echter pas zinvol als de verontreinigingsbron reeds is
gesaneerd.
De provincie zal een saneringsprogramma moeten
opstellen voor de binnenwateren. De sanering zelf is in
de regel een taak voor de regionale waterbeheerder i.c.
de waterschappen.
Inmiddels is een ontwerp van het tweede provinciaal
milieubeleidsplan gereed. Het provinciale beleid uit dit
beleidsplan is meegenomen in het nieuwe "Kerend
Tij 2".

Provinciaal Waterhuishoudingsplan
1993 (WHP)
In het waterhuishoudingsplan staan reductiedoelstellingen voor emissies geformuleerd voor de Zeeuwse binnenwateren. Deze komen overeen met de doelstellingen uit de derde Nota Waterhuishouding.
Het WHP heeft slechts betrekking op regionale wateren, terwijl het onderhavige plan tevens de rijkswateren
omvat. Voor wat betreft de regionale wateren kan het
onderhavige plan worden gezien als onderbouwing
voor het waterhuishoudingsplan. Via een uitwerking zal
de essentie van het onderhavige plan worden opgenomen in het waterhuishoudingsplan.

Streekplan provincie Zeeland
In het uit 1988 daterende streekplan wordt gesteld dat
voor de aanwijzing van locaties voor de verwerking van
grote hoeveelheden baggerspecie (of andere afvalstof-
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Visdiefjes. Vervuiling van waterbodems heeft indirect negatieve effecten voor de fauna.

fen) onderzoek verricht moet worden naar de milieueffecten. In het kader van de m.e.r. berging baggerspecie Zeeland wordt hieraan reeds gewerkt. Er worden in
het streekplan verder geen uitspraken gedaan over
potentiele verwerkings- of bergingslocaties. De locaties
voor berging van baggerspecie worden streekplanuitwerkingen.

Beleidsplan Westerschelde 1991
De doelstellingen in het beleidsplan Westerschelde
inzake de waterbodem zijn vooral gericht op het bereiken van een zodanige kwaliteit dat deze vrij verspreid
mag worden en geen problemen levert voor het functioneren van ecosystemen in het estuarium. Daartoe
moet de waterkwaliteit in de Westerschelde en het
kanaal van Gent naar Terneuzen aanzienlijk worden
verbeterd.
Tevens moet in de periode 1985-1995 een reductie
worden gerealiseerd van 50 procent in de totale vracht
aan verontreinigingen als gevolg van het storten van
baggerspecie.
Voor de situatie, dat gekozen wordt voor buitendijkse
berging van baggerspecie, wordt in het plan een voorkeur uitgesproken voor een baggerspeciedepot in het
oostelijk deel van de Westerschelde.
Overigens staat deze benadering inmiddels ter discussie op grand van studies van Rijkswaterstaat met betrekking tot baggeren en de morfologie van de Westerschelde.

Waterbodembeleid Zeeuwse rijkswateren 1989
In deze nota van Rijkswaterstaat directie Zeeland wordt
de sanering van verontreinigingsbronnen centraal
gesteld. De centrale doelstelling daarbij is om binnen
een nader vast te stellen termijn een zodanige speciekwaliteit te bereiken dat geen specie meer gestort
wordt die schadelijke milieu-effecten kan veroorzaken.
De beleidsuitgangspunten worden per watersysteem(type) weergegeven voor achtereenvolgens de
Westerschelde, de Oosterschelde, de meren en de
kanalen en zijn opgenomen in paragraaf 7.3.

a
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MER berging baggerspecie Zeeland
In het MER 1ste fase zijn schattingen gemaakt van de
hoeveelheid vervuilde baggerspecie die naar verwachting meet worden geborgen en/of verwerkt. In dit rapport wordt geconcludeerd dat baggerspeciedepots op
een (centraal) of twee (decentraal) locaties aangelegd
moeten worden, met een totale bergingscapaciteit van
15 miljoen m3, zijnde het verwachte aanbod van te bergen baggerspecie in de komende 20 jaar.
Tevens is het aantal potentiele locaties teruggebracht
tot acht.
In het eindadvies van de Stuurgroep verontreinigde
waterbodems en baggerspecie over het interimrapport
MER 2e fase aan gedeputeerde Staten is het aantal
locaties verder teruggebracht tot vier met twee inrichtingsvarianten: in put of op maaiveld. De stuurgroep
concludeert dat op grand van het interimrapport nog
geen keuze gemaakt kan worden tussen centrale en
decentrale berging van baggerspecie. Het college van
gedeputeerde Staten heeft overeenkomstig dit advies
besloten dat 7 varianten worden uitgewerkt (zie tabel
2.1). In paragraaf 8.1 zal nader op het MER berging
baggerspecie worden ingegaan.

Tabel 2.1 Uitgewerkte locaties in MER 2e fase

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Centraal/
decentraal depot
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Locatie met inrichtingsvarianten

Centraal depot

Koegorspolder in put
Koegorspolder op maaiveld
Middelplaat combinatiedepot*)
Rug van Borssele combinatiedepot*)

Decentraal depot

Koegorspolder in put
Koegorspolder op maaiveld
Sloehaven-west in put

') Berging gedeellelijk boven en gedeeltelijk onder grondwater.

2.4 Normstelling
Er is een normeringstelsel ontwikkeld, dat als meetlat
moet dienen om de ernst en implicaties van eventuele
verontreinigingen vast te kunnen stellen. De normering
is in diverse nota's geformuleerd, waarvan de derde
Nota Waterhuishouding, de notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water (Milbowa) en de
Evaluatienota Water de belangrijkste en tevens meest
recente zijn.

Klasse-indeling waterbodems volgens
de derde Nota Waterhuishouding
Op basis van de normen worden vier verontreinigingsklassen voor waterbodems onderscheiden. Er wordt
daarbij uitgegaan van de concentraties aan zware
metalen en organische microverontreinigingen in de
waterbodems, gerelateerd aan de hoeveelheid organische stof en het lutumgehalte.

Waterbodems die voldoen aan de algemene milieukwaliteitseisen vallen in klasse 1. Deze waterbodems
bieden een minimum kwaliteitswaarborg voor de aanwezige organismen en ecosystemen. Klasse 2, 3 en 4
waterbodems zijn respectievelijk licht, matig en sterk
verontreinigd. De grenzen tussen de klassen zijn achtereenvolgens:
Klasse-indeling volgens NW3
Algemene milieukwaliteit
Deze waarde vormt de bovengrens voor toepassing en verspreiding in het aquatisch milieu en
de tussendoelstelling voor de korte en middellange termijn.
Toetsingswaarde
Deze waarde is de tussengrens tussen de algemene milieukwaliteit en de signaleringswaarde.
Zij vormt een belangrijk, zij het tijdelijk, element
van het baggerspeciebeleid, gericht op het
tegengaan van verspreiding van de meest verontreinigde baggerspecie.
Baggerspecie schoner dan of gelijk aan deze
toetsingswaarden mag onder voorwaarden tijdelijk in oppervlaktewater worden verspreid of toegepast. Als de toetsingswaarden worden overschreden, moet de specie onder gecontroleerde
omstandigheden worden verwerkt (IBC-criteria).
Signaleringswaarde
Deze waarde vormt de ondergrens vanaf welke
onderzoek urgent is naar de noodzaak van sanering van de waterbodem. Dit vanwege mogeiijk
ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Baggerspecie met een kwaliteit gelijk
aan of slechter dan deze waarde moet onder
IBC-omstandigheden worden geborgen.

Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen
bodem en water (Milbowa)
De Milbowa is in februari 1991 ter kennisgeving naar de
Tweede Kamer gezonden. Het is daarmee bestaand
beleid geworden. Met Milbowa is getracht de normen
voor water en bodem zoveel mogeiijk op elkaar af te
stemmen, uitgaande van de risicobenadering.

