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Luchtemissies

Luchtemissies treden op bij de cokes- en staalproductie. Met de doelgroep basismetaal en chemie zijn afspraken gemaakt over emissiereducties van alle PAK's
naar lucht met 80% in 2000 en 99% in 2010 (t.o.v.
1985). In de bedrijfsmilieuplannen zal aangeven worden hoe deze reducties bereikt worden. De in bedrijfsmilieuplannen vermelde maatregelen worden uiteindelijk verwerkt in de milieuvergunningen die door de
gemeente of de provincie verleend worden.
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Uit tabel 5.1 blijkt de industrie in 1989 nog een van de
grotere Zeeuwse PAK-bronnen te zijn. A.C.Z. de
Carbonisation Sluiskil en Pechiney Nederland N.V.
Vlissingen leverden toen de grootste bijdrage.
Inmiddels hebben beide bedrijven de PAK-emissies
sterk gereduceerd. Met de realisatie van de droge
rookgassenreiniging bij Pechiney zijn de PAK-emissies
in 1992 met 90 % afgenomen ten opzichte van die van
1988. Er mag verwacht worden dat ten gevolge van de
stofreductiemaatregelen zoals voorzien in de anodeafdeling nog enige verlaging van de PAK-emissies zal
optreden. (Bedrijfsmilieuplan Pechiney Nederland NV).
Door uitvoering van een aantal maatregelen in de cokesgasbehandelingsinstallatie bij A.C.Z. de Carbonisation Sluiskil wordt in 1993 een reductie van 99%
bereikt. (Bedrijfsmilieuplan A.C.Z. de Carbonisation
Sluiskil 1993-1996). De Zeeuwse industriele luchtbelasting is dus al met ruim 90% gereduceerd. Ten
opzichte van de totale emissie van de bronnen in
Zeeland wordt er een reductie van ruim 10% gehaald.
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Verkeer
Wegverkeer

Mede onder invloed van economische groei is het vervoer van personen en goederen de afgelopen decennia
gestegen. De afgelopen zes jaar groeide het personenautoverkeer in Nederland met ruim drie procent per
jaar. In Zeeland lag de gemiddelde groei over deze
periode iets lager. Zonder effectief beleid zullen deze
tendensen bij voortgaande economische groei ook in
de toekomst optreden.
Volgens Kerend Tij is een beperking van de toename
van het aantal gereden kilometers vereist. De behoefte
aan verplaatsingen lijkt moeilijk te sturen. Alleen op termijn kan via de ruimtelijke ordening hier iets aan
gedaan worden. Het zwaartepunt voor het beleid ligt
dan ook op het wijzigen van het transportmiddel. De
provincie heeft geen directs mogelijkheden het autogebruik at te remmen. Mogelijkheden liggen er wel in het
overleg, het mogelijk maken van proefprojecten, de
toepassing van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium en het verkeers- en vervoersbeleid, en goed gestructureerde voorlichting. De afremming krijgt onder
andere gestalte door de in mei 1992 opgerichte
Vervoerregio Zeeland. Het doel is om voorwaarden te
scheppen voor een duurzame samenleving waarbij,
naast het milieu, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid aandacht krijgen.
De emissie-eisen die in EG-kader aan de uitlaatgassen
van personen- en vrachtwagens worden gesteld, zullen
een verdere PAK-reductie tot gevolg hebben. Op basis

van de huidige maatregelen wordt bij drukke verkeerssituaties in de oude binnensteden in het jaar 2000 nog
een overschrijding van het maximaal toelaatbaar risiconiveau verwacht. In het NMP2 zijn aanvullende maatregelen weergegeven.
Binnen- en zeescheepvaart

Naast lozingen van huishoudeiijk en industrieel afvalwater zijn onderhoud van schepen, gebruik van antifouling en olie-emissies in de scheepvaart bronnen die
met name in havens een bijdrage leveren aan de verontreiniging van waterbodems met diverse stoffen.
Het gebruik van antifoulings (zeegaande schepen) en
teer (binnenvaartschepen) en eventueel andere aangroeiwerende verven vormen een belasting naar het
milieu door waterstraling, verdamping, verwaaiing, slijtage en uitloging. Het watersysteem ondervindt hiervan
de grootste schade in de vorm van verhoogde gehaltes
aan koper, organotinverbindingen en/of PAK's in de
waterbodems.
Voor de Oosterschelde, het Grevelingen Meer en het
Veerse Meer blijft de ernstiger vervuiling van de waterbodem beperkt tot de havens. De aanwezige vervuiling
is veelal een gevolg van havenactiviteiten in het verleden, zoals onderhoud aan schepen en steigers, reinigen van tanks en lozingen. Met name de verontreiniging met PAK's is hierop terug te voeren. De belasting
van de meren is de laatste jaren ver teruggedrongen,
nu deze niet meer in open verbinding staan met de
grote rivieren.
Bij conserveringsactiviteiten op de werf moet afhankelijk van de specifieke situatie via vergunningverlening
gezorgd worden voor bodembeschermende maatregelen (Wet Milieubeheer, gemeente), opvang en behandeling van afvalwater (WVO, RWS) en windbei'nvloedende/afschermende maatregelen (Wet Milieubeheer,
gemeente).
In diverse jachthavens is een afspuitinrichting gemaakt
om stoffen die bij het onderhoud van schepen vrijkomen te kunnen opvangen.
De toepassing van steenkoolteer als coating voor binnenvaartschepen (scheepshuiden) zal in 1994 in het
kader van de Wet Milieugevaarlijke stoffen worden verboden. Dit beleid zal ook in internationale kaders, zoals
de Rijnvaartcommissie worden ingebracht. Dit brengt
een bronaanpak, welke tot voor kort bemoeilijkt werd
door het internationale (wereldwijde) karakter, voor het
gebruik van antifoulings op zeegaande schepen iets
dichterbij. De voor- en nadelen van de alternatieve
coatings worden thans door de doelgroep onderzocht.
Bij de inzameling van afval in havens wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de zeescheepvaart
en de binnenvaart en anderzijds de (niet-beroepsmatige) recreatievaart. De controle op wetten inzake verontreinigingen door de scheepvaart is in handen van
verschillende instanties. Voor de lozingen die veelal op
rijkswater plaatsvinden is dat Rijkswaterstaat directie
Zeeland. Tot nu toe is er een beperkte controle op de
werking van zogenaamde Haven Ontvangst Installaties
(HOI's) en afspuitinrichtingen.
Het chemisch afval van de zeescheepvaart en binnen-

Preventie van waterbodemverontreiniging

vaart vallen per 1 januari 1994 onder de Wet Milieubeheer. Ze moeten worden afgegeven aan erkende
vergunninghoudende inzamelaars. In het kader van
het MARPOL-verdrag zijn voor de zeescheepvaart een
aantal havens aangewezen waar voorzieningen moeten zijn voor de inname van deze scheepsafvalstoffen, de HOI's. In Zeeland bevinden deze havens zich in
Breskens, Vlissingen en Terneuzen.
Voor de binnenvaart zijn geen specifieke verzamelpunten gecreeerd. Zij kan haar scheepsafval ook inleveren
bij de HOI's, maar zal veeleer een beroep doen op
mobiele inzamelaars van chemisch scheepsafval. De
binnenvaarders volgen immers vaak een andere route
dan zeeschepen en doen derhalve ook andere havens
aan.
Voor veel havens zijn inmiddels havenontvangstinstallaties (voor de binnenvaart, niet te verwarren met eerder genoemde HOI's) ingericht, waar vervuilende stoffen moeten worden ingeieverd. Hierop wordt streng
toegezien door de havenautoriteiten. Op deze wijze is
een flinke reductie van de verontreiniging verkregen. Bij
de inzameling van de scheepsafvalstoffen is tijdverlies
een probleem. De directe betaling bij afgifte van soms
kleine hoeveelheden afval werkte zeer drempelverhogend. Binds 1 juli 1993 is dit omgezet in een indirecte
financiering. De scheepsafvalstoffen kunnen gratis bij
bedrijven worden ingeieverd die aangesloten zijn bij de
Stichting Scheeps Afvalstoffen Binnenvaart (SAB).
De afvalstoffen van de recreatievaart worden be-

schouwd als huishoudelijk afval. In de praktijk streven
de betrokken overheden naar de aanwezigheid van
innamedepots in alle jachthavens. In deze depots moet
het chemisch afval gescheiden van het overige huisvuil
afgegeven kunnen worden. In steeds meer havens
worden dergelijke voorzieningen daadwerkelijk getroffen.
Om een integrale verwerking van al het afval in de
havens te bewerkstelligen verwacht Rijkswaterstaat
van alle havenbeheerders een afvalpreventieplan
gericht op de inzamelstructuur. Voor havens met 10 of
meer pleziervaartuigen of voor het opslaan van huishoudelijk afval van 5 m3 of meer is een gemeentelijke
vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer vereist. Voor het opslaan van 35 m3 of meer huishoudelijk
afval is de provincie de vergunningverlenende instantie.

Afvalwater
De directe lozingen van afvalwater door de overstorten
van rioleringen, effluent en huishoudelijk- en industrieel
afvalwater bevatten een grote verscheidenheid aan
stoffen, die met name in het verleden vooral plaatselijke verontreinigingen veroorzaakten. Door aansluiting
op de holering en verbeterde werking van zuiveringsinstallaties is de belasting aanmerkelijk verminderd. Dit
neemt echter niet weg dat er nog mogelijkheden zijn
om bij de bron van verontreiniging maatregelen te
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Vervuiling door scheepswerven moet aan de bron teruggedrongen worden.
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nemen door bijvoorbeeld een preventief beleid ten aanzien van lozingen op de riolering en de conditionering
van drinkwater. Tevens kan de vuilvracht vanuit overstorten nog verminderd worden.

ring van de vuilvracht uit overstorten behoort in onderling overleg tussen gemeente en waterschap te worden
gemaakt. Gezien de kosten die met de maatregelen
samenhangen zal een emissiereductie van 50% pas in
10 a 15 jaar worden bereikt.

Corrosie van drinkwaterleidingen

Corrosie van drinkwaterleidingen is een grote bron van
koper in effluent en zuiveringsslib. Door centrale deelontharding neemt de corrosie van drinkwaterleidingen
at (ENW, VEWIN-Milieuplan, WHP).
Bedrijven

De meeste bedrijven zijn aangesloten op de riolering.
Bij diverse soorten bedrijven gelden algemene regels in
plaats van een vergunning. Afhankelijk van bedrijfssoort en -grootte vindt vergunningverlening plaats door
waterschappen (WVO) of gemeenten (Lozingsverordening riolering). De aanpak komt overeen met het vergunningenbeleid in het kader van de Wet Milieubeheer.
De emissies ten gevolge
van de bedrijfsmatige
activiteiten worden afhankelijk van de aard en
schadelijkheid van de
stoffen gereguleerd door
toepassing van de best
uitvoerbare of best bestaandetechnieken (BUT/
BBT) en handhaving van
de voorschriften.
■
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Gecreosoteerde oeverbeschoeiingen
Binds enkele jaren is het besef doorgedrongen dat de
bijdrage van de uitloging van PAK's uit oeverbeschoeiingen die behandeld zijn met creosootolie aanzienlijk is.
Dit heeft ertoe geleid dat de waterbeheerders alien over
gaan op alternatieve materialen. De bedrijfstak ontwikkelt verbeterde typen verduurzaamd hout met gemodificeerde creosootolie en verbeterde inbrengtechnieken
waardoor minder olie nodig is. In de waterbeheersplannen van de waterschappen zal duidelijkheid over de toe
te passen alternatieve materialen komen. Omdat de
beschoeiingen ongeveer 15 jaar meegaan zal de ver-
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Overstorten
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De PAK's en enkele
zware metalen die door
het wegverkeer worden
geemitteerd (slijtage of uitlaatgassen), worden met
het regenwater van het
wegdek gespoeld (run off)
naar de bermsloot of het
riool. Vooral in de emissies van overstorten zit de
PAK-bijdrage van het afgespoelde wegdek.
De maatregelen voor het
terugdringen van de vuilvracht als gevolg van
overstortingen zijn afhankelijk van lokale omstandigheden. In het waterhuishoudingsplan is verscherpt beleid geformuleerd. Naast de al in eerdere plannen geformuleerde
basisinspanning
door de gemeente moet
door het waterschap (in
overleg met de gemeente) per overstort de noodzaak van aanvullende
maatregelen
worden
onderzocht. De keuze
voor een concrete uitvoeringsvariant ter verminde-
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Bartering aan de bron biedt perspectief.

