Verwerking en berging van baggerspecie

Eindconclusie MER 1ste fase:

Het merendeel van het aanbod aan verontreinigde baggerspecie zal in de komende 20 jaar in
depot geborgen moeten worden.
De hoofd-verwijderingsstructuur voor verontreinigde baggerspecie wordt voor de (middel)lange
termijn derhalve gevormd door berging in een of
twee centrale depots.
In het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie
wordt aangegeven dat, uitgaande van bepaalde randvoorwaarden (financiele randvoorwaarde van / 100,/ton droge stof voor klasse 2 specie en / 250,-/ton
droge stof voor klasse 3/4 specie en voorts een maximale reststroom van 20%), naar schatting ca. 22% van
klasse 2 en ca. 30% van klasse 3/4 specie verwerkbaar
zal zijn.
Bovenstaande conclusie uit de 1ste fase van het
Zeeuwse MER wordt hierdoor volledig bevestigd: het
bergen/storten in depot vormt de komende 15 jaar de
hoofdroute.
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Een en ander betekent overigens niet dat de andere
onderdelen van de verwijderingsketen verder geen
aandacht behoeven. Juist om ze hun plaats te geven
en in de toekomst tot verdere ontwikkeling te brengen
is een gericht en activerend beleid ten aanzien van die
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andere onderdelen noodzakelijk. De hoofdlijnen hiervan worden onderstaand aangegeven.
Behandeling van het (middel)lange termijnbeleid zal
plaatsvinden aan de hand van de verschillende onderdelen van de verwijderingsketen: baggermethoden,
transport, ontwatering, fractiescheiding, reiniging,
immobilisatie en berging in depot.
Daarbij zullen beleidsuitgangspunten en daarbij te hanteren instrumenten worden geformuleerd. In paragraaf
8.3 worden deze tenslotte geclusterd gepresenteerd
inclusief actiepunten.

Baggermethoden
Omdat aan het baggeren van verontreinigde specie
steeds hogere eisen worden gesteld, zijn nieuwe technieken of aanpassingen op bestaande technieken ontwikkeld. Hierdoor kan nauwkeuriger en in een aantal
gevallen kleinschaliger worden gewerkt. In Verwijderingsketens, Basisrapport b.1.2 van het MER Berging
baggerspecie Zeeland worden een aantal baggermethoden beoordeeld op hun geschiktheid voor het milieuvriendelijk baggeren van verontreinigde specie. In het
landelijk MER berging baggerspecie is dit eveneens
gebeurd.
De volgende baggertechnieken zijn onderscheiden:
emmerbaggermolen, baggerlepel, grijperkraan, cutterzuiger, pneumapomp en sleephopper. Uit beide analyses komt duidelijk naar voren, dat de toe te passen
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Baggerzuiger in het binnenwater.
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baggermethode sterk afhankelijk is van plaatselijke
omstandigheden. De toepasbaarheid wordt in hoge
mate bepaald door de toegankelijkheid van bet te baggeren oppervlaktewater voor baggermaterieel, de mate
waarin de waterbodem grot vuil bevat, de transportafstand in relatie tot de dichtheid (consolidatiegraad) van
de baggerspecie (bij grote transportafstand liefst zo min
mogelijk water toevoegen bij bet baggeren) en de
milieu-effecten, te weten
- de mate waarin vertroebeling van bet oppervlaktewater optreedt
- de mate waarin transportwater moet worden toegevoegd
- de mate waarin aerosolvorming optreedt
- bet energieverbruik.
Op zich lijkt er voldoende informatie beschikbaar om
voor elke specifieke situatie een goede keuze te maken
ten aanzien van de toe te passen techniek gericht op
milieuvriendelijk baggeren.
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Beleidsuitgangspunten baggermethoden
- Naarmate de waterbodem meer vervuild is (klasse 3
en 4) dient er meer nadruk gelegd te worden op
milieuvriendelijk baggeren.
- Dit zelfde geldt naarmate bet betreffende (omringende) oppervlaktewater een hoogwaardiger functie vervult met daaraan gerelateerd een grotere kwetsbaarheid voor verontreiniging.
- De keuze van de baggermethode is afhankelijk van
locatiespecifieke factoren. Het uitgangspunt van
selectief baggeren (verwijderen wat verwijderd moet
worden, niet meer en niet minder) en zo weinig
mogelijk verspreiding naar buiten staat daarbij voorop.
- Behalve bij toepassing van deeltjesscheiding, is het
gewenst zo min mogelijk water toe te voegen.
- De ontwikkeling van nieuwe technieken of aanpassingen van bestaande technieken moeten op de voet
worden gevolgd.
Instrumenten
- Intentieverklaring conform deze uitgangspunten te
handelen (via onderschrijven van dit beleidsplan)
door betrokken overheden, die soms tevens producent van baggerspecie zijn.
- Het opnemen van voorschriften in vergunningen op
basis van het Baggerreglement (Rijkswaterstaat).