Klasse-indeling volgens MILBOWA
Streefwaarde grond/sediment
De waarde geeft het einddoel aan voor de te
realiseren milieukwaliteit. Zij worden zelf niet
wettelijk vastgelegd, maar via voortschrijdende
normstelling kunnen wettelijke grenswaarden
wel op het niveau van de streefwaarden (komen
te) liggen.
Voor een groot aantal organische microverontreinigingen zijn de streefwaarden geformuleerd op
basis van risico-evaluaties. Voor de metalen zijn
de streefwaarden gelegd op het niveau van de
bestaande referentiewaarden bodemkwaliteit.
Deze zijn gelijkgesteld aan het niveau van het
huidige achtergrondgehalte in relatief onbelaste
gebieden.
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Grenswaarde nieuw gevormd sediment

Bij het formuleren van de grenswaarden nieuw
gevormd sediment wordt er vanuit gegaan dat
een vermindering van de vuilbelasting zich manifesteert in een verbetering van de milieukwaliteit.
De grenswaarden moeten toegroeien naar
bovengenoemde streefwaarden.
De grenswaarden nieuw gevormd sediment (dit
is de bovenste 5 a 10 cm, afhankelijk van de
aard van het watersysteem) geven het kwaliteitsniveau aan dat het nieuw gevormde sediment in 2000 in ieder geval moet hebben. Zij
geven uitdrukkelijk geen kwaliteitsniveau voor de
waterbodem als geheel. De waarden liggen in
principe vast tot 2000, tenzij er voldoende zwaarwegende argumenten zijn voor tussentijdse bijstelling. Zij betekenen een inspanningsverplichting die de waterbeheerders in de planperiode
van NW3 zoveel mogelijk moeten benaderen.
Uiteindeiijk moeten de streefwaaarden worden
bereikt.
Richtwaarde

Deze waarde heeft een overgangskarakter en
verdwijnt uiteindeiijk, als de grenswaarden geiijk
zijn gesteld aan de streefwaarden. Voor de richtwaarden geeft Milbowa geen getalsmatige invulling.
Interventiewaarde

Het begrip interventiewaarde gaat de term signaleringswaarde vervangen. Overschrijding van
interventiewaarden geeft aan dat er een saneringsnoodzaak bestaat op korte of langere termijn. Het duidt op "potentieel gevaar".

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

De twee normeringssystemen uit NW3 en Milbowa vullen elkaar aan. De overlap van deze twee systemen
wordt gevormd door de grenswaarden en de algemene
milieukwaliteit (a.m.k.) en door de interventie- en signaleringswaarde. In label 2.2 zijn de relaties tussen de
normen uit beide nota's aangegeven met de daaraan
gekoppelde risicogrenzen.
De street- en grenswaarde uit de tabel zijn, voor zover
mogelijk, gebaseerd op een ecotoxicologische risico-

evaluatie. Dit leidde voor een beperkt aantal stoffen tot
een aanscherping van de Milbowa-grenswaarden ten
opzichte van de algemene milieukwaliteitsnormen.
Het principe van voortschrijdende normstelling wordt in
Milbowa niet van toepassing geacht op droge bodems,
omdat gehaltes van accumulerende en persistente
stoffen in de bodems niet of nauwelijks afnemen. Voor
de droge bodems zijn daardoor de grenswaarden nu al
geiijk aan de streefwaarden. Dit kan problemen veroorzaken bij verspreiding van baggerspecie over land,
omdat de grenswaarden van baggerspecie (die nog
niet geiijk zijn aan de streefwaarden) hoger iiggen dan
die van droge bodems. In hoofdstuk 7 wordt op deze
kwestie nader ingegaan.
Omdat Milbowa geen wijziging brengt in de toetsingsof signaleringswaarde, weike de scheiding vormen tussen de klasse 2, 3 en 4 specie, heeft deze nota geen
consequenties voor het waterbodemsaneringsbeleid.

Evaluatienota Water (ENW)
De Evaluatienota Water vormt een partiele herziening
van de derde Nota Waterhuishouding en bevat enkele
wijzigingen van de normering voor waterbodems. Met
het uitbrengen op 1 maart 1994 van de ENW zijn deze
van kracht geworden. In bijlage 2 is de normstelling
voor (zoete) waterbodems uit de ENW weergegeven.
De belangrijkste wijzigingen in de normering zijn de
vervanging van de signaleringswaarden door uniforme
interventiewaarden voor land en waterbodems. Voor
PAK's liggen de nieuwe interventiewaarden hoger dan
de signaleringswaarden uit de NWS. Voor de zware
metalen liggen de nieuwe interventiewaarden lager dan
de signaleringswaarden. Volgens een in de ENW opgenomen toetsing van een groot aantal waterbodemmonsters zal gemiddeld hierdoor het aanbod aan klasse 4
specie licht stijgen.
Net als bij de nieuwe interventiewaarden zal ook bij de
toetsings-, grens- en streefwaarden voor PAK's overgestapt worden van het formuleren van normen voor individuele PAK's naar een normwaarde voor de som van
10 PAK's. Ook hierbij is sprake van enige cijfermatige

Tabel 2.2 Relatie risicogrenzen en normen uit Milbowa en de derde Nota Waterhuishouding

Risico

Norm Milbowa

Norm Derde Nota

Specie-klasse
0

Verwaarloosbaar risico

Streefwaarde
1

Richtwaarde
Maximaal toelaatbaar risico

Grenswaarde

A.m.k.
2
Toetsingswaarde
3

Ernstig gevaar

Interventiewaarde

Signaleringswaarde
4
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aanpassingen van de normen. Dat geldt ook voor enkele zware metalen.
De doorwerking van deze wijzigingen op de kwaliteitsscore van een groot aantal waterbodemmonsters pakt
op basis van de ENW globaal uit als in tabel 2.3 aangegeven. In grote lijnen is de verschuiving in de klasseverdeling voor bagger uit Zeeland dezeifde. Wei ligt
bet aandeel klasse 2 specie ca. 10% hoger dan hierboven aangegeven, terwijl de som van klasse 3 en 4 ca.
10% lager ligt (Landelijke rapportage waterbodemkwaliteit 1992).
De normstelling voor waterbodems heeft geen betrekking op nutrienten (stikstof en fosfaat), zodat er geen
interventie-, grens- en streefwaarden zijn voor eutrofe
bodems of eutrofieringsspecie.
Indien de concentraties van vervuilende stoffen de normen uit bet Besluit aanwijzing gevaarlijk afval (BAGA;
AMvB in kader van de Wet milieubeheer) overschrijden, moet de baggerspecie apart worden verwerkt of
geborgen. Deze specie kan zowel afkomstig zijn van
onderhoudswerkzaamheden als van waterbodemsanering. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt
voor stoffen die van nature in hoge concentratie aanwezig zijn.

De normen die in deze paragraaf worden behandeld
hebben strikt genomen alleen betrekking op de zoete
wateren. Voor de brakke en zoute wateren is nog aanvullend onderzoek nodig om ecotoxicologisch onderbouwde normen te kunnen vaststellen. Voor de brakke
en zoute wateren zijn echter vooralsnog geen aparte
normen geformuleerd. In bet onderhavige plan worden
de normen voor zoet water ook gehanteerd voor brakke en zoute wateren.
Recent onderzoek geeft aan dat de grens- en streefwaarden voor zoet water waarschijnlijk ook kunnen (en
zullen) worden toegepast op brakke en zoute wateren.
In bet rapport Zeewaardig wordt op basis van ecotoxicologische gegevens van mariene organismen geconcludeerd dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat deze organismen gevoeliger zijn dan zoetwaterof bodemorganismen. In dit rapport wordt aanbevolen
de gegevens van mariene en zoetwaterorganismen
samen te voegen. In de voortgangsrapportage van het
project Integrate Normstelling Stoffen wordt in navolging hierop aanbevolen de streefwaarden voor zoet
water in principe van toepassing te verklaren op de
zoute wateren.
In paragraaf 7.3, handelend over de verspreiding van
baggerspecie in water, zal nader op de toetsingswaarde voor de zoute wateren worden ingegaan (zie ook bijlage 3).

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Tabel 2.3 Overzicht waterbodemkwaliteit van Nederland op basis van NW3/Milbowa en Evaluatienota Water
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Risico

Norm Milbowa

Norm NW3

Specie-klasse

0
1
2
3
4

5%
5%
45%
30%
15%

20%
5%
40%
15%
20%

15%
0%
- 5%
- 15%
5%
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3 De huidige
situatie/prakti j k
in Zeeland
Alvorens in te gaan op het te voeren beleid op het
gebied van waterbodems en baggerspecie is het nodig
een schets te geven van de huidige kwaliteit van de
waterbodems in Zeeland en kwaliteit en kwantiteit van
de jaarlijks in Zeeland boven water gehaalde/te halen
baggerspecie.
Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk beschreven
klasse-indeling worden schattingen gegeven van de
hoeveelheden vervuilde waterbodem in Zeeland en de
daaraan gecorreleerde hoeveelheden vervuilde baggerspecie, waar het beleid in de toekomst mee wordt
geconfronteerd.
De kwaliteitsbeschrijving is gebaseerd op de normstelling uit de derde Nota Waterhuishouding. De recente
wijzigingen van de normstelling hebben op de kwaliteitsschets, zoals die hieronder gegeven wordt, weinig
invloed. Wei kan het aandeel van de verschillende klassen in het kwaliteisbeeld verschuivingen vertonen. In
paragraaf 3.2 wordt hierop ingegaan.