Preventie van waterbodemverontreiniging

spreiding nog niet direct beeindigd zijn. Volgens iandelijke prognoses neemt ondanks een beperking van het
gebruik van gecreosoteerd bout, de emissie vooralsnog
nauwelijks af door de lange nalevering van de bestaande oeverbescherming (Emissiereductie Rijn- en Noordzeeactiepian, tussenstand en prognose).

Luchtemissie Bevolking
Bij verbrandingsprocessen worden alleen PAK's gevormd als zij bij een onvoldoende hoge temperatuur
plaatsvinden. Daardoor zijn grote vuurhaarden ondanks hun omvang geen belangrijke PAK-bronnen, terwijl houtkachels en open haarden wel degelijk een bijdrage leveren. De bijdrage van deze bron is verwerkt
in “Luchtemissie Bevolking" van tabel 5.1.
Het beleid ten aanzien van houtkachels en open haarden is gebaseerd op het ALARA-principe. (Naast de
beperking van PAK-emissies is dit beleid ook gericht op
het beperken van het aantal gevallen van hinder). Dit
krijgt inhoud via technische maatregelen in een typekeuringsregeling, voorlichting ten aanzien van het
stookgedrag en de installatie, en een lokale aanpak bij
het optreden van hinder (bijvoorbeeld via aanpassing
aan de Algemene Plaatselijke Verordeningen).

5.3 Conclusies
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In het voorgaande is globaal de aanpak van de preventiestrategie geschetst. Voor een uitvoeriger overzicht van de te nemen maatregelen wordt verwezen
naar de beleids- en beheersplannen op het terrein van
het regionale waterbeheer (provinciaal waterhuishoudingsplan, beheersplan rijkswateren, regionota zuidelijke deltawateren, en over enige tijd de beheersplannen
van de waterschappen).
Voorwaarde voor het bereiken van de beoogde emissie-reduktiedoelstellingen is dat binnen het totale
milieubeleid daartoe leidende gerichte inspanningen
worden gepleegd. In dit verband heeft dit hoofdstuk uit
de voorliggende nota juist naar de milieusectoren buiten het waterbeheer een signalerende functie.
Overigens is het goed om daarbij voor ogen te houden
dat voor de in het waterbodembeleid zeer belangrijke
groep van de PAK's nog veel onzekerheden en vragen
bestaan ten aanzien van gedrag in en effecten op het

milieu. Dat is geen reden om op de rem te trappen,
maar wel om voortdurend kritisch en alert te blijven ten
aanzien van te verrichten onderzoeken en het daarop
mede te baseren beleid.
Met een project als watersysteemverkenningen zal in
de planperiode geprobeerd worden om een duidelijke
relatie te leggen tussen de PAK-emissie/bronnen en de
aangetroffen PAK-concentratie in de waterbodem.
Verdere beleidsontwikkeling kan hier op gebaseerd
worden.

5.4 Kernpunten van
beleid en aanpak
preventie
Kernpunten van beleid
- op regionaal niveau moet het preventieve beleid
voorop staan. Dit betekent een onverkorte uitvoering
van beleidsvoornemens uit het beheersplan rijkswateren en de regionota rijkswateren en het waterhuishoudingsplan. De toekomstige beheersplannen van
de waterschappen zullen hier ook op ingaan;
- voor het preventiebeleid gelden de uitgangspunten
en doelstellingen van de derde Nota Waterhuishouding;
- het is inmiddels duidelijk dat met de voorgenomen
maatregelen de preventiedoelstellingen niet vooralle
stoffen zullen worden gehaald; een bezinning op
concrete mogelijkheden tot het aanscherpen van het
geformuleerde beleid is noodzakelijk;
- omdat het aangescherpte beleid gericht moet zijn op
diffuse emissies, moet dit beleid worden geformuleerd op landelijk niveau; de Evaluatienota Water en
het Beleidsstandpunt PAK vormt hiervoor een eerste
aanzet.
- de gewenste aanscherping wordt niet uitgewerkt in
het onderhavige plan en in de onder het eerste en
tweede punt genoemde plannen;
- verder onderzoek naar bronnen en routes van PAK's
in Zeeland;
- de Stuurgroep verontreinigde waterbodems en baggerspecie heeft op het vlak van preventie een stimulerende en initierende functie.
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label 5.3

Aanpak preventie van waterbodemverontreiniging; bij de aanpak wordt onderscheid gemaakt naar de
diverse PAK-bronnen.

PAK-bronnen
Algemeen

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

* tegengaan oplading
Zoommeer met toxicanten uit Hollandsch
Diep en Brabantse
rivieren
* tegengaan vervuiling in
het algemeen en voor
PAK in het bijzonder

Maatregel

Verantwoordelijke instantie

* alternatief doorspoelen peilregime
* seiectieve inlaat water
Hollandsch Diep
* vergroting slibretentie
Mark en Dintel
* onverkorte uitvoering
van de voornemens uit
het Waterhuishoudingsplan
* het in beeld brengen
van de PAK-stofstromen

* RWS-dir. Zeeland
* RWS-dir. Zeeland
* Hoogheemraadschap
West Brabant
* waterschappen

* provincie

1. Buitenland

* internationaal/provinciaal overleg met
Belgie

* vastleggen afspraken in
waterverdragen
* inventarisatie milieubelasting door Gentse
Kanaalzone

* min. V & W en VROM,
RWS-dir. Zeeland
* provincie

2. Industrie

* emissies terugdringen
industrie

* toezicht op implementatie bestaande afspraken van de derde
Noordzee Ministersconferentie
* via WM/WVO-vergunningen beleid

* min. V & W, VROM

3. Verkeer
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Actiepunt

* RWS-dir. Zeeland,
provincie

Wegverkeer

* beperking van de toename aantal kilometers

* voorwaarde scheppen
met aandacht voor
milieu, verkeersveiligheid en bereikbaarheid

* vervoerregio Zeeland

Scheepvaart

* beperking ernstige
vervuiling in havens
* ontwikkeling goede
afvalinzamelstructuur
in havens en aanleg/
onderhoud afspuitinrichtingen

* opstellen afvalpreventieplan
* vergunningverlening en
goede controle/toezicht
op HOI's en afspuitinrichtingen

* havenbeheerders

* beperking koperemissies in drinkwaterleidingen
* aanpak lozingen op
holering

* drinkwaterconditionering

* Deltan

* herziening/handhaving
vergunningen en algemene regels
* keuze maken uit concrete uitvoeringsvarianten afhankelijk van
lokaie situatie

* gemeenten, waterschappen

4. Afvalwater

* vermindering vuilvracht
overstorten

* RWS-dir.Zeeland,
Milieu-inspectie,
gemeenten, provincie

* gemeenten, waterschappen

5. Gecreosoteerde oeverbeschoeiingen

* terugdringen emissies
vanuit overbeschoeiingen

* vervangen gecreosoteerd hout door milieuen/of natuurvriendelijke
oevers

* waterschappen

6. Luchtemissie Bevolking

* beperking PAK-emissies vanuit houtkachels
en openhaarden

* technische maatregelen
in een typekeuringsregeling, voorlichting en
een lokaie aanpak bij
hinder

* gemeenten

Sanering van waterbodems

6 Sanering
van waterbodems
Het doel van de waterbodemsanering is een bijdrage te
leveren aan het herstel van het aquatisch milieu. De
verontreiniging van waterbodems hangt nauw samen
met de kwaliteit van het oppervlaktewater. De verontreinigingen die in de waterbodem zitten, en daar meestal via het oppervlaktewater in terecht zijn gekomen,
kunnen weer worden afgegeven aan het oppervlaktewater. De derde Nota Waterhuishouding geeft dan ook
aan dat in 2010 alle waterbodems dienen te zijn gesaneerd, die zodanig verontreinigd zijn dat sprake is van
ernstig gevaar voor de volksgezondheid, het milieu, het
functioneren van aquatische ecosystemen en/of het
gebruik van grondwater. Als tussendoel is gesteld dat,
afhankelijk van de beschikbare middelen, de meeste
urgente waterbodemlocaties, waar sprake is van ernstig gevaar, moeten worden gesaneerd.
Bij het baggeren van waterbodems moet, zoals reeds
eerder aangegeven, onderscheid gemaakt worden tussen onderhoudsbaggerwerkzaamheden en sanering
van vervuilde waterbodems. In het eerste geval moet
meestal, vanwege het financieel-economisch belang,
direct of op zeer korte termijn worden gebaggerd en
moet er dus ook verwerkingscapaciteit zijn voor de specie. De sanering van waterbodems hoeft daarentegen
niet onmiddellijk plaats te vinden, tenzij de bodem een
ernstig gevaar vormt voor het milieu en/of de volksgezondheid.
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In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens, naar chronologie in de aanpak van een saneringsgeval, aan de
orde: onderzoek (6.1), urgentiebepaling en prioriteitenstelling (6.2) en sanering (6.3). De planning van onderzoek en sanering in relatie tot de beschikbare financiele
middelen komt in 6.4 aan de orde, waama in 6.5 de
kernpunten van beleid en aanpak van sanering worden
samengevat.

6.1 Onderzoek
Op grand van inventariserend onderzoek of historische
gegevens van uit het verleden daterende lozingspunten
kunnen mogelijke saneringslocaties bij het rijk worden
aangemeld. Volgens de Leidraad bodembescherming
kunnen na melding de volgende stappen worden doorlopen: inventariserend onderzoek (indien dit inmiddels
nog niet is gedaan), orienterend onderzoek, nader
onderzoek en saneringsonderzoek.
Aan de wijze van bemonsteren, analyseren en het
beoordelen van de analyses dienen hoge eisen te worden gesteld. Voor een gestandaardiseerde uitvoering
van deze aspecten wordt gebruik gemaakt van Aanbevelingen voor het monitoren van stoffen van de Mlijst uit NW3 en voor onderzoek naar microverontreinigingen in aquatisch milieu van de CUWVO en van het
LAWABO-systeem voor toetsing van analyseresultaten. De CUWVO-aanbevelingen zijn door enkele pro-

vincies verder uitgewerkt in bemonsterings-Zonderzoeksprotocollen. De Zeeuwse waterschappen handelen bij hun onderzoek overeenkomstig deze gestandaardiseerde werkwijzen. De Regeling vaststelling
klasse-indeling onderhoudsspecie treedt hiervoor nu in
de plaats.
In mei 1994 zijn de C-toetsingswaarden uit de Leidraad
bodembescherming vervangen door de interventiewaarden bodemsanering, welke eveneens gelden voor
waterbodems. Als overschrijding van de interventiewaarde is geconstateerd, wordt de locatie op het saneringsprogramma geplaatst. Door deze opneming is de
toepassing van wettelijke instrumenten zoals saneringsbevel, vordering en kostenverhaal uit de WBB
voor de waterbodemsanering mogelijk.