Transport
Er komen drie manieren van transport in aanmerking
om (apart of in combinatie) baggerspecie van baggerlocatie naar verwerkingslocatie te vervoeren: met
vrachtwagens, per schip of door een persleiding
(Verwijderingsketens, Basisrapport b. 1.2 MER).

Transport met vrachtwagens is zeer kostbaar (vooral
als de specie nog niet is ontwaterd) en veroorzaakt
relatief veel luchtvervuiling en lawaai-overlast. Het zal
in de praktijk alleen worden toegepast als transport per
schip en/of pijpleiding niet (goed) mogelijk is, zoals het
geval kan zijn bij verontreinigde specie uit kleinere binnenwateren.
Transport per schip is aanmerkelijk goedkoper en veroorzaakt veel minder luchtvervuiling en lawaai-overlast

dan transport met vrachtwagens. In de praktijk zal het
transport per schip veelal plaatsvinden tot aan een aanlandingspunt/losplaats. Van daaruit kan de specie door
middel van een pijpleiding in een depot worden
gebracht.
Transport via een persleiding is, vanwege de kosten,
hoogstens over een afstand van enkele kilometers een
alternatief.
Bij de beoogde hoofd-verwijderingsstructuur - een of
twee centrale depots voor alle verontreinigde baggerspecie uit Zeeland - zullen grote verschillen in transportkosten ontstaan per aanbieder van baggerspecie,
al naar gelang de ligging ten opzichte van het depot.
Via een vereveningsfonds zouden deze verschillen
kunnen worden beperkt c.q. weggenomen. Het eventueel instellen van een vereveningsfonds dient nader
onderzocht te worden (actiepunt 8.2).
Beleidsuitgangspunten transport
- Bij de keuze van transportmethode dient gestreefd te
worden naar optimalisatie van milieu- (minimale
emissies/energieverbruik) en kostenfactoren (laagste
kosten) = milieurendement.
- In de beoogde hoofd-verwijderingsstructuur (berging
in een of twee per schip bereikbare centrale depots)
betekent dit zoveel mogelijk transport per schip.
Instrumenten
- Intentieverklaring betrokken overheden via onderschrijven van dit beleidsplan.

Ontwatering
Ontwatering heeft tot doel het volume van de baggerspecie te verminderen, teneinde het verder te kunnen
verwerken of aan te wenden voor (her)gebruik.
Ontwatering kan tevens plaatsvinden om de transportkosten te reduceren. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke en kunstmatige ontwatering.
Bij beide vormen van ontwatering moeten meestal
voorzieningen worden getroffen voor het zuiveren en
lozen van het vrijkomende water.
Natuurlijke ontwatering is een goede methode indien
de baggerspecie direct daarna wordt aangewend voor
nuttig gebruik. Voor verontreinigde baggerspecie is dit
veelal niet aan de orde. Deze vorm van ontwatering zal
alleen toepassing vinden bij baggerspecie afkomstig uit
de binnenwateren. Baggerspecie uit de rijkswateren zal
direct per schip afgevoerd worden, zonder ontwateringsstap.
Kunstmatige ontwatering (bijvoorbeeld met een zeefbandpers) is door het hoge energieverbruik en voorzieningen voor zuivering en lozing van het vrijkomende
water duur. Hierdoor komt het alleen in aanmerking
voor kleine hoeveelheden ernstig verontreinigde specie
als tussenstap tussen deeltjesscheiding en reiniging
van de fijne fractie.
Beleidsuitgangspunten ontwatering
Geen. Het gaat hier primair om een economische afweging.
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Wormwielzuiger werkt nauwkeurig, veilig en troebelingsvrij.

Instrumenten
Instrumenten om de beleidsuitgangspunten te realiseren zijn niet aan de orde, omdat het slechts een economische afweging betreft. Dat neemt uiteraard niet weg
dat een inrichting voor ontwatering van baggerspecie
onder meerdere vergunningenregimes op milieugebied
valt (Wet milieubeheer, WVO).