3.1 Kwaliteit waterbodems
In de provincie Zeeland zijn een vijftal (groepen van)
watersystemen te onderscheiden. Deze systemen of
groepen van wateren verschillen in een aantal kenmerken die van belang kunnen zijn voor het beleid ten aanzien van waterbodems en baggerspecie.

Westerschelde
Het eerste systeem is de Westerschelde. Kenmerkend
voor dit estuarium zijn grote getijdebewegingen en wisselingen in zoutgehalte in tijd en plaats als gevolg van
de invloed van het zoete Scheldewater. De Westerschelde is nog steeds zwaar belast met verontreinigde
stoffen afkomstig uit het stroomgebied van de Schelde.
De belangrijkste bronnen van de verontreinigingen zijn
de industriele activiteiten uit het grensgebied Frankrijk/
Belgie, de volledig ongezuiverde lozing van Brussel en
de industriele activiteiten rond Antwerpen. Voorts bereiken verontreinigingen de Westerschelde via het kanaal
Gent-Terneuzen als gevolg van industriele activiteiten
in deze kanaalzone. Daarnaast is er negatieve invloed
op de waterkwaliteit geconstateerd in de monding van
de Westerschelde, die verband moet houden met activiteiten als lozingen en baggerstortingen in de
Belgische kustzone. Hierbij dienen ook de industriele
activiteiten rond Vlissingen als potentiele vervuilingsbron vermeld te worden.

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland
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De PAK-verbindingen zijn overwegend bepalend voor
de mate van verontreiniging in zowel de Westerschelde
als de aangrenzende havens. De waterbodemkwaliteit
in de Westerschelde laat globaal twee gradienten zien.
De eerste gradient loopt van oost naar west en start in
de Zeeschelde op Belgisch grondgebied en verder
stroomopwaarts. Plaatselijk is de waterbodem in de
Beneden Zeeschelde kiasse 3. Vanaf de Belgisch/
Nederlandse grens tot ter hoogte van Hansweert neemt
de kwaliteit toe van kiasse 2 naar kiasse 1 als gevolg
van de vermenging van het vuile rivierslib met relatief
schoon zeezand.
Vervolgens neemt vanaf Terneuzen de kwaliteit in westelijke richting af van kiasse 1 naar kiasse 2 door de
industriele activiteiten in achtereenvolgens de kanaalzone Gent-Terneuzen, Vlissingen en omstreken en de
Belgische kust.
Plaatselijk op de slibrijke intergetijdegebieden nabij de
Belgisch/Nederlandse grens zoals het Land van
Saeftinghe treft men kiasse 3 aan. De havens aan de
Westerschelde zijn vervuild tot kiasse 2 en 3 en lokaal
tot kiasse 4.

Oosterschelde

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Het Oosterscheldebekken vormt het tweede systeem.
Hieraan wordt een hoge ecologische waarde toegekend, waardoor 'schoon maken, schoon houden en
schoon blijven' voorop staat. Dit betekent dat sanering
van vervuilde waterbodems hier hoge prioriteit heeft.
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De waterbodems in de geulen en delen van intergetijdegebieden voldoen aan de grenswaarden (= kiasse
1). Een deel van de intergetijdegebieden, vooral de
slibrijke gebieden, heeft kwaliteitsniveau kiasse 2. Dat
geldt ook voor enkele locaties waar een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor verontreiniging heeft gezorgd.
De bodemkwaliteit van de havens langs de Oosterschelde varieert sterk. Naast nauwelijks verontreinigde
havens komen ook locaties voor waar sprake is van
zeer sterke verontreiniging, meestal te wijten aan hoge
PAK-gehaltes.
Ernstige vervuiling met PAK is waargenomen in het buitengebied van Bruinisse en in de havens van Viane,
Wemeldinge, St. Annaland, Kerkwerve, Anna-Jacobapolder (voormalige veerhaven), Zijpe (voormalige veerhaven) en de Oostkophaven. De havens van Yerseke,
Colijnsplaat, Zierikzee en Bruinisse zijn gesaneerd,
lokaal wordt echter nog steeds verontreiniging aangetroffen. Bij Viane zijn de slikken ernstig verontreinigd.

Grote kanalen
De derde groep wordt gevormd door de grote kanalen,
waarop scheepvaart plaatsvindt. Langs het kanaal door
Walcheren en vooral langs het kanaal van Gent naar
Terneuzen bevindt zich veel Industrie. Als gevolg van
de vaak intensieve scheepvaart en de aanwezige
Industrie vinden hier meer emissies plaats dan op de
andere binnenwateren.
Het kanaal door Zuid-Beveland bevat absoluut gezien
weinig vervuiling. Doordat de bodem doorgaans een
zeer laag organised stofgehalte heeft, vallen de mees-

te bodemmonsters (als gevolg van PAK-gehalte) in
kiasse 2-3.
Het kanaal van Gent naar Terneuzen is zwaar vervuild
met PAK en zware metalen. Een belangrijk deel van de
specie die hier gebaggerd moet worden valt in kiasse 4,
terwijl het PAK-gehalte lokaal zelfs de BAGA-grens
(gevaarlijk afval) overschrijdt. Oorzaken van de verontreiniging zijn grensoverschrijdende verontreinigingen,
langs het kanaal gelegen industrie, scheepsonderhoud
en waterbouwkundig onderhoud.
Het kanaal door Walcheren met havens en een zijarm,
het Arnekanaal, zijn zodanig vervuild met koper, PAK
en PCB dat op enkele punten de interventiewaarde
wordt overschreden. De extreem hoge kopergehaltes
zijn toe te wijzen aan een inmiddels gesaneerde industriele lozing.

Meren
De vierde groep wordt gevormd door het Zoommeer,
het Veerse Meer en de Grevelingen. In een aantal
havens langs de meren komen hoge PAK-gehaltes
voor (Ouddorp, Brouwershaven, West-Repart, Den
Osse, Middelplaat, Wolphaartsdijk, Kortgene, Oostwatering en Tholen), terwijl in enkele andere havens
lokaal ook PCB-vervuiling wordt aangetroffen (Den
Osse, Middelplaat, Oostwatering en Tholen). De verontreiniging is doorgaans veroorzaakt door (scheeps)onderhoudsactiviteiten, terwijl de vervuiling in een aantal havens ook kan dateren uit de tijd dat havens in
gebruik waren als werkhaven. In deze havens wordt
een onderzoek ingesteld naar de noodzaak tot saneren.
De meren zelf zijn meestal vrij schoon. De PAK-gehaltes in het Grevelingenmeer en het Veerse Meer zijn
doorgaans zodanig dat grote delen als kiasse 2 moeten
worden gekwalificeerd.
Het recentelijk ontstane Zoommeer kan globaal als
kiasse 2 worden gekwalificeerd. In het verleden is dit
gebied bei'nvloed door vervuild Rijn- en Maassediment,
waarvan herkenbare sporen zijn terug te vinden op de
drooggevallen voormalige slikken. Vanwege de erosiegevoeligheid vindt vanaf het ontstaan van het meer in
1987 transport plaats naar de aangrenzende ondiepe
gebieden. Door aanleg van (voor)oeververdedigingen
wordt dit erosie- en transportproces zoveel mogelijk
onderdrukt. In de toekomst zal de bodemkwaliteit voornamelijk bei'nvloed worden door het aangevoerde zwevend materiaal, afkomstig van de Westbrabantse rivieren en het inlaatwater uit het Hollands Diep. De kwaliteit van het aangevoerde zwevend materiaal is momenteel kiasse 3. Kwaliteitsverbetering is afhankelijk van de
voortvarendheid waarmee de bronnen in de onderhavige stroomgebieden kunnen worden aangepakt.
Globaal loopt er een afnemende gradient van noord
naar zuid. Dichtbij de Volkeraksluizen en de monding
van de Dintel is de waterbodem het meest verontreinigd (kiasse 3). De rest van het meer is kiasse 2; bepalend hiervoor zijn overwegend de PAK-verbindingen en
incidenteel bestrijdingsmiddelen. De waterbodem in de
haven van Tholen valt in kiasse 4 als gevolg van havenactiviteiten in het verleden.
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Polderwateren
De vijfde groep tenslotte wordt gevormd door binnenwateren zoals sloten, kreken en vesten. In het vervolg
van deze nota zal naar deze wateren worden gerefereerd als polderwateren. Recente gegevens (De waterbodemkwaliteit van Nederland II) geven aan dat van
deze wateren bijna twintig procent van de bodemmonsters in klasse 0 en 1 valt. Ruim de helft valt in klasse
2, terwijl ongeveer twintig procent respectievelijk enkele procenten in klasse 3 en 4 vallen. Overschrijdingen
van de grenswaarden, de toetsingswaarden en de signaleringswaarden zijn in verreweg de meeste gevallen
te wijten aan de PAK-gehaltes van de monsters. Daarnaast spelen ook de gehaltes aan zware metalen, met
name koper, een rol. De gehaltes aan bestrijdingsmiddelen liggen in bijna alle gevallen beneden de grenswaarden. Het aantal verrichte metingen naar deze stoffen is echter nog beperkt. Daarnaast vormen, vanwege
de goede oplosbaarheid, veel bestrijdingsmiddelen eerder een probleem in de waterfase dan in de waterbodem. In kreekresten en andere stagnante wateren worden geeutrofieerde waterbodems aangetroffen.