Inventariserend onderzoek
In de provincie Zeeland is vanaf 1985 onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de waterbodems in de polderwateren. Daarbij zijn voornamelijk regionaal belangrijke watergangen en kreken bemonsterd, naast enkele
stadswateren en kavelsloten. Vanaf 1988 zijn er hoofdzakelijk waterbodemonderzoeken ten behoeve van het
baggerprogramma (in waterschapstermen: delfprogramma) uitgevoerd op locaties die als "verdacht" worden aangemerkt. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de
kwaliteit van de baggerspecie die vanwege onderhoudsverplichtingen binnen afzienbare tijd op het land
terecht kan komen.
Het inventariserend onderzoek bepaalt de kwaliteit van
de waterbodem die aanleiding kan geven tot verder
onderzoek, sanering en verwerking/berging. Het is een
reguliere taak van de waterschappen die tevens dient
om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de waterbodem in relatie met het totale watersysteem (onderdeel routinematig meetnet).
De resultaten van het onderzoek en de effecten daarvan op de wijze van uitvoering van het delfprogramma
zullen worden gepresenteerd in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de waterschappen inzake de
uitvoering van het waterbeheer.
Los van dit onderzoek is in 1991 een budget van
/185.000 (het IBS-budget voor waterbodems dat jaar)
ter beschikking gesteld voor bijzonder inventariserend
onderzoek. De waterschappen is verzocht om met
behulp van deze middelen 5 tot 10 plaatsen aan te
geven waar vermoedelijk de grootste kans op verontreiniging aanwezig is. Daarbij wordt met name gedacht
aan riooloverstorten op het oppervlaktewater en
lozingspunten van huidige of voormalige bedrijven.

Orienterend onderzoek
Dit onderzoek gaat uit van de gegevens van het inventariserend onderzoek, teneinde een globaal inzicht te
krijgen in aard, plaats van voorkomen en concentratie
van de verontreinigingen. Orienterend onderzoek heeft
alleen betrekking op waterbodems die bij het inventariserend onderzoek in klasse 4 of evt. klasse 3 zijn gevallen. Risico's voor de mens en het milieu en de kans op
verspreiding van de verontreinigingen kunnen met dit
onderzoek globaal worden ingeschat.
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Het orienterend onderzoek valt in feite in de overgangsfase tussen de normale beheerstaak (weten wat
er aan de hand is) en de specifieke saneringstaak. Met
behulp van de urgentiebepaling na het orienterend
onderzoek wordt bepaaid welke locaties in aanmerking
komen voor nader onderzoek.

Nader onderzoek
Het nader onderzoek is gericht op het verkrijgen van
een duidelijk beeld van de aard, omvang, concentratie
en verspreidingskansen van de verontreinigingen.
Daarnaast bevat het onderzoek een risico-analyse, die
is afgestemd op de lokale omstandigheden. Bij het formuleren van het nader onderzoek moet de mogelijkheid en wenselijkheid tot het uitvoeren van bio-essays
en onderzoek naar de samenstelling van de flora en
fauna bezien worden. Het RIZA heeft eertijds Voor-

lopige hchtlijnen voor nader onderzoek in de grote rijkswateren opgesteld. Als leidraad voor de opzet van
orienterend en nader onderzoek dienen de hiervoor
opgestelde onderzoeksprotocollen gehanteerd te worden. De bodemonderzoeksprotocollen zijn door de
minister van VROM bij brief van 30 maart 1994 aan de
met de uitvoering van het saneringsbeleid belaste
instanties toegezonden. In 1995 zullen de protocollen
in een ministeriele regeling worden opgenomen.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor
een nadere urgentiebepaling, zoals beschreven in
paragraaf 6.2.

Saneringsonderzoek
Als tot sanering van een locatie besloten is, vindt een
saneringsonderzoek plaats. Dit onderzoek bepaalt de
wijze waarop de sanering wordt uitgevoerd, aan de
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hand van een beoordeling van de mogelijke saneringsvarianten op milieuhygienische, technische en financiele aspecten. Andere factoren die de beoordeling kunnen be'invloeden zijn de termijn waarop een saneringsmethode operationeel is, lange termijn effecten, de
tijdsduur van sanering en milieu- en gezondheidsrisico's tijdens de uitvoering. Om de mogelijkheden tot verwerking te bepalen is een karakterisering van de vorm
waarin de verontreinigingen voorkomen noodzakelijk.

6.2 Urgentiebepaling en
prioriteitenstelling
Omdat de financiele en technische mogelijkheden
beperkt zijn, is een urgentiebepaling en prioriteitsstelling noodzakelijk om vast te stellen welke iocaties het
eerst moeten worden gesaneerd. De derate Nota
Waterhuishouding geeft aan dat dit, vanuit het oogpunt
van een goed afgestemd saneringsbeleid van zowel
droge als natte bodems, een taak is voor de provincie,
voor zover het niet-rijkswateren betreft. Rijkswaterstaat
is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de
sanering van rijkswateren.
Urgentiebepaling vindt plaats op basis van milieuhygienische criteria. Prioriteitenstelling vindt plaats na de
urgentiebepaling. Hiervoor worden ook niet-milieuhygienische argumenten gebruikt, die vooral betrekking
hebben op de kosten en de relatie met andere activiteiten.
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Land- en waterbodems verschillen, met name voor wat
betreft de risico's die verontreinigingen veroorzaken.
Waterbodems maken deel uit van een dynamisch systeem, waardoor de risico's van verspreiding groter zijn
dan bij landbodems en er vaker sprake is van een mix
aan verontreinigingen. De risico's voor het ecosysteem
zijn daardoor vermoedelijk groter. Het directe gevaar
voor de volksgezondheid zal daarentegen in de meeste gevallen kleiner zijn, omdat men minder vaak en minder langdurig met de verontreinigingen in contact komt.
Omdat de IBS is afgestemd op de landbodemsanering
is de huidige Leidraad bodembescherming minder
goed bruikbaar en wordt in deze paragraaf een wat
afwijkende strategic voor waterbodems uitgewerkt. De
provincie maakt hierbij gebruik van het door de provincie Zuid-Holland ontwikkeld systeem van urgentiebepaling voor waterbodemsanering (Urgentiebepaling
waterbodemsanering). Op het moment dat de aan te
passen Leidraad bodembescherming hierin voorziet
ten aanzien van waterbodems zal in principe hierop
overgeschakeld worden.

Urgentiebepaling
Als orienterend onderzoek aangeeft dat er sprake is
van aanzienlijke verontreiniging(en) vindt nader onderzoek plaats. Na het nader onderzoek vindt vervolgens
een urgentiebepaling plaats. Er is gekozen voor een
systeem met vijf criteria, al dan niet opgesplitst in deelcriteria, die alle betrekking hebben op het hoofdcriterium ernstig gevaar. Zie onderstaand kader.

Urgentiecriteria:
Ernst van de verontreiniging
- de som van overschrijdingsfactoren van de
toetsingswaarde voor baggerspecie
- het volume verontreiniging
Volksgezondheid
- blootstellingsduur
- blootsteilingsroute
Ecosystemen
bepaald aan de hand van de som van de overschrijdingsfactoren van de grenswaarden (ecotoxicologische normen)
Verspreiding
- verspreiding slib
- wegzijging naar grondwater
- kwel naar oppervlaktewater
Locatietype
Indien de locatie in een gebied met bijzondere
waarden of kwetsbaarheid ligt, worden een aantal punten toegekend.

Alleen in bijzondere situaties (grote kwetsbaarheid van
een gebied voor verontreiniging) en in verband met het
"eengevalscriterium" zullen
lichter verontreinigde
waterbodems ook gesaneerd worden. Laatstgenoemde
situatie betreft het meesaneren van de lichter verontreinigde omgeving van een klasse 4-waterbodem in
verband met de te bereiken terugsaneerwaarden.

Prioriteitenstelling
De urgentiebepaling levert een rangorde van Iocaties
op met als criterium ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Bij de uitvoering van de sanering kan deze rangorde door uiteenlopende factoren
niet altijd worden aangehouden (zie kader).
Factoren die een rol spelen bij prioriteitenstelling:
Vervuilingsbronnen
Als de vervuilingsbronnen niet gesaneerd zijn,
heeft waterbodemsanering een laag rendement.
Sanering betekent dan 'dweilen met de kraan
open". Diffuse bronnen en aanvoer van (buitenlands) verontreinigd sediment zijn moeilijk te
saneren. Als deze factoren dominant aanwezig
zijn, leidt dat tot lagere prioriteitenstelling.
Budget
De komende jaren is het budget niet groot
genoeg om grote gevallen aan te pakken. Dit kan
tot uitstel leiden.
Samenloop met onderhoudsbaggerwerk
Indien er sprake is van een samenloop met
onderhoudsbaggerwerk, doordat ernstig verontreinigde bodems in het baggerprogramma opgenomen zijn, kan een waterbodem voorrang krijgen boven een meer vervuilde bodem. Vooral
praktische en financiele argumenten liggen hieraan ten grondslag.
Deze en andere factoren kunnen ertoe leiden dat wordt
afgeweken van de rangorde, die voigt uit de urgentiebepaling. Na afweging van alle relevante factoren ontstaat een nieuwe rangorde. Deze wordt de prioriteitenstelling genoemd.
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Een systematische benadering van de prioriteitenstelling is niet mogelijk, omdat afwijkingen van de urgentierangorde ontstaan door locatie-specifieke en externe
factored. Deze factored zijn voor elk geval weer anders.
In principe vindt prioriteitenstelling plaats na de urgentiebepaling, zodat bet hoofdcriterium ernstig gevaar
bepalend is voor de saneringsurgentie. Met is echter
niet uitgesloten dat andere zwaar wegende factored al
tijdens of voor de urgentiebepaling een rol spelen. In
dat geval moeten afwijkingen van de procedure worden
gemotiveerd. Alleen GS is bevoegd wijzigingen aan te
brengen in de urgentievolgorde die voortkomt uit de
procedure. GS moet deze wijzigingen motiveren.

6.3 Sanering
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De sanering van waterbodems staat tot nu toe op een
laag pitje. Er zijn nog geen geschikte mogelijkheden
voor verwerking en berging en de financiele middelen
zijn volstrekt ontoereikend. In de meeste gevallen zijn
de vervuilingsbronnen nog niet of slechts ten dele
gesaneerd. In de praktijk vindt sanering in bijna alle
gevallen plaats door het wegnemen van de verontreinigde waterbodem. De verontreinigde specie kan vervolgens met verschillende technieken worden gereinigd. Zie hoofdstuk 8.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid in sommige
gevallen in situ sanering toe te passen. De waterbodem
wordt dan niet verwijderd en ter plekke microbiologisch
gereinigd. Deze saneringsmethode verkeert nog in een
experimenteel stadium.
Een aantal concrete voorbeelden van saneringen zijn
de sanering van de Oosterscheldehavens (inclusief de
berging in Hansweert) en de Veste van Tholen. Tevens
is door de waterschappen in een aantal waterlopen de
bodem plaatselijk gesaneerd, nadat lozingen aldaar
zijn stopgezet.
Het budget voor waterbodemsanering in de regionale
wateren is in 1991 grotendeels besteed aan inventariserend onderzoek. In 1992 en 1993 is het budget grotendeels besteed aan orienterende onderzoeken en het
project Westhove te Domburg. In 1994 zal het nog te
besteden geld worden uitgegeven aan de sanering van
de waterbodem van Westhove en aan inventariserende/orienterende onderzoeken op diverse locaties.
De uit te voeren nadere onderzoeken zullen, vanwege
de drempelbijdrage, mede gefinancierd moeten worden
door de betreffende gemeente of het waterschap.
Overigens vonden en vinden buiten IBS/WBB-kader
geregeld waterbodemsaneringen plaats door de waterschappen, nl. "opknapbeurten" van waterlopen waarop
voorheen ongezuiverde lozingen plaatsvonden en
welke door aansluiting op een zuiveringsinstallatie of
anderszins zijn beeindigd. Tot nu toe wordt de verwijderde bagger (na droging) afgevoerd naar een reguliere vuilstortplaats. Als gevolg van verscherpte vergunningvoorschriften voor stortplaatsen en het algemene
verbod op het storten van reinigbare grand zijn er

inmiddels aanzienlijke belemmeringen ten aanzien van
deze werkwijze (verwezen wordt naar paragraaf 8.2).
Als de nalevering van nutrienten door de waterbodem
het motief vormt voor verwijdering van de waterbodem,
wordt de vrijgekomen specie beschouwd als eutrofieringsspecie. Tot op heden is er weinig gebaggerd
wegens eutrofiering. De eerste tien jaar wordt geen
relevante bijdrage van deze specie verwacht met
betrekking tot het totale aanbod van te bergen specie.
De klassificatie ten aanzien van nutrienten is plaatsgebonden en zal met name worden toegekend in
natuur(ontwikkelings)gebieden, waar ze aanleiding
geeft tot problemen. Deze vorm van sanering valt niet
onder de financiele regeling van de WBB en kan alleen
in eigen beheer door de (waterkwaliteits)beheerder
worden uitgevoerd. In het huidige beleid kan eutrofieringsspecie op land worden verspreid, mils deze niet
teveel verontreinigingen bevat.