Deeltjesscheiding
Het doel van scheiding is het reduceren van de hoeveelheid specie die moet worden geborgen of verder
moet worden verwerkt. Scheiding is vaak onderdeel
van een verwerkingsketen indien hiermee de vuillast in
een fractie geconcentreerd kan worden, zodat daarnaast een schone fractie ontstaat.
Tijdens het scheiden wordt de baggerspecie verdeeld
in een lichte en een zware fractie. De lichte fractie
bevat kleine mineraie deeltjes en lichte delen, zoals
organische stof. De zware fractie bestaat uit de grotere
mineraie deeltjes, zoals de zandfractie. Meestal zijn de
verontreinigingen gebonden aan de lichte fractie.
De effectiviteit van scheiding is in sterke mate afhankelijk van de korrelgrootteverdeling en het organischestofgehalte van het uitgangsmateriaal. De methode is
alleen zinvol voor besparing van depotcapaciteit als de
specie uit voldoende zandig materiaal bestaat (landelij-

ke MER: 30 - 60%, MER 1ste fase berging baggerspecie Zeeland: 40%). Een nadeel van deeltjesscheiding is
dat de fijne fractie als gevolg van toevoegen van water
een veel groter volume inneemt dan voorheen en
bovendien moeilijker bezinkt en consolideert. Na de
consolidatie ontstaat echter een specielaag met een
geringere doorlatendheid dan in de situatie zonder
scheiding. Dit is uit oogpunt van beperking van emissies uit het depot een voordeel.
De kosten van scheiden door middel van hydrocyclonage bedragen circa /10,-/m3 in situ.
De effectiviteit van deeltjesscheiding wordt behalve
door de korrelgrootteverdeling in hoge mate bepaald
door de resulterende kwaliteit van de grove fractie.
Lang niet altijd blijkt de kwaliteit van de grove fractie
zodanig dat verspreiding mogelijk is. Teneinde de kwaiiteit van de grove fractie te verbeteren zijn technieken
ontwikkeld met behulp van upflow reactoren
(Hamburg). Daardoor is een kwaliteit zand verkrijgbaar
die voldoet aan de streefwaarden voor de bodemkwaliteit. De prijsindicatie voor hydrocyclonage gevolgd door
upflow bedraagt /25/m3 in situ.
Voor een geavanceerde scheidingsinstallatie lijkt vestiging op een vaste locatie (bijv. bij het bergingsdepot)
het meest aangewezen. Het vraagstuk van mobiele
dan wel vaste scheidingsinstallatie dient nog nader
onderzocht te worden (actiepunt 8.4).
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Toepassing van deeltjesscheiding staat of valt met de
kwaliteit van de grove fractie. Dit moet een vrij of onder
voorwaarden toepasbaar produkt zijn. Essentieel is in
dit verband bet in voorbereiding zijnde Bouwstoffenbesluit. Deze kwestie verdient nadere aandacht.

- Via het acceptatiebeleid van de beheerder van het
centrale baggerdepot wordt het onderzoek naar de
mogelijkheid van scheiding afgedwongen. Voorts kan
overwogen worden via het tarievenbeleid pressie in
de gewenste richting uit te oefenen.

In bet MER 1ste fase berging baggerspecie Zeeland
wordt ervan uitgegaan, dat optopend tot het jaar 2010
maximaal 40% van de totale hoeveelheid baggerspecie
in aanmerking komt voor deeltjesscheiding. Vergeleken
met de schattingen in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (ca. 20-30% is naar schatting verwerkbaar) spoort dit redelijk voor het jaar 2000 en is dit
aan de hoge kant voor het jaar 2010. Gezien de aanzienlijke onzekerheden en het relatief zandiger karakter
van de Zeeuwse baggerspecie is het uitgangspunt uit
het 1ste fase MER gehandhaafd.

Reiniging

Beleidsuitgangspunten deeltjesscheiding
- Tot het jaar 2000 wordt toepassing van scheiding
alleen overwogen voor baggerspecie, die niet mag
worden verspreid, i.c. klasse 3 en 4 specie.
- De mogelijkheid tot scheiding dient te worden onderzocht als het zandgehalte (p > 63 pm) van de specie
groter is dan 40%. Scheiding is maatwerk. Voor elk
baggerwerk is daarom dit nader onderzoek noodzakelijk.
- Scheiding wordt niet toegepast als blijkt dat de afgescheiden zandfractie wegens de resterende verontreinigingsgraad niet mag worden verspreid of toegepast.
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Instrumenten
- Informatie over mogelijkheid van scheiding wordt
geeist opgenomen te zijn in vergunningaanvragen in
het kader van de Wet Milieubeheer (doelmatigheidstoets).