3.2 Afzet en verwerking
baggerspecie
Verontreinigde waterbodems en baggerspecie worden
pas vrij recent als problematisch gezien. Tot 1980 werd
in Zeeland alle specie verspreid. Specie afkomstig uit
de binnenwateren werd op land verspreid, terwijl specie
afkomstig uit de rijkswateren op enige afstand in hetzelfde water werd teruggestort.
In Zeeland werd men omstreeks 1980 voor het eerst
nadrukkelijk met het probleem van vervuilde waterbodems en baggerspecie geconfronteerd. Het storten van
verontreinigde specie uit het Belgisch gedeelte van het
Kanaal Gent-Terneuzen in de Westerschelde werd door
Rijkswaterstaat niet langer aanvaardbaar geacht en de
Belgische overheden moesten omzien naar een andere bergingsmogelijkheid. Gekozen werd voor een berging op land in een te graven put nabij het buurtschap
Callemansputte. Aangezien de kwaliteit van de baggerspecie in het Nederlandse gedeelte van het Kanaal
Gent-Terneuzen eveneens als onvoldoende gekwalificeerd moest worden, moest ook voor deze specie worden omgezien naar een alternatieve wijze van berging.
In de afgelopen jaren is in Zeeland sprake van meer
aandacht en mede daardoor veelvuldiger confrontatie
met de problematiek van de verontreiniging van waterbodems. In dit verband kunnen worden genoemd: de
perikelen random het bergen van baggerspecie uit de
Zeeschelde (Belgie) en het oostelijk deel van de
Westerschelde, de Sloehaven en andere havens langs
de Westerschelde. Ook bij de regionale wateren vormt
de waterbodem de laatste jaren meer en meer een punt
van aandacht.
De toenemende aandacht voor waterbodems heeft de
afgelopen jaren geresulteerd in een toenemende en
meer systematische onderzoeksinspanning ten aan-

zien van de kwaliteit van zowel de regionale wateren
als de rijkswateren. Dit onderzoek geeft meer inzicht in
de omvang en aard van het probleem en geeft aan dat
in Zeeland de waterbodems van zowel de grotere
watersystemen als de havens, kanalen en andere Heine waterlopen in meer of mindere mate verontreinigd
zijn. Het beeld dat hieruit naar voren komt is beschreven in paragraaf 3.1.
Tot ongeveer 1988 werd voor de normering van de
waterbodems gebruik gemaakt van het systeem, dat
ontwikkeld was voor het Benedenrivierengebied (het
zgn. BER-systeem). Dit klassificatie-systeem kende,
evenals zijn latere opvolgers, vier klassen, oplopend
van nauwelijks tot ernstig verontreinigde waterbodems.
In de loop van de tachtiger jaren heeft geleidelijk een
verscherping plaatsgevonden ten aanzien van de
graad van vervuiling van baggerspecie, welke nog
teruggestort of op land verspreid mocht worden. Het
verspreiden van klasse 4-specie was van begin af aan
uit den boze. Het verscherpte beleid heeft zich vooral
toegespitst op klasse 3 en 2. Het verspreiden van klasse 3-specie werd tot voor kort feitelijk alleen in de
Westerschelde nog als acceptabel beschouwd, indien
alle bronnen gesaneerd zijn. Inmiddels is dit beleid aangescherpt. In de overige rijkswateren werd ook de verspreiding van klasse 2 specie aan steeds meer beperkingen gebonden. Recent heeft overigens, mede onder
invloed van het landelijk beleid, enige verruiming
plaatsgevonden (zie hiervoor paragraaf 7.3).
Door het verscherpte beleid ten aanzien van verspreiding van baggerspecie en de toenemende kennis over
de werkelijke kwaliteit van de Zeeuwse waterbodems
mag een steeds grater deel van de (onderhouds)baggerspecie niet meer in het milieu verspreid worden.
Deze baggerspecie moet verwerkt worden. Structurele
verwerkingscapaciteit (i.c. bergingscapaciteit, zie hfdst.
8) is echter tot op heden nauwelijks aanwezig.
Voor de baggerpraktijk is het relevant onderscheid te
maken tussen onderhoudsspecie en saneringsspecie.

Onderhoudsspecie
Onderhoudsspecie komt vrij bij onderhoudswerk aan
waterwegen, zoals bij het uitbaggeren van vaargeulen
en havens of het op peil houden van de afvoercapaciteit van een watersysteem. Deze specie kan schoon tot
sterk verontreinigd zijn. De hoeveelheid vervuilde
onderhoudsspecie die vrijkomt is van groot belang voor
de dimensionering van toekomstige baggerspeciedepots, omdat onderhoudsspecie (in tegenstelling tot
saneringsspecie) moet worden opgebaggerd.
In de Wester- en Oosterschelde wordt regelmatig
gebaggerd; in de Westerschelde jaarlijks en in de
Oosterschelde minder frequent. In het Kanaal GentTerneuzen wordt eveneens geregeld gebaggerd, hoewel de laatste jaren baggerwerk enige tijd uitgesteld
moest worden in verband met gebrek aan bergingsmogelijkheden voor de verontreinigde specie. In het
Kanaal door Walcheren en de meren wordt weinig frequent tot zelden gebaggerd, terwijl de baggerfrequentie
in de polderwateren per waterbeheerder verschilt en
afhankelijk is van de bodembreedte van de watergang.
De frequentie varieert hier voor de kleine watergangen
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(met een bodembreedte van minder dan 1 meter) van
eens per 5 tot 15 jaar. Bij de grate watergangen
(bodembreedte meer dan 4 meter) varieert de frequentie van eens per 8 tot 30 jaar. De baggerfrequentie van
overige watergangen ligt hier tussen in.

De klasse 2 en 3 onderhoudsspecie is voornamelijk
afkomstig uit de Westerschelde. De klasse 4 specie
komt voor het grootste deel uit het Kanaal van Gent
naar Terneuzen, waar veel achterstallig onderhoud is,
en uit havens aan de Westerschelde. In het Kanaal van
Gent naar Terneuzen zijn monsters genomen, die normen van het besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
(BAGA) overschrijden.
De totale hoeveelheid klasse 2, 3 en 4 onderhoudsspecie die in Zeeland vrijkomt, op basis van deze raming,
bedraagt circa 12,5 miljoen m3 in de periode 1990-

In label 3.1 is een globale schatting van de hoeveelheid
onderhoudsspecie van klasse 2, 3 en 4 weergegeven
per watersysteem(type) voor de periode 1990-1995,
uitgaande van het gemiddelde scenario van bet MER
1ste fase berging baggerspecie Zeeland.

Tabel 3.1 Raming onderhoudsspecie 1990-1995 in m3, inclusief achterstallig onderhoud

Watersysteem
Westerschelde
Oosterschelde
Grote kanalen
Meren
Polderwateren
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Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

8.650.000
750.000
110.000
750.000

1.220.000
60.000
60.000
45.000
190.000

155.000
20.000
360.000
5.000
65.000

10.260.000

1.575.000

605.000
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1995. Dit is ongeveer 15 procent van de hoeveelheid
van deze specie die volgens het landelijke Milieueffectrapport Berging Baggerspecie gedurende deze
periode in het gehele land wordt opgebaggerd. Ten
opzichte van de nieuwe aanbodramingen in de aanvulting op het landelijk MER is bovenstaande raming
duidelijk aan de hoge kant. Wei zijn de onzekerheidsmarges in deze landelijke raming, zeals ook in de
aanvulling wordt aangegeven, erg greet. Inmiddels
is een geactualiseerde lagere raming veer Zeeland
opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf
8.1.