Procedure
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. In het eerste geval is
er een financiele bijdrage uit het budget van de saneringsregeling WBB, bij sanering in eigen beheer zijn de
kosten volledig voor rekening van de uitvoerende
instantie. De saneringsregeling WBB is in 1994 in de
plaats gekomen van de Interimwet Bodemsanering
(IBS). Een sanering in eigen beheer was, voor de uitbreiding van de WBB met een saneringsregeling, niet
gebonden aan procedures (van de IBS) en afgezien
van vergunningvereisten met betrekking tot de verwerking van de vervuilde bagger niet aan speciale regels
gebonden. In het kader van de nieuwe saneringsregeling is er nu een meldingsplicht voor de verwijdering
van alle bagger (onderhouds- en saneringsbagger) die
de interventiewaarden overschrijdt. De melding moet
vergezeld gaan van een saneringsplan en behoeft voor
de regionale wateren de goedkeuring van gedeputeerde Staten en voor de rijkswateren de goedkeuring van
de minister van V&W.
De saneringsregeling WBB is nog onvoldoende toegespitst op de sanering van waterbodems. Om hieraan
tegemoet te komen is een aanvullende wettelijke regeling voor de waterbodemsanering voorbereid en in procedure gebracht. Naar verwachting zal deze waterbodemparagraaf medio 1995 inwerking treden. In de
waterbodemparagraaf zal aan de waterkwaliteitsbeheerders een nadrukkelijker rol worden toegekend. In
de navolgende paragrafen zullen de aankomende wijzigingen op onderdelen nog terugkeren.
Met de inbouw van de IBS in de WBB dient nu voor het
aanpakken van waterbodems, die de interventiewaarden overschrijden (klasse 4 waterbodem), in alle gevallen een saneringsplan overgelegd te worden. Dit saneringsplan moet voor regionale wateren door de provincie worden goedgekeurd en voor rijkswateren door de
minister van verkeer en waterstaat.
Onderhoudsbaggeren van klasse 4 specie is qua procedure gelijkgesteld aan saneren in eigen beheer.
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worden. In principe ligt de terugsaneerwaarde op het
niveau van de streefwaarden. In het te voeren beleid
wordt, conform de Evaluatienota Water, als uitgangspunt genomen de kwaliteit van het nieuwgevormde slib
of sediment (het achtergrondgehalte). Dit kan betekenen dat in latere fase een tweede fase-sanering moet
worden uitgevoerd. De terugsaneerwaarde moeten
overigens altijd gezien worden in relatie tot het integraal
milieurendement per locatie.
Indien reiniging niet mogelijk is, moet de specie naar
een stortplaats worden afgevoerd (indien de beheerder
van de stortplaats daar toestemming voor geeft) of worden opgeslagen in een tijdelijk depot en te zijner tijd
worden afgevoerd naar het centrale depot. Voor nietreinigbare baggerspecie die de normen uit het Besluit
aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) overschrijdt,
gelden strengere regels. Voor het storten op een reguliere stortplaats is dan een vergunning van de provincie
noodzakelijk. Soms kan wellicht afvoer naar speciale
stortplaatsen (buiten Zeeland) een oplossing zijn.

Vergeleken met nu zal het onderhoudsbaggeren van
ernstig verontreinigde waterbodems hiermee verdergaand worden gereguleerd. Door het gelijkschakelen
van onderhoudsbaggeren en sanering in eigen beheer
is in deze situatie sprake van de zgn. samenloop van
onderhoud en sanering. Op het kostenverdelingsvraagstuk wordt in de volgende paragraaf nog kort teruggekomen.
Als gevolg van de inbouw van de IBS in de WBB is het
wettelijk instrumentarium voor de uitvoering van sanering in eigen beheer (primair de veroorzaker, secundair
de eigenaar/gebruiker/belanghebbende) aanzienlijk
versterkt. Via een door haar goed te keuren saneringsplan krijgt de provincie een sterker voorwaardenstellende en controlerende functie en een minder uitvoerende
taak.
Voorkomen zal moeten worden dat deze verdergaande
regulering tot een verlies aan slagvaardigheid leidt bij
het om nautische en waterhuishoudkundlge redenen
op diepte houden van oppervlaktewateren

Als zowel reiniging, storten (geen toestemming beheerder stortplaats of geen Wet milieubeheer-vergunning
voor een aparte stort) als opslag in tijdelijke depots
(financiering niet mogelijk, geen WBB-gelden beschikbaar) onmogelijk zijn, moet de sanering worden uitgesteld.

De WBB geeft aan dat bij vervuilde specie in eerste
instantie de mogelijkheid tot reiniging onderzocht moet
worden. Daartoe moeten analyses van bodemmonsters
worden opgestuurd naar het Service Centrum
Grondreiniging (SCG), waar de mogelijkheid van reiniging wordt beoordeeld.
De hoeveelheid baggerspecie die gereinigd kan worden is sterk afhankelijk van de terugsaneerwaarde.
Onder de terugsaneerwaarde wordt de vervuilingsgraad verstaan tot waar de bagger weggehaald moet

Perspectieven
Tot het jaar 2000 vormen reinigingstechnieken slechts
een beperkt alternatief voor berging van saneringsspecie in een depot. Omdat in de planperiode nog geen
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Het Sloegebied. Onderhoudsbaggeren heeft bier voorrang op saneringsbaggeren.
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baggerspeciedepots gereed zijn, reiniging beperkt
mogelijk is en sanering van de vervuilingsbronnen
gedeeltelijk nog moet plaats vinden, is vooralsnog een
terughoudende aanpak van sanering van waterbodems
op zijn plaats. Ook de beperkte beschikbare middelen
geven daar aanleiding toe.
Uit het landelijk milieu-effectrapport barging baggerspecie en een recent rapport van het RIZA Emissies
van microverontreinigingen naar het grondwater: een
vergelijking tussen baggerspeciedepots en gesaneerde
waterbodems blijkt namelijk dat met het verwijderen
van verontreinigde waterbodems en het bergen in
depot de emissie van verontreinigingen naar bodem en
grondwater verregaand (95 tot 99%) wordt gereduceerd. Uit oogpunt van milieurendement wordt met het
in depot brengen van verspreid liggende vervuilde bagger dus een grote slag geslagen. Ter illustratie: een
ongeisoleerd depot in het Hollandsch Diep levert in
1000 jaar een even grote emissie naar het watervoerend pakket als de (betreffende) liggende specie in een
jaar.

6.4 Planning onderzoek
en sanering
Middelen
Voor de rijkswateren was landelijk 110 miljoen gulden
beschikbaar voor de periode 1991-1994.
Volgens de Evaluatienota Water 1993 za\ in de periode

1994-1998 slechts / 83 miljoen voor dit doel op de
begroting van het ministerie van verkeer en waterstaat
beschikbaar zijn. In deze periode vindt, ten koste van
saneringsgelden, een extra inzet plaats voor twee
grootschalige stortlocaties in het Ketelmeer en het
Hollandsch Diep. Op de begroting van het ministerie
van VROM is per jaar / 40 miljoen gereserveerd voor
sanering in rijkswateren.
Voor de niet-rijkswateren is voor de periode 1991-1994
landelijk in totaal 28,2 miljoen gulden beschikbaar. Voor
de komende jaren is per jaar / 10 miljoen voor sanering
in regionale wateren gereserveerd.

Financieringssystematiek
Zowel ten aanzien van uitvoering als van financiering
staat sanering in eigen beheer door veroorzaker (primair) en gebruiker/eigenaar (secundair) voorop. Indien
blijkt dat aanpak en daarmee (directe) financiering door
derden niet mogelijk is, worden onderzoek en sanering
uitgevoerd en gefinancierd door de overheid. Inzet van
algemene middelen vormt dus het sluitstuk.
In de systematiek van inzet van algemene middelen
zullen zich als gevolg van inbouw van een waterbodemparagraaf in de WBB enkele veranderingen voordoen.
In de huidige regeling (saneringsregeling WBB) wordt
het orienterend onderzoek volledig vergoed, maar per
lokatie moet de desbetreffende gemeente een drempel
van / 5,- per inwoner betalen met een maximum van
/ 100.000,--. Voor de nog resterende kosten van de
saneringsoperatie moet de gemeente 7.5% betalen, de
provincie 2.5%, terwijl het rijk 90% betaalt.
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In de toekomst zal het aandeel van de gemeente worden overgenomen door de waterkwaliteitsbeheerders.
De regering neemt daarbij de voorstellen van de
Commissie Zevenbergen met betrekking tot een nieuwe financieringsstructuur van het waterbeheer over.
Voor wat betreft de hoogte van het drempelbedrag voor
de waterkwaliteitsbeheerders wordt rekening gehouden
met de beginfase waarin de waterbodemsanering zich
thans nog bevindt (Regeringsstandpunt Financiering
Waterbeheer). In de waterbodemparagraaf van de
WBB zal worden uitgegaan van een drempelbedrag per
sanering van / 1,- per inwonerequivalent, met in het
eerste jaar een maximum van / 100.000,-- Dit maximum zal in de periode tot aan het moment van evaluatie (na 5 jaar) kunnen toenemen tot / 500.000,-. Deze
termijn moet overigens nog worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur, zodat hierover nog onzekerheid bestaat. In figuur 6.1 is de huidige en toekomstige verdeling weergegeven.

afspraken gemaakt worden tussen provincie, waterkwaliteitsbeheerder en gemeente. Met deze regeling
kan bovengenoemd struikelblok worden vermeden. Bij
brief van 12 juli 1994 is de interimregeling gerelateerd
aan de gewijzigde WBB. Overigens heeft in een enkel
geval, los van deze circulaire, een waterschap in
Zeeland zich reeds bereid verklaard de gemeentelijke
bijdrage voor zijn rekening te nemen.

Pas bij inbouw van een waterbodemparagraaf in de
WBB zullen deze te leveren bijdragen voor de sanering
van waterbodems wettelijk overgeheveld worden van
gemeenten naar de waterschappen. Tot zolang kan de
formeel vereiste gemeentelijke bijdrage een struikelblok vormen voor de voortgang van de waterbodemsanering van polderwateren. Op 31 augustus 1993 is door
de minister van VROM een circulaire verzonden, waarmee een interimbeleid voor sanering van waterbodems
wordt mogelijk gemaakt. Op basis van dit interimbeleid
kunnen waterkwaliteitsbeheerders op vrijwillige basis
de sanering van waterbodems ter hand nemen en daarbij tegelijkertijd de financiele verantwoordelijkheid van
de gemeente overnemen. Daartoe moeten onderlinge

In label 6.2 is de rijksbijdrage in het kader van de
begroting V&W en IBS/WBB voor de waterbodemsanering van Zeeland weergegeven, periode 1991 t/m 1994.
De provincie zal in principe geen extra financiele middelen voor waterbodemsanering inzetten naast de
WBB-gelden.

Als sprake is van grensoverschrijdende verontreinigingen uit het buitenland is het feitelijk niet redelijk van de
waterschappen te verlangen dat zij opdraaien voor de
kosten, i.c. het drempelbedrag en de eigen bijdrage van
10%. Het advies van de commissie Zevenbergen en
het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie van de
regering bieden hiervoor overigens geen oplossing. Het
knelpunt blijft bestaan en waterschappen zullen soms
noodgedwongen deze kosten voor hun rekening moeten nemen.