De in paragraaf 2.4 genoemde aanpassingen van de
toetsings- en interventiewaarden veer PAK's zullen leiden tot een zekere daling van de hoeveelheden aangetroffen klasse 3 en 4 specie. Naar schatting ligt deze
vermindering in de ordegrootte van 10-30% van het
eerder geraamde aanbod (per regie en type water kan
dit aanmerkelijk verschillen; veer Zeeland lijkt het effect
relatief gering, dus richting 10%).
Omdat er nog geen definitief baggerspeciedepot is,
wordt het opbaggeren van vervuilde specie zo veel
mogelijk uitgesteld. Dit kan in de toekomst tot gevolg
hebben dat er vaarbeperkingen moeten worden opgelegd. Als de vervuilde specie wel wordt opgebaggerd,
wordt per geval bekeken, hoe de specie het best kan
worden geborgen. Van ven/verking tot een bruikbaar
produkt is in het algemeen nog geen sprake.

Saneringsspecie
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Saneringsspecie betreft alle niet-onderhoudsspecie die
uit oogpunt van milieubeheer boven water wordt
gehaald. Sanering van waterbodems is wenselijk als uit
onderzoek is gebleken dat deze dusdanig verontreinigd
zijn, dat ze risico's voor het milieu en/of de volksgezondheid veroorzaken. Terwijl onderhoudsspecie
gebaggerd en indien nodig verwerkt moet worden, kan
men vervuilde waterbodems soms wat gemakkelijker
laten liggen. Indien wel wordt gebaggerd, is er sprake
van saneringsspecie. De hoeveelheid saneringsspecie

die vrijkomt wordt dus in hoge mate bepaald door het
(in de praktijk) gevoerde beleid.
De sanering van waterbodems vindt in de praktijk nog
op zeer beperkte schaal plaats, omdat er geen verwerkingscapaciteit is voor de vervuilde specie en omdat de
vervuilingsbronnen dikwijls nog niet gesaneerd zijn.
Daarnaast zijn de ter beschikking gestelde financiele
middelen volstrekt onvoldoende.
In tabel 3.2 is een globale schatting van de hoeveelheid
potentieel te saneren specie tot het jaar 2000 per
watersysteem(type) weergegeven. Bij de berekeningen
is uitgegaan van het gemiddelde scenario uit het MER
1ste fase berging baggerspecie Zeeland. Daaruit blijkt
dat in Zeeland ruim 3 miljoen m3 klasse 3 en 1,7 miljoen
m3 klasse 4 aan vervuilde waterbodem aanwezig is, die
niet vanwege nautische redenen gebaggerd hoeft te
worden. Evenals bij onderhoudsspecie bevindt zich het
merendeel van de klasse 3 specie in het Westerscheldebekken. Saneringsspecie van klasse 4 wordt
voornamelijk aangetroffen in het Kanaal van Gent naar
Terneuzen. Het betreft circa 1,3 miljoen m3, ongeveer
driekwart van de geraamde hoeveelheid voor de
Zeeuwse wateren.
Een schatting van het deel van deze specie dat een of
meer normen van het Besluit aanwijzing gevaarlijke
afvalstoffen (BAGA) overschrijdt is moeilijk te geven.
Vermoedelijk ligt dit beneden de 5 a 10 procent.
De geraamde potentieel te saneren hoeveelheid baggerspecie betreft een ruwe raming met grote onzekerheidsmarges. In de aanvulling op het landelijk MER
wordt bij de ramingen een onzekerheidsmarge van
50% genoemd. Een dergelijke marge geldt zeker ook
voor onderstaande cijfers.
Welk deel van de potentieel te saneren hoeveelheid
baggerspecie beschouwd moet worden als urgent te
saneren is op dit moment nog niet duidelijk. Het orienterend en nader onderzoek, genoemd in paragraaf 6.1,
zal hier op den duur een beeld van verschaffen.

Tabel 3.2 Potentieel te saneren specie

Klasse 3

Klasse 4

Westerschelde
Oosterschelde
Grote kanalen
Meren
Polderwateren

2.000.000
37.500
175.000
677.675
152.250

37.500
1.475.000
146.375
50.750

Totaal

3.042.425

1.709.625

Watersysteem
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4 Probleemstelling
en strategic
Na de schets in het vorige hoofdstuk van de ontwikkelingen die zich in het afgelopen decennium hebben
voorgedaan op het gebied van de afzet en verwerking
van baggerspecie in Zeeland worden hieronder de
knelpunten op een rij gezet. Op basis hiervan wordt
vervolgens de te volgen aanpak in dit beleidsplan
beschreven.

4.1 Knelpunten
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Op dit moment komt potentieel per jaar in havens,
kanalen en polderwateren in Zeeland ruim
100.000 m3 verontreinigde onderhoudsspecie (klasse 3
en 4) vrij, die niet langer verspreid mag worden. Deze
hoeveelheid moet op een of andere manier, met inachtneming van uit milieu-oogpunt te stellen eisen, verwerkt
worden.
Verwerkings- en bergingscapaciteit van deze ordegrootte ontbreekt ten ene male. Depotcapaciteit voor
berging van baggerspecie is slechts in zeer beperkte
mate aanwezig (Kanaal Gent-Terneuzen berging
Dekkerspolder). Reinigingscapaciteit kan via gespecialiseerde bedrijven op beperkte schaal ingehuurd worden. De kosten vormen hiervoor een groot obstakel.
Als gevolg van het ontbreken van verwerkingscapaciteit moeten noodzakelijke baggerwerkzaamheden
(voortdurend) worden uitgesteld. Dit kan op den duur
leiden tot scheepvaartbeperkingen, dan wel het zoeken
naar andersoortige geforceerde oplossingen. Het zal
duidelijk zijn dat onder deze omstandigheden extra
druk ontstaat om het "oude" verspreidingsbeleid te
handhaven.

Verspreidingsbeleid van onderhoudsspecie
In de afgelopen periode zijn aan het verspreiden van
baggerspecie in oppervlaktewater en op land toenemende beperkingen opgelegd. Terugstorten van baggerspecie in water is alleen aan de orde in de grote
rijkswateren. Rijkswaterstaat heeftterzake beleidslijnen
geformuleerd. In paragraaf 7.3 zullen deze worden
beschreven.
Ten aanzien van de vraag wanneer baggerspecie wel
of niet op land verspreid mag worden bestond tot voor
kort grote onduidelijkheid. Met het uitbrengen in oktober 1993 door het rijk van het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie is dit grotendeels opgelost.
Resteert alleen het vraagstuk in hoeverre voor bepaalde beschermingsgebieden vanaf heden reeds een
scherper verspreidingsbeleid gevoerd moet gaan worden.

Sanering van waterbodems
- Als gevolg van het ontbreken van verwerkingscapaciteit zal de sanering van waterbodems, slechts op
zeer beperkte schaal van de grand komen. In wezen
valt dit onder het eerste knelpunt.
- Er bestaat nog geen volledig overzicht van potentieel
te saneren waterbodemlocaties. Relatief het meeste
is op dit punt bekend ten aanzien van de rijkswateren. Bij de polderwateren is het onderzoek naar de
waterbodemkwaliteit enkele jaren later gestart, waardoor het beeld nog minder compleet is.
Om een oordeel te kunnen geven over de schadelijkheid van aanwezige stoffen in de waterbodem voor
het milieu zijn alleen chemische analyses niet voldoende. Biologische testen (bio-assays) en veldwaarnemingen zullen tevens noodzakelijk zijn. Dit
soort onderzoek vindt nu nog zelden plaats. Daardoor bestaat er onvoldoende inzicht in de werkelijke
effecten van verontreinigde waterbodems in de
Zeeuwse oppervlaktewateren.
- De sanering van ernstig verontreinigde waterbodems
valt sinds kort onder de saneringsregeling Wet
bodembescherming (WBB) en haar uitvoeringsvoorschrift: de Leidraad bodembescherming. De wet en
leidraad zijn echter afgestemd op de sanering van
"landbodems". In 1995 zal een "waterbodemhoofdstuk" in de WBB opgenomen worden. Tot zolang blijven er enige knelpunten. Bijvoorbeeld met betrekking
tot de vraag welke kwaliteit waterbodem in de gesaneerde situatie aanvaardbaar wordt geacht (terugsaneerwaarde) en de kostenverdeling tussen gemeente en waterbeheerder. Mede hierdoor bestaat met de
te volgen aanpak van waterbodemsanering in IBS(voorheen) en WBB-kader nog weinig ervaring. De te
volgen aanpak moet deels nog uitgestippeld worden.

Preventie van waterbodemverontreiniging
Hier dienen zich twee vraagstukken aan:
- Worden de beleidsdoelstellingen voor reductie van
emissies gehaald?
- Is het halen van de beleidsdoelstellingen voldoende
om de doelstelling voor de waterbodemkwaliteit te
halen? Zo nee, wat moet er dan verder gebeuren?

4.2 Strategic
In het beleid moet het voorkomen van het ontstaan van
nieuwe verontreinigde waterbodems voorop staan. In
hoofdstuk 5 wordt daarom eerst ingegaan op het preventiebeleid en de doelstelling voor de te bereiken
waterbodemkwaliteit.
Vervolgens komt in hoofdstuk 6 de waterbodemsanering aan de orde. Baggerspecie afkomstig van waterbodemsaneringen wordt uit oogpunt van bescherming
van het milieu verwijderd en zal zodanig verontreinigd
zijn dat deze altijd een of andere vorm van verwerking
zal moeten ondergaan. Verspreiding, het ongecontroleerd in het milieu brengen, is voor deze bagger nimmer
aan de orde. Bij onderhoudsbagger ligt dat anders.
Afhankelijk van de mate van verontreiniging zal onder-
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houdsbagger al dan niet verspreid mogen warden in
oppervlaktewater of op land. Dat moet eerst beoordeeld worden. Hier wordt in hoofdstuk 7 op ingegaan.
Baggerspecie die niet verspreid mag worden, zal moeten worden verwerkt. Verwerking kan via verschillende
sporen of combinaties daarvan plaatsvinden (scheiding, reiniging, immobilisatie, berging). In hoofdstuk 8
zal het te volgen beleid voor de verwerking van sanerings- en onderhoudsbaggerspecie, zowel voor de
korte als middellange termijn geformuleerd worden.
In hoofdstuk 9 zal ingegaan worden op de financiele
gevolgen van het in dit plan geformuleerde beleid en
mogelijke verdere beleidskeuzes met betrekking tot
verontreinigde waterbodems en baggerspecie.
In het verleden vormde het ontbreken van een afgerond
normenkader voor waterbodems en de voortdurende
wijzigingen daarbinnen een knelpunt. Op dit moment is

de normering van waterbodems min of meer uitgekristalliseerd in de vorm van de normstelling uit de derde
Nota Waterhuishouding, de Milbowa en de Evaluatienota Water(z\e paragraaf 2.4). Deze normstelling is uitgangspunt bij het in dit plan te formuleren beleid.
De waterbodemproblematiek als gevolg van voedselrijke sliblagen, die als interne dominante nutrientenbron
voor het oppervlaktewater fungeren, maakt geen deel
uit van dit plan, daar hiervoor geen algemene kwaliteitsdoelstellingen gelden. Elk watersysteem heeft in dit
opzicht zijn eigen stoffenbalans en vraagt een specifieke benadering.
Deze problematiek komt beleidsmatig aan de orde in
het provinciate waterhuishoudingsplan en de op te stellen beheersplannen van de waterschappen, en in
de praktijk bij de aanpak van gebiedsgerichte projecten.
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5 Preventie van
waterbodemverontreiniging
De verontreinigingen in het milieu komen voor een
greet deel voort uit maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland. In figuur 5.1 zijn de transportmechanismen weergegeven waarop de verontreinigingen
in het oppervlaktewater en tenslotte de waterbodem
terecht kunnen komen.

Door het dynamische karakter van de compartimenten
atmosfeer, oppervlaktewater en grondwater vindt verspreiding van verontreinigingen plaats, zodat de effecten vaak niet optreden op de plaats waar de emissies
plaatsvinden. Zo wordt de verontreiniging van de waterbodem en het oppervlaktewater mede bepaald door de
verontreiniging van de bodem en de atmosfeer. In
figuur 5.2 zijn weergegeven de belangrijkste diffuse en
puntbronnen van verontreinigingen en de route die de
stoffen afleggen.
De volgende stofgroepen verontreinigen de waterbodem:
- zware metalen (cadmium, kwik, chroom, koper, nikkel, lood en zink);
- organische
microverontreinigingen
(organohalogeenverbindingen, PAK, RGB, dioxinen, minerale olie
en bestrijdingsmiddelen);
- nutrienten.

Figuur 5.1 De uitwisselingsprocessen van stoffen tussen de verschillende
compartimenten en systemen

Lucht
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Figuur 5.2 Bronnen en routes van waterbodemverontreiniging
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Verontreiniging van waterbodems
kan het best worden tegengegaan
door te voorkomen dat
milieuschadelijke stoffen vrijkomen. Als
emissies van deze stoffen onvermijdelijk zijn, moeten de vrijkomende
hoeveelheden en de verspreiding in
het milieu zo veel mogelijk worden
beperkt. Verontreinigingen die toch in
het milieu (dreigen) terecht (te)
komen, moeten zoveel mogelijk worden gestuurd via verwijderingsvoorzieningen als holering en zuiveringsinstallaties en waterhuishoudkundige
maatregelen als slibvang en compartimentering.
Het preventiebeleid zal in belangrijke
mate moeten bijdragen tot het behalen van de grenswaarde voor water
en nieuw gevormd sediment in 2000
(zie bijlage 2). De grenswaarden zijn
te beschouwen als een waarborg dat
maximaal toelaatbare risico's voor
het ecosysteem niet overschreden
worden. Men zou kunnen spreken
over basiskwaliteit.
Als einddoelstelling voor de kwaliteit
van de waterbodem wordt een kwaliteit nagestreefd waarbij slechts sprake is van verwaarloosbare risico's
voor het functioneren van evenwichtig opgebouwde aquatische ecosystemen. Deze kwaliteit wordt in de
ENW getalsmatig uitgedrukt in de
streefwaarden. Via het principe van
de voortschrijdende normstelling zullen de grenswaarden in de tijd
opschuiven richting streefwaarden.
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5.1 Preventiebeleid
op rijksniveau
Op landelijk niveau is het preventieve beleid in onder
andere de derde Nota Waterhuishouding (NW3) verwoord op basis van tussendoelstellingen en einddoelstellingen (zie onderstaand kader). De Evaluatienota
Wafercontinueert het NW3-beleid. Voortgaande reductie van emissies door (speerpunt)bedrijven en vanuit
rioolstelsels blijft noodzakelijk. Het beleid komt neer op
de reductie van de emissies van verschillende stoffen
vanuit diverse bronnen naar het oppervlaktewater door
(al naar gelang de aard van de stot) het toepassen van
best beschikbare of best uitvoerbare technieken voor
industrieel en stedelijk afvalwater, alsmede een pakket
maatregelen gericht op het terugdringen van de bijdrage vanuit diffuse bronnen. Voor de niet-rijkswateren zijn
de emissiereducties overgenomen en in het beleid verder uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 19931997. Voor de rijkswateren zijn de doelstellingen uitgewerkt in het Beheersplan voor de rijkswateren 19921996.

Emissiereductiedoelstellingen van landelijk
beleid:

Emissiereductiedoelstelling 1985-1995
- vermindering van emissies van zware metalen
en organische microverontreinigingen, bestrijdingsmiddelen en nutrienten met tenminste
50% te bereiken in 1995 ten opzichte van
1985;
- een reductie van 70% voor kwik, cadmium,
lood en dioxines.
Emissiereductiedoelstelling 2000
- reductie emissie fosfaat met 75% en voor stikstof met 70%;
- voor zware metalen: 50 tot 90% reductie,
afhankelijk van het metaal;
- voor organische microverontreinigingen: een
reductie van ca. 90%.