De commissie Zevenbergen verdeelt de financiering in
een drietal opeenvolgende stappen: verhaal, belang en
algemene middelen. Voor wat betreft de mogelijkheden
tot kostenverhaai zal door de regering voor waterbodemsanering een zelfde gedragslijn gevolgd worden,
als welke zich heeft ontwikkeld voor het kostenverhaai
voor “landbodemsanering" in het kader van de IBS

Figuur 6.1 De verdeling van de waterbodemsaneringskosten (voor zover niet door derden betaald)

Onderzoeksfase

Toekomstige financiering

Huidige financiering

bijdrage 100%
Nader onderzoek
+
Saneringsonderzoek
+
Saneringsplan
+
Bestek
+
Sanering

Drempel: f 5,-/inwoner
van de gemeente
maximum f 100.000,-

Drempel: f 1 ,-/vervuilingseenheid van het waterschap
maximum neemt in 5 jaar
toe van f 100.000,tot f 500.000,-

Restrende kosten:
bijdrage gemeente 7,5%
bijdrage provincie 2,5%
rijksbijdrage 90%

Resterende kosten:
bijdrage waterschap 10%
en
rijksbijdrage 90%

Tabel 6.2 Rijksbijdrage waterbodemsanering voor Zeeland in f 1.000,--

Financieringsbron
RWS Directie Zeeland
IBS/WBB Zeeland

1991

1992

1993

1994

Totaal

975
185

900
312

1725
343

2050
426

5625
1266
43
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(Regeringsstandpunt financiering waterbeheei). Daarbij moet worden onderkend dat het bij de waterbodems
minder eenvoudig zal zijn om verhaalsacties in een
substantieel aantal gevallen met succes at te ronden,
omdat de relatie met de veroorzaker veelal niet eenduidig valt vast te stellen. De via de weg van verhaal ontvangen gelden zullen volledig benut worden voor de
saneringsoperatie zelf.
Bij verwijdering van verontreinigde waterbodems om
onderhoudsredenen zal 'het belang1 voor de financiering zorg dragen. Bij samenloop van onderhoudsbaggeren en sanering moet volgens het Beleidsstandpunt
verwijdering baggerspecie de onderhoudsplichtige in
elk geval het onderhoudsbaggerwerk betalen alsmede
het eventuele voordeel dat de sanering voor de onderhoudsplichtige met zich meebrengt. Verwezen wordt
verder naar de (komende) memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel tot inbouw van de waterbodemparagraaf in de WBB. In de ontwerp-memorie komt een
aanmerkelijk ongunstiger kostenverdeling voor de
onderhoudsplichtige naar voren: de meerkosten ten
gevolge van verontreiniging voor het gedeelte dat door
de onderhoudsplichtige wordt aangepakt zouden voor
zijn rekening zijn. Conclusie: ten aanzien van dit punt
bestaat voorlopig nog grote onduidelijkheid.
Als derde stap kan worden onderscheiden milieuurgente sanering, waarbij louter om milieuhygienische
redenen wordt gebaggerd. Vergelijkbaar met de 'droge'
bodemsanering komen de kosten boven de vastgestelde drempel voor 90% ten laste van de algemene middelen.
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Planning
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De planning van de waterbodemsanering van de rijkswateren, afkomstig uit het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1994-2010, is weerqeqeven in
label 6.3.

Het bodemsaneringsprogramma 1994 geeft nog alleen
een inventarisatie en geen planning. In het jaarlijks verschijnende provinciale milieuprogramma zal het
bodemsaneringprogramma worden opgenomen. Dit
programma zal voor 1995 ook een planning bevatten.
Ranting vrijkomende hoeveelheden saneringsspecie.
In het MER 1ste fase berg in g baggerspecie Zeeland
staan schattingen van hoeveelheden klasse 3 en 4
saneringsspecie. In tabel 3.2 is een ruwe schatting van
de hoeveelheid potentieel te saneren specie tot het jaar
2010 per watersysteem(type) weergegeven. 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.
In het MER wordt ervan uitgegaan dat slechts een deel
van deze hoeveelheid daadwerkelijk gesaneerd zal
worden. Globaal komt deze hoeveelheid neer op ca.
100.000 m3 per jaar uit de rijkswateren en 10.000 m3 uit
de regionale wateren. Gezien de beschikbare financiele middelen zal in de praktijk nog niet de helft van dit
jaarlijkse aanbod gehaald worden.
De ENW geeft voor de periode 1991-2010 een hoeveelheid vrijkomende saneringsspecie in geheel
Nederland aan van 87 miljoen m3. Gemiddeld per jaar
zou dat neerkomen op ca. 4.500.000 m3. Met het nu op
jaarbasis beschikbare budget zal deze hoeveelheid bij
lange na niet boven water gehaald (en verwerkt) kunnen worden.
Een bevestiging dat, meer dan het beleid op papier de
financiele middelen bepalend zijn voor de omvang van
de waterbodemsanering.

SI**

A

De milieu-vizierbak, een milieuvriendelijk baggerwerktuig voor schoonmaken van waterbodems.
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label 6.3 Saneringsprogramma voor de Zeeuwse rijkswateren afkomstig uit Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 1994-2010

—
Nader onderzoek
Locatie

Westerschelde
Saeftinge
Hansweert
Terneuzen
Breskens

1994

1995

Kanalen
Gent-Terneuzen
Sluis-Brugge
Kanaal door Walcheren

Meren
Ouddorp
Brouwershaven
West-Repart
Den Osse
Middelplaat haven
Tholen haven
Ooltgensplaat haven

^

1996

1997

1998

1994

X

1995

1996

1997

1998

1994

1995

1996

1997

X
X

X
X
X

X

Oosterschelde
Yerseke
Plaat van Oude Tonga
Viane
Wemeldinge
Bruinisse
Anna Jacobapolder
Zijpe
Oostkophaven

4
Ol

Sanering

Saneringsonderzoek

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

puEjaaz apadsia88eg ^ suiapoqia^j\4 uejdspiapg
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6.5 Kernpunten van beleid
en aanpak sanering
van waterbodems
Tabel 6.4 Sanering van waterbodems

Verantwoordelijkheden/taken
Beleidsinhoudelijke
kernpunten

Actiepunten

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Producent/
aanbieder bagger
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Inventariserend/orienterend onderzoek
* Door middel van inventariserend onderzoek dient
een goed beeid opgebouwd te worden van de
kwaliteit van de waterbodems van rijks- en binnenwateren. Er dienen
hoge eisen gesteld te
worden aan de wijze van
bemonsteren, analyseren
en beoordelen van de
analyses. CUWVO-richtlijnen/aanbevelingen en
specifiek ontwikkelde bemonsterings- en onderzoeksprotocollen dienen
gevolgd te worden.
* Toetsing van de analyseresultaten vindt plaats op
basis van de normering
opgenomen in de Evaluatienota Water. Daarbij
wordt gebruik gemaakt
van de programmatuur
LAWABO.

Waterschap:
* Deze is verantwoordeiijk
voor het algemeen kwaliteitsonderzoek waterbodems en doet voorstellen voor prioriteitenstelling.
* Deze is projectverantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van
de waterbodemsanering.
* Bij sanering klasse 4
specie moet dit gemeld
worden aan de provincie
vergezeld van een saneringsplan dat goedgekeurd moet worden door
GS.
* Tot het inwerkingtreden
van de waterbodemparagraaf in de Wet bodembescherming, dan
wel het treffen van een
interimregeling terzake
tussen gemeente en
waterschap, zal de gemeente verantwoordeiijk zijn voor het opbrengen van het drempelbedrag.
De Zeeuwse waterschappen zijn bereid per
geval te bezien het
drempelbedrag voor hun
rekening te nemen.

Overheden

Provincie:
* Urgentiebepaling en
prioriteitenstelling i.k.v.
van de saneringsregeling
WBB d.m.v. een bodemsaneringsprogramma.
*Treedt in overleg met de
met de waterschappen.
*Beoordeling meldingen/
saneringsplannen.

6.1
* De huidige inventariserende en routinematige
onderzoeksprogramma's
van rijkswaterstaat en de
waterschappen worden
geevalueerd ten aanzien
van dichtheid van het
meetnet, representativiteit en (uitgebreidheid
van) het analyseprogramma.

Sanering van waterbodems

Verantwoordelijkheden/taken
Beleidsinhoudelijke
kernpunten

Actiepunten
Producent/
aanbieder bagger
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Rijkswaterstaat:
Nader- en Saneringson* Deze is projectverantderzoek/sanering
woordelijk voor de daad* De wijze van uitvoeren
werkelijke uitvoering van
van nader- en saneringsde waterbodemsanering.
onderzoek meet plaats* Bij sanering klasse 4
vinden binnen de randspecie moet dit gemeld
voorwaarden van de
worden aan het ministeWBB. Daarbij meet inrie vergezeld van een
vulling worden gegeven
saneringsplan dat goedaan de specifieke eisen
gekeurd moet worden
die de watersysteembedoor de minister van
nadering daaraan stelt.
V & W.
In dat verband wordt verwezen naar door bet
RIZA opgestelde richtlijnen voor nader onderzoek in de grate rijkswateren en onderzoeksprotocollen.
* De planning van onderzoek en sanering wordt
vastgesteld aan de hand
van het systeem van urgentiebepaling en prioriteitenstelling voor waterbodems. De toegepaste
criteria hebben betrekking
op het gevaar voor milieu
en/of volksgezondheid,
sanering van vervuilingsbronnen, budget
en de samenloop met
onderhoudsbaggerwerk.
* De terugsaneerwaarde is
in principe de streefwaarde. Indien de achtergrondwaarde als gevolg
van diffuse, op korte termijn niet te saneren bronnen, hoger is dan de
streefwaarde, dan is de
achtergrondwaarde de
terugsaneerwaarde.
* Met verwerking van verontreinigde bagger zal
in eerste instantie ervaring worden opgedaan
via kleinschalige saneringsprojecten.
* In Zeeland zal grootschalige waterbodemsanering de eerstkomende
jaren niet aan de orde
zijn, vanwege het ontbreken van structurele depotcapaciteit en vanwege de
beperkt beschikbare
financiele middelen.

Overheden

Ministerie V& \N:
* Sanering van waterbodems van rijkswateren
wordt buiten WBB-kader
gehouden. Het ministerie
van V & W heeft zelf een
budget hiervoor beschikbaar gesteid en stelt
jaarlijks een saneringsprogramma op.
’Beoordeling meldingen/
saneringsplannen.
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7 Verspreiding van
onderhoudsspecie
Baggerspecie doorloopt, afhankelijk van de specifieke
eigenschappen en omstandigheden, een bepaalde
weg in de verwijderingsketen. De verwijderingsketen is
in onderstaande figuur weergegeven.
Figuur 7.1 De verwijderingsketen van baggerspecie en de samenhang van de verschillende bouwstenen

Baggeren

- ontwatering
- fractiescheiding
- reiniging
(ai dan niet in combinatie)
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Transport schone fractie
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Transport

Transport vuile fractie

Immobilisatie

(Her)gebruik

Berging in depot

Deze weg mondt uit in een van de drie volgende eindpunten:
- verspreiding in het milieu
- (her)gebruik
- berging in depot
Als definitie voor verspreiding in het milieu wordt
gehanteerd: Het op niet gecontroleerde en niet terugneembare wijze in het milieu (terug)brengen van baggerspecie. In de praktijk worden eerst de mogelijkheden tot verspreiding beoordeeld, de minst kostbare en
meest eenvoudige oplossing. Indien verspreiding niet
aanvaardbaar of mogelijk is komt verwerking aan de
orde, leidend tot een van de beide andere eindpunten.
Deze praktijkbenadering spoort niet helemaal met de
voorkeursvolgorde voor verwijdering van baggerspecie,
zoals opgenomen in het Beleidsstandpunt verwijdering
baggerspecie. Dit hoofdstuk behandelt de verspreiding
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van onderhoudsspecie in het milieu. De overige elementen van de verwijderingsketen worden behandeld
in hoofdstuk 8.
De basis voor de beoordeling van de te doorlopen weg
in de verwijderingsketen vormen analyseresultaten betreffende de samenstelling van de baggerspecie die via
onderzoek zijn verkregen. Daar wordt eerst op ingegaan.
In paragraaf 7.2 wordt stilgestaan bij het geformuleerde
verspreidingsbeleid in het in oktober 1993 verschenen
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. De in dit
Beleidsstandpunt opgenomen beleidslijnen zijn kaderstellend voor de vormgeving van het regionale beleid.
Op de doorwerking van deze beleidsuitgangspunten
van rijkszijde in het regionale beleid in Zeeland zal in
paragraaf 7.3 en 7.4 worden ingegaan. Daarbij zal ook
de Evaluatienota l/Kafer worden betrokken, die op sommige onderdelen van het Beleidsstandpunt een verdere concretisering bevat.
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Sleephopperzuiger.

7.1 Onderzoek
Voor verspreiding van baggerspecie in water is een
WVO-vergunning vereist. Voor de vergunningaanvraag
zijn kwaliteitsgegevens van de te baggeren waterbodem noodzakelijk. Noch voor de dichtheid van bet net
van bemonsteringspunten, noch voor de te analyseren
parameters zijn algemene regels te geven. Per baggerlocatie is hiervoor de specifieke situatie (plaats en ligging verschillende vervuilingsbronnen) bepalend.
Richtinggevend hierbij zijn de door het RIZA opgestelde richtlijnen (Nota sedimentenbemonsteringsplan) en
door de waterkwaliteitsbeheerder te stellen eisen.
De verspreiding van baggerspecie op land is sinds 1
januari 1994 juridisch geregeld in het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen en daarbij behorende Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie. Voor die tijd was feitelijk alleen art. 13 Wet
bodembescherming (het "zorgplichtartikel") van toepassing. Van de "verspreider" van de baggerspecie
werd de nodige zorgvuldigheid gevraagd. Met bovengenoemd recent in werking getreden besluit en regeling
is de noodzakelijke zorgvuldigheid juridisch gedetailleerd vastgelegd.
Daar waar het vermoeden bestaat dat de baggerspecie

verontreinigd is, dient degene, die voornemens is bagger op het land te brengen, eerst onderzoek daarnaar
te (laten) verrichten. Als verdachte wateren kunnen
worden beschouwd: wateren in bebouwde gebieden
(incl. kassen- en industriegebieden), wateren waarop
lozingen van enige omvang plaatsvinden/-vonden,
wateren grenzend aan intensief bereden wegen, etc.
Bij de polderwateren geschiedt het groot onderhoud
van de waterlopen (eens in de 5 a 15 jaar baggeren) in
principe door de waterschappen. Het jaarlijks klein
onderhoud (verwijderen waterplanten) wordt gedaan
door de waterschappen dan wel door de aanliggende
eigenaren/gebruikers. Per waterschap verschilt de verhouding daartussen van 100 % van alle waterlopen in
onderhoud bij de waterschappen tot uitsluitend onderhoud van de hoofdwaterlopen door de waterschappen.
De waterschappen volgen reeds enkele jaren de aanpak dat, gekoppeld aan hun jaarlijks delfprogramma,
verdachte locaties voorafgaand aan de uitvoering van
de baggerwerkzaamheden worden bemonsterd. Aan
de wijze van bemonsteren, analyseren en het beoordelen van de analyses dienen hoge eisen te worden
gesteld. Voor een gestandaardiseerde uitvoering van
deze aspecten wordt gebruik gemaakt van
Aanbevelingen voor het monitoren van stoffen van de
M-lijst uit NW3 en voor onderzoek naar microverontreinigingen in aquatisch milieu van de CUWVO en van het
49
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LAWABO-systeem voor toetsing van analyseresultaten. De CUWVO-aanbevelingen zijn door enkele provincies verder uitgewerkt in bemonsterings-Zonderzoeksprotocoilen. De Zeeuwse waterschappen handelen bij
bun onderzoek overeenkomstig deze gestandaardiseerde werkwijzen. De Regeling vaststelling klasseindeling onderhoudsspecie treedt hiervoor nu in de
plaats.
Naast dit onderzoek gericht op te baggeren waterbodems verrichten de waterkwaliteitsbeheerders algemeen inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van
waterbodems met het oog op bet verkrijgen van een
representatief beeld en het volgen van de trendmatige
ontwikkeling van de kwaliteit. Dit onderzoek maakt deel
uit van het routinematige oppervlaktewater-onderzoek.
In de beheersplannen van rijk en waterschappen wordt
hier nader op ingegaan. De resultaten van het onderzoek en de effecten daarvan op de wijze van uitvoering
van het delfprogramma (zullen) worden gepresenteerd
in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de waterschappen inzake de uitvoering van het waterbeheer.
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7.2 Verspreiding algemeen
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In het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie
wordt aangegeven, dat de in het hoofdstuk Afvalstoffen
van de Wet milieubeheer opgenomen voorkeursvolgorde eveneens geldt voor verontreinigde baggerspecie.
Dit betekent dat het beleid ten aanzien van verwijdering
van verontreinigde baggerspecie op volgorde gericht
moet zijn op: preventie -> hergebruik (rechtstreeks of
na verwerking) -> storten. Onder storten wordt verstaan
het gecontroleerd in een stortplaats opbergen. In dit
Zeeuwse beleidsplan wordt storten betiteld met "berging baggerspecie". Onder verontreinigde baggerspecie wordt in het Beleidsstandpunt alle baggerspecie
verstaan boven de streefwaarden.
Daar waar het Beleidsstandpunt voor de korte termijn
aangeeft dat verspreiding van klasse 2 specie onder
voorwaarden toegestaan is, houdt dit tegelijk een aanzienlijke nuancering in ten aanzien van de toepassing
van bovenstaande voorkeursvolgorde. Het in elke situ-

1

mm

mm

m

Hergebruik van bagger (zand) voor dijkversterking.

atie voor klasse 1 en 2 specie beoordelen van de
mogelijkheden van verwerking en hergebruik is een
theoretisch concept. Zolang er beleidsmatig ruimte is
voor verspreiden, is het resultaat in de praktijk van deze
beoordeling voorspelbaar, namelijk toch maar verspreiden van de baggerspecie. Het Beleidsstandpunt bevestigt dit door te stellen, dat het beeindigen van de verspreiding van klasse 1 specie pas in beeld komt op het
moment dat er door het uitvoeren van het preventieve
beleid zicht is op het bereiken van de streefwaarden.
Over het algemeen zal de pragmatische benaderingswijze, waarbij de ruimte wordt benut die het verspreidingsbeleid biedt, de boventoon voeren. Het is goed
om daarover in dit beleidsplan geen misverstand te
laten bestaan. Wei is het zo, dat, daar waar hergebruik
tot de simpele mogelijkheden behoort, de betrokken
overheden het tot hun plicht rekenen hieraan inhoud te
geven.
N.B. De Inspectie milieuhygiene is het met deze meer
pragmatische benadering niet eens en vindt dat harder
aan de voorkeursvolgorde uit de Wet Milieubeheer
moet worden vastgehouden.
In het, in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, geformuleerde verwijderingsbeleid wordt de volgende prioriteitenstelling aangebracht:
- Prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van klasse 3
en 4 specie. Voor deze specie moet zo snel mogelijk
adequate stort- en verwerkingscapaciteit worden
gerealiseerd. Het verspreiden van klasse 3 en 4 specie op land en in water is milieuhygienisch niet
acceptabel.
- Voor klasse 2 specie zullen voorlopig bestaande verwijderingsopties als het verspreiden in oppervlaktewater of op land gecontinueerd moeten worden. Het
verspreiden van baggerspecie klasse 2 in zoet
oppervlaktewater en op land is in principe tot het jaar
2000 toegestaan.
Na 2000 is dit in beginsel niet meer toegestaan. Wei
wordt de mogelijkheid van realisering van deze beleidslijn na 2000 afhankelijk gesteld van voldoende
voortgang van het preventieve beleid, de beschikbaarheid van toepassingsmogelijkheden voor klasse
2 specie en voldoende stort- en verwerkingscapaciteit.
- In de periode tot 2000 zal de voorbereiding moeten
plaatsvinden van een structurele aanpak van klasse
2 specie na 2000. Deze voorbereiding moet er voor
zorgen dat het toepassen en verwerken van klasse 2
specie mogelijk is en het storten (= bergen) van klasse 2 specie zoveel mogelijk wordt beperkt. Daartoe
zullen onderzoek en proefprojecten worden uitgevoerd.
"Ook zullen de betrokken overheden (RWS, provincies, waterschappen, gemeenten) in de periode tot
2000 reeds inspelen op mogelijke kansen om klasse
2 specie op relatief goedkope wijze (toepassen of
scheiden van zandige specie) te verwijderen" (citaat
biz. 15 Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie).
- In het verlengde hiervan geldt een verwerkingsdoelstelling voor het jaar 2000 van 20% van het aanbod
van klasse 2 specie (naast eenzelfde verwerkingsdoelsteling voor klasse 3 en 4; hierop wordt in paragraaf 8.1 teruggekomen).
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Zeeland, als regionale dienst van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Het specifieke beleid ten aanzien van de verspreiding van baggerspecie in de
Deltawateren is voor het eerst in 1989 geformuleerd in
de nota Waterbodembeleid Zeeuwse wateren van
Rijkswaterstaat directie Zeeland. De destijds geformuleerde beleidsuitgangspunten zijn weergegeven in
tabel 7.1. Als algemeen uitgangspunt geldt dat verontreinigde specie alleen mag worden verspreid in het
watersysteem waar het uit afkomstig is.

- Voor het afbouwen van het verspreiden van klasse 1
specie in zoet oppervlaktewater en op land wordt in
principe 2010 als richtjaar gezien. Voor deze stap
geldt in nog sterkere mate dat deze afhankelijk zal
zijn van voortgang van het preventieve beleid en de
beschikbaarheid van voldoende verwijderingsmogelijkheden.

7.3 Verspreiding in water

In de eind 1993 verschenen Regionota Zeeuwse
Rijkswateren 1993-1996 z\\n bovenstaande beleidsuitgangspunten opgenomen, maar wordt wel een herziening van de beleidsnota uit 1989 aangekondigd.
Inmiddels is ten aanzien van het verspreiden van klasse 2 specie in de Oosterschelde reeds per 1 januari

Beleidsuitgangspunten
Het verspreiden van baggerspecie in water vindt uitsluitend plaats in de Deltawateren (de Zeeuwse rijkswateren). Primair verantwoordelijk voor de uitvoering
van het beleid op dit gebied is Rijkswaterstaat directie

Tabel 7.1 De beleidsuitgangspunten per watersysteem t/m 1993 (inmiddels deels gewijzigd!)
Kwaliteitsklasse specie
Watersysteem

Westerschelde’)
Oosterschelde
Kanalen2)
Meren

verspreiden*)
verw/bergen3*)
verw/bergen
verw/bergen3)

verspreiden*)
verspreiden*)
verspreiden
verspreiden

4

3

2

1

verspr/verw/bergen")
verw/bergen
verw/bergen
verw/bergen

verw/bergen
verw/bergen
verw/bergen
verw/bergen
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') Er wordt gestreefd naar 50 procent reductie van de vracht voor 1995 ten opzichte van 1986 met betrekking tot de te verspreiden specie.
2

) Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Zuid-Bevetand, Kanaal door Walcheren (de overige kanalen behoren tot de binnenwateren).
) Berging klasse 2 op speciaal daartoe aangewezen locaties in het water (diepe putten).

3
4

) Verspreiden indien lokale bronnen zijn gesaneerd.