De industriele emissies zullen naar verwachting aanzienlijk worden gereduceerd. De diffuse emissies van
verontreinigende stoffen naar oppervlaktewater zijn in
vrijwel alle gevallen verantwoordelijk voor het niet
behalen van de reductiedoestellingen. De belangrijkste
oorzaken hiervan zijn de lichte toename van het leidingwatergebruik waardoor het effect van centrale
deelontharding van drinkwater deels teniet wordt
gedaan (koper) en corrosie van bouwmaterialen (lood
en zink). De kwikemissies dalen met circa 70% in de
periode 1985-2000, met name door invoering van
amalgaamafscheiders bij tandartspraktijken. Mede
door de saneringen in de periode 1985-1990 dalen de
emissies van cadmium en chroom in 2000 met respectievelijk 80% en 70%. Doordat met name diffuse emissiebronnen onvoldoende worden gereduceerd zullen
de voor 2000 gewenste grenswaarden niet overal wor-

den bereikt. Accumulatie leidt tot verdere verontreiniging van waterbodems {Nationale Milieuverkenningen 3).
De beoogde reductiedoelstellingen van PAK's naar de
lucht (voorlopige/indicatieve doel van 90% in 2000) blijft
ver buiten bereik, voor zowel PAK als groep stoffen als
voor de individueel belangrijke PAK-verbindingen.
Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de emissies uit de
industrie, die in onvoldoende mate dalen (met name bij
de cokes-en staalproductie) en het toenemende aantal
houtkachels en open haarden in woningen. Door de
toename van de binnenvaart en het gebruik van steenkoolteer voor het onderhoud van schepen zal de PAKemissie naar water een stijgende tendens gaan vertonen. Deze toename wordt voor slechts een deel
gecompenseerd door verbetering en/of vervanging van
gecreosoteerd hout.
Door de milieubelasting in het verleden, de bijdrage uit
het buitenland en de persistentie van verschillende
stoffen (zware metalen en PAK's) in het milieu zal,
ondanks de vermindering van de milieubelasting, de
milieukwaliteit in 2000 slechts in zeer beperkte mate
verbeteren. De grenswaarden (maximale toelaatbare
risiconiveau) zullen daarom in 2000 in de (water)bodem
en in mindere mate in het water nog steeds worden
overschreden. (Nationale Milieuverkenningen 3)
Het Beleidstandpunt verwijdering baggerspecie concludeert op grand van het onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van de baggerspecie die vrij zal komen
en het preventiebeleid, dat de voortgang van het preventieve beleid cruciaal is voor het beheersbaar maken
van de baggerspecieverwijdering op de langere termijn.
Onderstaande voorbeelden illustreren deze conclusie:
- indien de emissiereducties blijven steken op 50% ten
opzichte van 1985 zal er blijvend sediment bezinken
dat niet aan de grenswaarde voldoet.
- de benodigde emissiereducties voor het bereiken
van de streefwaarden voor de waterbodem verschillen per stof en per watersysteem.
Voor het realiseren van de streefwaarden voor waterbodems zijn voor een aantal stoffen (bijvoorbeeld cadmium, kwik, benzo(a)pyreen, lindaan) emissiereducties
van meer dan 90% ten opzichte van 1985 noodzakelijk.
Op landelijk niveau heeft de evaluatie en aanscherping
van het preventiebeleid voor waterbodems plaats
gevonden in het kader van de ENW en het NMP2.
Gelet op de aard van de te nemen maatregelen gericht
op diffuse bronnen ligt het voor de hand dat de beleidsformulering op strategisch niveau plaats vindt. In het
Beleidsstandpunt PAK worden de beleidsmaatregelen
die inmiddels op landelijk niveau zijn getroffen dan wel
in de komende jaren zullen worden getroffen op een
duidelijke wijze uiteen gezet.
Uiteraard blijft ook op regionaal niveau een goede preventieve aanpak noodzakelijk. Dit beleidsplan waterbodems en baggerspecie is echter niet het meest geeigende kader om deze aanscherping inhoud te geven,
aangezien dit plan geen wettelijke status heeft. Er moet
eerst op landelijk niveau vorm worden gegeven aan de
aanscherping, die daarna dient te worden verwerkt in
regionale plannen en plannen van waterkwaliteitsbe-
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heerders. Hier ligt ook een stimulerende en initierende
functie voor de Stuurgroep verontreinigde waterbodems en baggerspecie. De huidige plannen, zeals beheersplannen voor de rijkswateren en van de waterschappen en het provinciate waterhuishoudingsplan,
zijn gebaseerd op de beleidsdoelstellingen en uitgangspunten van de derde Nota Waterhuishouding.
Belangrijkste elementen van verscherpte aanpak uit de
Evaluatienota Wafer zijn:

Incidentele lozingen
Verdere beperking belasting van oppervlaktewateren
via overstorten van rioleringen met als uitgangspunt de
basisinspanning volgens de CUWVO. Intensivering van
de samenwerking tussen de gemeente als verantwoordelijke instantie voor het rioolbeheer en de waterbeheerder als verantwoordelijke instantie voor het waterkwaliteitsbeheer.

Doelgroepenbeleid Industrie

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Binnen het doelgroepenbeleid zal bij het opstellen en
uitvoeren van intentieverklaringen met name ook aandacht worden gegeven aan maatregelen aan de bron
waarmee diffuse verontreiniging van oppervlaktewater
verminderd kan worden (emissie naar de lucht door
industrie en verkeer, emissies van bestrijdingsmiddelen). Zowel de doelgroep als de waterbeheerder zijn
gehouden aan het realiseren van de overeengekomen
doelstellingen die zijn vastgelegd in de intentieverklaringen en convenanten. De integrale milieu-afweging in
het kader van de Wet Milieubeheer zal bij de vergunningverlening door provincies en gemeenten ook moeten leiden tot sanering van bronnen (met name emissies naar de lucht), gericht op vermindering van de diffuse verontreiniging van oppervlaktewater. Hierbij zal
moeten worden voorkomen dat luchtemissies worden
omgezet in rechtstreekse emissies naar ander milieucompartimenten, zoals water.

Zware metalen
Koperhoudende aangroeiwerende verven in de pleziervaart zullen worden vervangen door milieuvriendelijker
produkten, indien mogelijk door middel van beperking
of intrekking van de toelating in het kader van de
Bestrijdingsmiddelenwet. Onderzoek naar alternatieven voor zeeschepen zal worden bespoedigd.
Onderzoek naar corrosie-remmende maatregelen voor
bouwmaterialen zal worden gestimuleerd. Het gebruik
van andere materialen als corrosieremmende voorzienig op scheepshuiden zal worden gestimuleerd.

PAK
Zo spoedig mogelijk beperking toelating creosootolie in
het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. Bovendien
wordt het gebruik van bout waarin creosootolie is toegepast beperkt door aanpassing van de Wet Milieugevaarlijke stoffen (produkteisen). De toepassing van
steenkoolteer op scheepshuiden zal in 1995 in het
kader van de Wet Milieugevaarlijke stoffen worden verboden. Dit zal ook in internationale kaders worden ingebracht.

5.2 Beleid binnen
provincie Zeeland
ledere bron vergt zijn eigen aanpak met behulp van
onderzoek, wet- en regelgeving, vergunningen, voorlichting en overleg. Het beleid ten aanzien van de rijkswateren (Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen,
Zoommeer en het Kanaal van Gent naar Terneuzen) is
verwoord in het Beheersplan Rijkswateren en verder
uitgewerkt in de Regio-Nota Zeeuwse Rijkswateren.
Voor de regionale wateren is het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan vastgesteld. De waterschappen zullen dit beleid verder uitwerken in hun beheersplannen.
De algemene lijn behelst aanscherping van het vergunningenbeleid (toepassing stand der techniek, systematische revisie van vergunningen) en intensivering van
de handhaving voor wat betreft industriele (punt)lozingen. De aanpak van de diffuse belasting van oppervlaktewater (en waterbodem) ligt veelal buiten de sfeer
van het directe waterbeheer. Diffuse verontreiniging
vindt plaats langs vele wegen. De aangrijpingspunten
en daarmee de aanpak en het instrumentarium zijn
divers. De te treffen of reeds getroffen maatregelen
worden tot nu toe niet expliciet gepresenteerd in relatie
tot de verontreiniging van oppervlaktewater. Zo hebben
bepaalde maatregelen in de sfeer van produktregulering alsook het terugdringen van de emissies naar lucht
positieve effecten op de (diffuse) belasting van oppervlaktewater.
PAK-gehaltes veroorzaken in de waterbodems van de
polderwateren de meeste overschrijdingen van de normen. Een ruwe schatting geeft aan dat een aanzienlijk
deel van de totale vracht in Zeeland vrij komt door uitloging van gecreosoteerd hout, dat gebruikt wordt als
oeverbescherming. Daarnaast bevat de atmosferische
depositie aanzienlijke concentraties van PAK door
lucht-emissies vanuit de industrie, huishoudens en het
wegverkeer.
Omdat de PAK-verontreiniging zowel op landelijk als
provinciaal niveau bepalend is voor kwaliteit van de
waterbodem en daarmee de te verwijderen specie zal
het preventieve beleid in deze paragraaf worden toegespitst op de grotere Zeeuwse PAK-bronnen. Het
betreft hier geen extra maatregelen als wel een overzicht van de maatregelen die op diverse niveaus zijn
geformuleerd en door diverse overheden en doelgroepen moeten worden uitgevoerd. Voor het overige preventieve beleid wordt verwezen naar de reeds verschenen beleidsplannen.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen vormen
een groep van giftige en soms kankerverwekkende
stoffen die slecht afbreekbaar zijn en zich dus in het
milieu kunnen ophopen. De PAK-emissies ontstaan bij
produkten die zijn gemaakt met teer (steenkoolteer) en
bij verbrandingsprocessen. Het landelijk beleid is er op
gericht gemiddeld een emissie-reductie van 90% naar
water en slib in het jaar 2000 (t.o.v. 1985) te bereiken.
De overige emissie van PAK is afkomstig uit het buitenland en komt via de lucht en de rivieren in
29
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Nederland. Om de import van PAK te reduceren zal de
problematiek onder meer in EG-verband aan de orde
worden gesteid (Ministerie van VROM, 1993).
In label 5.1 is een overzicht gegeven van de geschatte
vrachten die jaarlijks door de bronnen worden geemitteerd naar lucht en water.
De luchtbronnen zijn ook in beeld gebracht omdat de
atmosferische depositie een belangrijke diffuse bron
van PAK is naar oppervlaktewater. Deze wordt zowel
bepaald door binnenlandse emissies naar de atmosfeer als door luchtemissies in het buitenland. De verbranding van fossiele brandstoffen in het verkeer en
door huishoudens (open haarden en houtkachels) is
een belangrijke bron van PAK-emissies naar de lucht.