*) Beleidsuitgangspunt inmiddels gewijzigd: de gehaltetoets voor zoute wateren is met ingang van 1994 het criterium (zie hierna).
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Baggerwerk kan gecombineerd worden met zandsuppletie. Hier zandsuppletie voor duinverzwaring
Zoute en Zoete Haard op
Schouwen-Duiveiand.
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1994 een beleidswijziging ingegaan. Onderstaand zal
onder het kopje "klasse 2 specie" hier nader op worden
ingegaan. Verder leidt de Evaluatienota Water tot een
wijziging van de beoordelingssystematiek van bagger
uit de Westerscheide en daarmee tot een wijziging van
de beleidsuitgangspunten.
Voor tabel 7.1 houden deze wijzigingen in dat voor de
Ooster- en Westerscheide niet langer de grens tussen
resp. klasse 1-2 en 2-3 bepalend is voor het verspreidingsbeleid van bagger, maar de gehaltetoets voor de
zoute wateren zoals deze beschreven is in de
Evaluatienota Water.
Per specieklasse voIgt hierna een korte toelichting
inzake het verspreidingsbeleid in water.
Klasse 1 specie

Klasse 1 specie mag in nagenoeg alle gevallen verspreid worden in het water van herkomst. De uitzondering betreft de toepassing van de gehaltetoets voor de
zoute wateren (zie bijlage 3) voor enkele zware metalen. Voor de zware metalen chroom, lood en zink zijn
de normen uit de gehaltetoets namelijk scherper dan
die voor klasse 1 specie.
Klasse 2 specie

H

J

€
JD

In de Evaluatienota Water is een uniform beoordelingssysteem opgenomen voor verspreiding van baggerspecie in zoute oppervlaktewateren (zie bijlage 3). Het systeem geldt voor Noordzee, Waddenzee, Westerscheide
en Oosterschelde. De gehaltetoets komt voor de organische microverontreinigingen overeen met de toetsingswaarden (de grens tussen klasse 2 en 3) en ligt
voor de zware metalen op een niveau tussen klasse 1
en 2 (en in een enkel hierboven aangegeven geval
zelfs scherper). Aangezien in de Westerscheide de
PAK-verontreiniging bepalend is voor de specie-klassering houdt de gehaltetoets een voortzetting in van het
huidige beleid (verspreiding klasse 2 toegestaan). Een
vrachttoets, zoals bij de Noordzee, wordt voor de
Westerscheide niet ingevoerd. Door het ontbreken van
depotcapaciteit kan een vrachttoets immers niet operationeel worden gemaakt. Wei zal registratie van de
vrachten van verontreinigende stoffen plaatsvinden
(Evaluatienota Water).
De introductie van de gehaltetoets voor de
Oosterschelde wordt door Rijkswaterstaat gemotiveerd
met de omstandigheid, dat de water- en bodemkwaliteit
in de Oosterschelde overwegend wordt bepaald door
de kwaliteit van het Noordzeewater en de aanvoer vanuit diffuse bronnen en wel zodanig dat waterbodemkwaliteit meestal op het niveau van klasse 2 ligt. Het
bergen van klasse 2 specie in diepe putten wordt onder
deze omstandigheden niet langer verdedigbaar geacht.
Deze beleidswijziging houdt een verruiming in van het
eerder geformuleerde beleid. De Stuurgroep verontreinigde waterbodems en baggerspecie onderschrijft het
als beleidsuitgangspunt gaan hanteren van de gehaltetoets voor de Oosterschelde. Wel is de stuurgroep van
mening dat deze gehaltetoets voor de Oosterschelde
op scherpere wijze dient te worden toegepast dan in de
andere zoute wateren. De volgende aanscherpingen
zijn daartoe aangebracht:
- een scherpere toetsingsmethode dan landelijk wordt

gehanteerd, waardoor elke overschrijding leidt tot
een negatief oordeel;
- er mag geen sprake zijn van een kwaliteitsverslechtering van de baggerspecie in een haven ten opzichte van eerdere meetresultaten (op straffe van een
verspreidingsverbod voor de betreffende baggerspecie).
Voor de overige rijkswateren wordt vooralsnog het
genuanceerde beleid met betrekking tot verspreiding
van klasse 2-specie voortgezet. Dit beleid is destijds
gebaseerd op studies van het Waterloopkundig
Laboratorium en de Dienst Getijdewateren, waarbij
geconcludeerd is, dat het storten van klasse 2 specie
onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde putten
aanvaardbaar is in Oosterschelde, Grevelingen, Veerse
meer en Zoommeer. Overigens wordt dit storten in
diepe putten beperkt tot specie afkomstig uit hetzelfde
watersysteem. Deze gedragslijn spoort met, of is zelfs
scherper dan, het overgangsbeleid ten aanzien van
klasse 2 specie, zoals geformuleerd in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie.
Het storten in diepe putten in Grevelingen, Veerse meer
en Zoommeer zal, net als bij de Oosterschelde, worden
heroverwogen.
Zoals in paragraaf 7.2 is aangegeven geldt in het rijksbeleid behalve voor klasse 3 en 4 specie ook een verwerkingsdoelstelling van 20% in 2000 voor klasse 2
bagger. Onder verwerking van klasse 2 specie wordt
daarbij verstaan een simpele aanpak in de vorm van
scheiding van de (schone) zandfractie en de (verontreinigde) slibfractie. De vraag ligt voor de hand hoe dit
zich verhoudt tot het hiervoor beschreven verspreidingsbeleid in oppervlaktewater.
In de Evaluatienota Water wordt de verwerking van
baggerspecie klasse 2 met name gekoppeld aan specie die nu gestort wordt. Momenteel betreft dat vrijwel
alleen klasse 2 specie, die in het Slufterdepot op de
Maasvlakte wordt gestort. Door deze specie deels te
gaan verwerken zal een geringer beslag op de capaciteit van het Slufterdepot worden gelegd en zal dit depot
gedurende langere tijd zijn functie kunnen vervullen.
Gelet op bovengeschetste koppeling geldt de verwerkingsdoelstelling van 20% klasse 2 specie niet voor de
Zeeuwse situatie, waar immers verspreiding van deze
specie (onder voorwaarden) in elk geval tot 2000 is toegestaan. Bovendien is voor de toepassing van scheiding van bagger, wil men binnen de gestelde financiele
randvoorwaarde van / 100,-/ton droge stof blijven (zie
paragraaf 8.1), depotcapaciteit nodig voor de opvang
van de verontreinigde fractie. Deze ontbreekt (nagenoeg) in Zeeland in de periods tot 2000.
Een verwerkingsdoelstelling van 20% voor klasse 2
specie wordt om de hierboven genoemde redenen niet
als beleidsuitgangspunt in dit beleidsplan opgenomen.
Klasse 3 en 4 specie

Waterbodems van klasse 3 en 4 zijn vooral te vinden in
het Westerscheldebekken en in het Kanaal van Gent
naar Terneuzen. Het gaat voor de Deltawateren op
basis van de ramingen uit 1990 voor het MER berging
baggerspecie Zeeland om ongeveer 1,6 miljoen m3
klasse 3 en 0,6 miljoen m3 klasse 4 aan onderhoudsspecie voor de periods 1990-1995, inclusief achterstal-
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Waterinjectie-baggeren: nieuwe methode van onderhoudsbaggerwerk.
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lig onderhoud. De raming uit 1990 voor de periode
1995-2010 lag op ca. 3 miljoen m3 klasse 3 en 4 specie. Op grand van recente ramingen wordt de hoeveelheid onderhoudsspecie klasse 3+4 voor de periode
1995-2010 geschat op tegen de 2 miljoen m3 (zie paragraaf 8.1).
Klasse 3 en 4 baggerspecie mag niet verspreid worden
in oppervlaktewater. Een waterbodem klasse 3 overschrijdt altijd de uniforme gehaltetoets voor zoute wateren. Voor klasse 3 en 4 specie kan dus verwezen worden naar de hoofdstukken 6 en 8 inzake saneren, verwerken en bergen van verontreinigde specie.

Instrumenten
Voor verspreiding van verontreinigde baggerspecie in
water is een WVO-vergunning vereist. Via deze vergunningvereiste kan het storten van baggerspecie worden gereguleerd. De verantwoordelijke instantie is
Rijkswaterstaat directie Zeeland.
Voor het storten in diepe putten is zowel een WVO-vergunning (Rijkswaterstaat) als een WM-vergunning (provincie) vereist.

7.4 Verspreiding op land
Beleidsuitgangspunten
Het te voeren beleid voor de lange termijn ten aanzien
van verspreiding van baggerspecie op land is al enige
tijd bekend: baggerspecie die voldoet aan de streefwaarden mag zonder voorwaarden verspreid worden.
Voor de korte en middellange termijn is deze beleidslijn
veel te scherp. In Zeeland zou dan 85 tot 90% van de
bij onderhoud van watergangen vrijkomende bagger
niet meer op de kant mogen worden gezet. Vandaar de
noodzaak tot het formuleren van een overgangsbeleid.
Zoals onder de knelpunten in paragraaf 4.1 is beschreven ontbrak tot voor kort een duidelijke beleidslijn op dit
punt.

Door de gezamenlijke provincies is op deze problematiek geanticipeerd en is een overgangsbeleid voor verspreiden van baggerspecie op land geformuleerd. In
het Beieidsstandpunt verwijdering baggerspecie is de
IRO-benadering in grate lijnen overgenomen. Dit houdt
in dat in principe tot het jaar 2000 de volgende mogelijkheden worden geboden voor verspreiding van baggerspecie uit niet-rijkswateren/binnenwateren:
- klasse 2 specie kan over een breedte van 20 meter
aan weerszijden van de watergang over de belendende percelen worden verspreid;
- klasse 1 specie kan over de belendende percelen
aan weerszijden van de watergang worden verspreid;
- als algemene voorwaarde geldt dat verspreiden op
land op de hiervoor aangegeven toegelaten percelen/perceelgedeelten niet mag plaatsvinden in onevenredig grate hoeveelheden
- zowel voor klasse 1 als klasse 2 specie gaat het om
het verspreiden binnen het systeem (gebiedseigen
specie) en niet om het verplaatsen over grate afstanden;
- door de provincies kunnen gebieden worden aangewezen waar het verspreiden op land niet is toegestaan of waar nadere beperkingen gelden.
In het provinciale beleid kan rekening gehouden worden met van nature aanwezige hoge achtergrondconcentraties.
Wat betreft het uitsluiten van gebieden, geeft het
Beieidsstandpunt aan, dat daarbij met name gedacht
kan worden aan milieubeschermingsgebieden, tuinbouwgronden en gebieden met een woonfunctie en dat
het daarbij gaat om in bestemmings-Zstreekplan vastgelegde te beschermen functies.
Indien de landelijke beleidslijnen doorgetrokken worden
naar de regionale aanpak houdt dat in dat het huidige
beleid van de Zeeuwse waterschappen (verspreiding
van klasse 1 en 2 specie toegestaan) min of meer kan
worden gecontinueerd.
- Een knelpunt ontstaat bij de wens om in grate hoeveelheden klasse 2 specie op te brengen, zodanig
dat afbreuk wordt gedaan aan het uitgangspunt van
dosering (geen onevenredig grate hoeveelheden) en
ook de 20 meter-zone wordt overschreden. Met
name bij plannen voor het opknappen van kreeksystemen loopt men tegen deze problematiek op en
dreigen de restauratieplannen hierop vast te lopen.
Bij restauratieprojecten van kreeksystemen is de
enige financieel haalbare oplossing veelal het
opspuiten van nabijgelegen landbouwgronden met
de vrijkomende baggerspecie. In bijna alle gevallen
gaat het daarbij om klasse 2 specie als gevolg van
PAK-verontreiniging. In dit soort situaties moeten
oplossingen gevonden worden op basis van optimalisatie van het milieurendement. Wat weegt zwaarder: of een verbetering van de kwaliteit van het
kreeksysteem met daarnaast een zekere verslechtering van de bodemkwaliteit, of een blijvend slechte
kwaliteit van het kreeksysteem met handhaving van
de huidige bodemkwaliteit? Voor dit soort situaties
dient een toetsingssysteem te worden uitgewerkt.
Dit is een vervolgactie in het kader van dit be53
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leidsplan (zie tabel "verspreiding op land" onder
par. 7.5).
- Een ander knelpunt vormt het conflict tussen het
eventueel uitsluiten van bepaalde gebieden van verspreiding van licht verontreinigde specie en de bij
provinciale verordening op basis van artikel 11 van
de Waterstaatswet 1900 geregelde ontvangstplicht.
In de kern draait het om een kostenverdelingsvraagstuk. In bijlage 4 worden enkele invalshoeken c.q.
visies van betrokken partijen kort geschetst. De
eventuele uitsluiting van bepaalde gebieden zal via
de provinciale milieuverordening moeten worden
geregeld. Na vaststelling van dit beleidsplan zal in
overleg met de betrokken partijen door de provincie
een voorstel terzake worden uitgewerkt. Daarbij dient
tegelijkertijd de verdeling van de financiele lasten
geregeld te worden.
- Nog een mogelijk knelpunt zou kunnen zijn het overgangsbeleid voor verspreiden van licht verontreinigde baggerspecie op land in combinatie met de ontvangstplicht en de verplichte geschiktheids ("schone
grond") verklaring ingevolge de nieuwe Woningwet,
welke per 1 oktober 1992 van kracht is geworden.
Toetsingscriteria voor geschiktheid worden door de
gemeenten geformuleerd en varieren in de praktijk,
afhankelijk van de specifieke situatie. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat zich situaties zullen voordoen,
waarbij beide beleidslijnen met elkaar in conflict
komen.