Daarnaast komt PAK vrij bij verschillende industriele
produktieprocessen. Atmosferische depositie kan zowel rechtstreeks als via gescheiden of gemengde rioleringssystemen het oppervlaktewater boreiken.
Aan de hand van de PAK-bronnen zal het bestaande
beleid besproken worden.

Buitenland
Grensoverschrij dende waterverontreiniging

De ongezuiverde lozingen van zowel industrieel als
huishoudelijk afvalwater op het Belgische deel van de
Schelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen hebben grote invloed op de kwaliteit van de waterbodems
stroomafwaarts. Uit schattingen blijkt dat de aanvoer

Tabel 5.1 Belasting van PAK door diverse bronnen naar Zeeuwse rijks- en binnenwateren en lucht in kg per jaar

Wateremissies in ton PAK per jaar
Bronnen

Luchtemissies
in ton PAK/jr

peiljaar 1985

peiljaar 1989
Rijkswateren
?

1. Buitenland
2. Industrie

17,3

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

3. Verkeer

30

4. Afvalwater

Binnenwateren

2.0
0,4

Wegverkeer

111,0

Binnenscheepvaart

0,7

?

Zeescheepvaart

4,4

?

<

?

Riooloverstort
RWZI-Effluent

4

?

?

0,5

1,5

0,1

:

5. Gecreosoteerde oeverbeschoeiingen
6. Luchtemissie Bevolking

15,6

7. Atmosferische depositie

via modeiberekeningen:

Toelichting bij de tabel:
De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit diverse bronnen (RWS-dir.Zeeland, Vrom Emissieregistratie) en hebben betrekking op de situatie van voor
1990. De onnauwkeurigheid is groot. De Emissies naar het water toe zijn, met uitzondering van de atmosferische depositie uitgedrukt in Borneff-PAK
terwijl de emissies naar de lucht en atmosferische depositie zijn uitgedrukt in totaai-PAK. De eenheid van beiden is kg/jr. Via modeiberekeningen is,
aan de hand van de luchtemissies van bronnen binnen Zeeland (dus exciusief de Belgische bronnen), de PAK-beiasting door atmosferische depositie
naar rijks- en binnenwateren ingeschat.

<

lage bijdrage t.o.v. overige bronnen

?

de gegevens ontbreken maar waarschijnlijk levert deze bron wel degelijk een bijdrage
geen belasting op dat compartiment
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vanuit Belgie voor 90 a 95
% bijdraagt aan de totale
vracht zware metalen
(Inventarisatie emissies
zuidelijke deltawateren,
peiljaar 1985). De situatie
ten aanzien van het
Kanaal Gent-Terneuzen
vertoont qua grensover'
schrijdende waterverontreiniging duidelijke overis
eenkomst met het voor.
gaande.
Het vermlnderen van de
lozingen op de Westeri§sggm
schelde in Nederland
levert alleen een significante bijdrage als de totale verontreinigingsvracht
van de rivier de Schelde
Het Sloehavengebied met industrieen.
vergaand wordt verminderd. Door internationaal
overleg met Belgie zal de implementatie van afspraken
voortvloeiend uit de derde Noordzee Ministersconferentie in het (milieu)beleid van de Vlaamse en
Waalse deelregering bevorderd worden. Het beleid in
Vlaanderen is neergelegd in het MINA-2000 plan.
Gezien de beperkte rechtskracht (Brussel valt hier bijvoorbeeld niet onder) van het plan moet rekening worden gehouden met een vertraagde uitvoering in Belgie
van de emissie-reductiedoelstellingen voor 1995. De
basis voor deze reducties zal verstevigd moeten worden in de waterverdragen met Belgie.
Grensoverschrijdende verontreinigingen dragen bij aan
het opladen van het nu nog schone Zoommeer tot klasse 2 en plaatselijk zelfs klasse 3. Met behulp van een
selectieve inlaat van water uit het Hollandsch Diep kan
de oplading beperkt worden. De import van microverontreinigingen uit de Brabantse rivieren wordt tevens
beperkt door vergroting van de slibretentie in de Mark
en Dintel. Daarnaast lijkt het zinvol om na te gaan of
door maatregelen aan de zuidzijde van de
Volkerakinlaatsluis de natuurlijke slibvang ter plaatse
verbeterd kan worden (Muggen dansen om de Biezen).

11

Grensoverschrij dende luchtverontreiniging

De invloed van de Belgische kanaalzone in de grensstrook op de luchtkwaliteit van de provincie is onbekend. In het kader van het project Gentse kanaalzone
wordt een inventarisatie uitgevoerd naar milieuonderwerpen die in de gei'ntegreerde aanpak relevant zijn.
Onderdeel van deze inventarisatie is de uitstoot van
verschillende milieugevaarlijke stoffen naar het milieu

■-

ML

(lucht en water). De provincie wil in het kader van dit
project meer inzicht verkrijgen in mogelijke luchtverontreiniging vanuit Belgie.

Industrie
Lozingen op oppervlaktewater

De emissies van PAK's ten gevolge van bedrijfsmatige
activiteiten worden gereguleerd door middel van het
vergunningenbeleid. Dit is, afhankelijk van de aard en
schadelijkheid van de stoffen, gerealiseerd door toepassing van de best uitvoerbare en beste bestaande
technieken (BUT/BBT). Conform de afspraken tijdens
de derde Noordzee Ministersconferentie wordt op landelijk niveau prioriteit gegeven aan zogenaamde speerpuntbedrijven ten aanzien van de terugdringing van de
belasting van stoffen. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de emissies. De speerpuntbedrijven in Zeeland, waarbij een herziening van
de WVO-vergunningen dient plaats te vinden, zijn
DOW Chemical Benelux NV, A.C.Z. de Carbonisation
U.A., ATOCHEM BV, Total Raffinaderij Nederland NV,
Hoechst Holland NV (Vlissingen), Zuid Chemie BV,
Pechiney Nederland BV en Hydro Agri Sluiskil BV.
Er zijn bij het terugdringen van industriele lozingen
reeds aanzienlijke vorderingen gemaakt.
label 5.2 geeft een beeld van de afname van PAKlozingen door enkele Zeeuwse speerpuntbedrijven. De
speerpuntbedrijven DOW Chemical nv, Atochem bv,
Total raffinaderij nv, Zuid Chemie nv en Hydro Agri
Sluiskil bv bleken in 1991 geen PAK te lozen.

Tabel 5.2 De afname van PAK-lozingen (6 van Borneff) door enkele Zeeuwse speerpuntbedrijven

A.C.Z. de Carbonisation
Hoechst Holland nv
Pechiney bv

100
100
196

0,7
12
102

6
2
52

5
40