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Overigens is het zinvol bij de beleidsformulering stil te
staan bij het effect van een meer of minder scherp verspreidingsbeleid ten aanzien van de daadwerkelijke
toepassing van reinigingstechnieken. In zeer veel
gevallen is het, zonder inzet van onevenredige middelen, niet mogelijk met reiniging een kwaliteit baggerspecie terug te krijgen beter dan klasse 1 of 2. Indien
deze kwaliteit baggerspecie vervolgens niet vrij aangewend mag worden en dus op een of andere manier in
depot geborgen zal moeten worden, zal dit de animo,
om tot reiniging over te gaan, ondermijnen.

Hoe het verspreidingsbeleid voor klasse 1 en 2 specie
zich verhoudt tot het toekomstige Bouwstoffenbesluit is
nog onduidelijk. In paragraaf 8.1 wordt kort ingegaan
op het ontwerp Bouwstoffenbesluit.
In geval van een groot aantal producenten en verspreiders van baggerspecie zal de naleving van de regelgeving voor het verspreiden van baggerspecie op land
niet gemakkelijk onder controle te houden zijn. Het
accent komt hoe dan ook sterk te liggen op zorgvuldig
handelen van degene die voor het verspreiden verantwoordelijk is. In de Zeeuwse situatie, met het waterschap veelal als onderhoudsplichtige voor het baggerwerk, zijn daarvoor waarborgen aanwezig. De wenselijkheid, uit oogpunt van handhaafbaarheid van de
gestelde beleidslijnen, het baggerwerk van binnenwateren in een hand te brengen (bij de waterschappen)
wordt hiermee nog eens bevestigd.
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Instrumenten
Tot voor kort was het wel of niet mogen verspreiden van
baggerspecie op land niet wettelijk geregeld. In feite
was er alleen artikel 13 van de Wet bodembescherming: het "zorgplichtartikel". Dit artikel moet worden
ingevuld aan de hand van jurisprudentie.
Begin 1994 is het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen uitgebracht en een op dit besluit gebaseerde ministeriele regeling, de Regeling vaststelling
klasse-indeling onderhoudsspecie.
Het besluit en de regeling zijn per 1 januari 1994 in werking getreden als onderdeel van het hoofdstuk
Afvalstoffen van de Wet milieubeheer.
Het verspreidingsbeleid voor bagger op land, zoals in
paragraaf 7.4 weergegeven, is hiermee in regelgeving
vastgelegd. In de Regeling vaststelling klasse-indeling
onderhoudsspecie is vastgelegd wanneer en op welke
wijze onderzoek naar de kwaliteit van de baggerspecie
dient plaats te vinden (zie paragraaf 7.1). De onderzoeksverplichting voor verdachte locaties is hiermee
vorm gegeven.
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Ondiep kreekrestant nabij Schoondijke. Verdere verlanding moet worden voorkomen.

55

Verspreiding van onderhoudsspecie

7.5 Kernpunten
van beleid en aanpak
verspreiding
label 7.2 Verspreiding in water

Verantwoordelijkheden/taken
Beleidsinhoudelijke
kernpunten

Actiepunten

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Producent/
aanbieder bagger

56

* Lange termijn-beleid is
gericht op het aileen
verspreiden van bagger
die voldoet aan de
streefwaarde.
* Voor de korte en middeilange termijn is deze beleidslijn (veel) te scherp
~> overgangsbeleid tot
het jaar 2000 is noodzakelijk.
* Dit overgangsbeleid
houdt in:
- Klasse 1 specie kan binnen het watersysteem
verspreid worden.
- Specie uit de Westerschelde en Oosterschelde kan verspreid worden
indien de kwaliteit voldoet aan de gehaltetoets
voor zoute wateren.
Voor de Oosterschelde
geldt een verscherping
m.b.t. de praktische uitvoering van de gehaltetoets.
- Klasse 2 specie uit de
kanalen en meren moet
verwerkt of geborgen
(b.v. in diepe putten)
worden.
* In beginsel wordt geen
baggerspecie vanuit het
ene watersysteem in het
andere verspreid.
* Voor klasse 2 specie
geldt tot 2000 geen verwerkingsdoelstelling.

Rijkswaterstaat
* Onderzoekt de kwaliteit
van de waterbodem
voorafgaand aan het
baggerwerk.

Overheden

Ministerie 1/ & W/provincie
*Toetsing van voornemens
producent bagger via
WVO en evt. WM-vergunning aan geformuleerde
beleid.
* Handhaving geformuleerde beleid door Rijkswaterstaat en provincie.

7.1
Herziening beleidsnota
Waterbodembeleid van
Rijkswaterstaat.
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label 7.3 Verspreiding op land

Verantwoordelijkheden/taken
Beleidsinhoudelijke
kernpunten

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

* Lange termijn-beleid is
gericht op het alleen verspreiden van bagger die
voldoet aan de streefwaarde.
* Voor de korte en middellange termijn is deze beleidslijn (veel) te scherp
~> overgangsbeleid tot
het jaar 2000 is noodzakelijk.
* Dit overgangsgebied
houdt in:
- Klasse 1 specie kan
over belendende percelen aan weerszijden van
de watergang worden
verspreid.
- Klasse 2 specie kan
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 hoeveeiheden.
* Uitsluiting van bepaaide
gebieden van het overgangsbeleid zal eerst aan
de orde zijn na vaststelling van een regeling terzake in de provinciale
milieuverordening.
* Voor klasse 2 specie
geldt tot 2000 geen verwerkingsdoeisteliing.
* Besluitvorming over de
afbouw van het overgangsbeleid na 2000
zal na evaluatie van het
Beleidsstandpunt en
evaluatie van dit Zeeuws
beleidsplan aan de orde
komen (1997). De overschakeling naar lange
termijn-beleid is gekoppeld aan de resultaten
en effectiviteit van het
preventiebeleid en de beschikbaarheid van toepassings-, verwerkingsen bergingsmogelijkheden voor licht verontreinigde baggerspecie.

Actiepunten
Producent/
aanbieder bagger
Waterschap
* Onderzoekt de waterbodem op verdachte locaties voorafgaand aan het
baggerwerk.
* De resultaten hiervan en
de effecten hiervan op
de wijze van uitvoering
van het deifprogramma
worden door de waterschappen gepresenteerd
in hun jaarverslag waterbeheer.
* Handelt conform naastgenoemde beleidslijn.

Overheden
Provincie/gemeenten
* Provincie en gemeenten
zijn belast met de handhaving van het geformuleerde beleid voor verspreiding van bagger op
land.
* De provincie kan bepaaide gebieden uitsluiten
van de toepassing van
het overgangsbeleid en
dient dat bij vaststelling
van de milieuverordening
te regelen. Ook kan evt.
het planologisch beleid
als instrument worden
gehanteerd.

7.2
Voor zover daaraan nog
niet voldaan wordt, al
het onderhoudsbaggerwerk in handen leggen
van de waterschappen.
7.3
In 1994 wordt door de
provincie, in overleg
met betrokken instanties, gestart met de
voorbereiding van een
regeiing, waarbij bepaaide gebieden van
toepassing van het overgangsbeleid worden gevrijwaard. Daarbij zal
ook de verdeling van de
financiele lasten geregeld moeten worden.
7.4
Onderzoek/studie naar
PAK in bodem (IPOproject).
7.5
Opstellen van toetsingskader op basis van
milieurendement bij conflicteren klasse 2 speciebeleid met integrale verbeteringsplannen voor
oppervlaktewateren.
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Een binnendijks kreekrestant.
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Verwerking en berging van baggerspecie

8 Verwerking en
berging van
baggerspecie
Na preventie en sanering in de vorige hoofdstukken
komt nu het derde hoofdelement van beleid, de verwerking en berging van verontreinigde baggerspecie,
aan de orde.
Verwerking en berging zijn een onderdeel van de verwijderingsketen. Onder verwijdering wordt verstaan de
gehele reeks of een combinatie van de volgende handelingen: baggeren, transporteren, verwerken (ontwatering, deeltjesscheiding, immobilisatie en reiniging),
verspreiden, opslaan en bergen in depot. Verspreiding
is in het vorige hoofdstuk reeds behandeld. Onderstaand wordt ingegaan op de overige onderdelen van
de verwijderingsketen.
Een overzicht van de verwijderingsketen is weergegeven in figuur 7.1. Per baggerwerk dient te worden

bezien welke onderdelen van de verwijderingsketen
voor de verwerking van de betreffende baggerspecie in
aanmerking komen.
De verwerking kan worden gezien als een soort afvalrace, waarbij achtereenvolgens de mogelijkheden en
perspectieven voor volumereductie, reiniging, immobilisatie, hergebruik/nuttig gebruik beoordeeld worden.
Berging vormt van deze reeks het sluitstuk. Berging
komt pas aan de orde nadat de andere opties niet in
aanmerking blijken te komen.
Het formuleren van een verwijderingsstructuur is,
gezien de omvang van de daarmee gemoeide investeringen, per definitie een kwestie van (middel)lange termijn beleid (15 a 20 jaar). Dit is aanmerkelijk langer dan
de planperiode. Gelet hierop dient in dit plan voor het
onderdeel verwijdering naar de verdere toekomst gekeken te worden.
Belangrijke aanzetten voor het (middel)lange termijnbeleid zijn inmiddels geformuleerd in het kader van het
MER berging baggerspecie Zeeland, zowel in de startnotitie als in fase 1 en 2 van het MER. Deze zulien in
paragraaf 8.1 worden gepresenteerd, zonodig aangevuld of verder uitgewerkt.
De kern van dit (middel)lange termijn beleid is dat het
merendeei van de verontreinigde baggerspecie in de
toekomst geborgen zal worden in een of twee grote
depots. Gezien de termijn van realisering van dit (deze)
baggerdepot(s) is het noodzakelijk voor de tussenliggende periode van ongeveer 5 jaar een interimbeleid
vast te stellen (paragraaf 8.2). Een interimbeleid, dat
uiteraard geformuleerd wordt tegen de achtergrond van
het (middel)lange termijn beleid, dat daarom eerst aan
de orde komt.

-

8.1 (Middel)lange termijn
beleid verwerking en
berging
•t.

Depot voor ontwatering dat nodig is voor het opknappen van de
Boschkreek in Zeeuwsch-Vtaanderen.

Zoals in het voorgaande is aangegeven vormt berging
het sluitstuk van de verwijderingsketen. In het MER
1ste fase berging baggerspecie Zeeland is bezien
welke perspectieven de verwijderingsopties deeltjesscheiding, reiniging en immobilisatie op zowel de korte
als (middel)lange termijn hebben.
Daarbij is geconcludeerd dat:
- het effect van het toepassen van deeltjesscheiding
op de te bergen hoeveelheden baggerspecie relatief
beperkt is (volumereductie van 10% -15%), zelfs als
deeltjesscheiding op aanzienlijke schaal wordt toegepast;
- voor de (middel)lange termijn het aandeel van reiniging van baggerspecie naar verwachting beperkt zal
blijven tot 10 a 20% van het aanbod van vervuilde
specie;
- de bijdrage van immobilisatietechnieken in de verwerking van baggerspecie vooralsnog gering zal
zijn.