Het doel van reinigen is primair:
- het verkrijgen van een multifunctioneel en daarmee
een vrij toepasbaar produkt en
- indien dat niet lukt, het verkrijgen van een onder
voorwaarden toepasbaar produkt.
Het kader zal hiervoor worden gegeven in het (ontwerp)Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming. Het Bouwstoffenbesluit zal de komende
jaren gefaseerd in werking treden. Het Bouwstoffenbesluit onderscheidt bouwstoffen met een geringe
(categorie 1) en een grotere uitloogbaarheid (categorie
2). Te verwachten valt dat baggerspecie in het algemeen onder categorie 1 komt te vailen. In dat geval zal
terugneembaarheid de enige eis bij toepassing zijn.
Baggerspecie klasse 4 (overschrijding van de interventiewaarden) mag niet worden toegepast als bouwstof.
Als randvoorwaarde voor toepassing van verwerkingstechnieken is in het Beleidsstandpunt een te storten
reststroom van maximaal 20% geformuleerd. In dit
beleidsplan zal dit eveneens als randvoorwaarde voor
reiniging/immobilisatie worden gehanteerd.
Techniek en kosten
Reinigingstechnieken kunnen worden verdeeld in drie
groepen: biologische reiniging, chemische reiniging en
fysisch/chemische reiniging. Tabel 8.1 geeft een overzicht van de reinigingstechnieken die in het kader van
het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen
Waterbodems (POSW) zijn onderzocht.

Tabel 8.1 Reinigingsrechten voor baggerspecie
Reinigingstechniek
Biologische reiniging
Landfarming
Beluchtingsbassin
Bioreactor
Chemische reiniging
Extractie met zuur
Extractie met EDTA
Oxydatie met peroxyde
Fysisch/chemische reiniging
Flotatie
Gravitatieve scheiding

Fractie1)

T
L
TZ

TLZ
LZ
T

Z
Z

Verontreiniging2)

Prijs per kubieke meter3)

PAK's en olie
PAK's en olie
PAK's en olie

f 40,- tot f 100,f 12,- totf 35,-(10% d.s.)
f 115,- totf 640,- (50% d.s.)

zware metalen
zware metalen
PAK's en olie

f 30,- tot f 1.050,f 60,- tot f 450,onbekend

OMIVE4), zware metalen
OMIVE, zware metalen

f 240,onbekend

’) De fracties waarvoor de reinigingsmethode geschikt is. T = totale baggerspecie, L = lichte fractie, Z = zware fractie.
2

) De verontreiniging waar de techniek betrekking op heeft.

3

) Bij berekeningen is er bij chemisch en fysich chemisch reinigen van uitgegaan dat 1 ton droge stof (d.s) ongeveer overeenkomt met 3m^ (33% d.s.),
tenzij anders aangegeven.
“) OMIVE = organische microverontreinigingen.
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Bij biologische reiniging worden micro-organismen en
zuurstof in de specie gebracht. Deze techniek biedt
goede perspectieven voor specie die enkel met PAK's
en olie is verontreinigd. Nadelen van deze methode zijn
de lange verblijftijd van de specie met het daardoor veroorzaakte ruimtebeslag en de onvoldoende reiniging
van sterk verontreinigde specie (reiniging hiervan tot op
het grenswaardeniveau is nog niet haalbaar gebleken).
De kosten voor reiniging zijn maximaal ruim /100,- per
m3 in situ als wordt uitgegaan van landfarming en toepassing van beluchtingsbassins.
Bij chemische reiniging worden chemicalien aan de
baggerspecie toegevoegd. Er zijn grofweg twee technieken: extractie en oxydatie. Extractie is geschikt om
zware metalen te verwijderen. Met deze methode zijn
voor veel metalen hoge verwijderingspercentages haalbaar. Nadelen zijn het hoge chemicalien verbruik, het
sterk zure karakter van het gereinigde materiaal en het
vrijkomen van afval. Organische stoffen kunnen chemisch of thermisch worden geoxideerd. Deze technieken gaan gepaard met een hoog chemicalien- respectievelijk energieverbruik.
Fysisch/chemische reiniging kan vooral ingezet worden ter polishing van de grove fractie van de hydrocyclonage. De grove fractie is vaak nog licht verontreinigd.
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Beoordeling verwerkbaarheid
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Bij waterbodemsaneringen die gefinancierd worden in
het kader van de WBB dient de toetsing op verwerkbaarheid door het Stichting Servicecentrum Grondreiniging (SCG) plaats te vinden. Met de inwerkingtreding
van de saneringsregeling WBB in mei 1994 is voor alle
verontreinigde baggerspecie, zowel sanerings- als
onderhoudsspecie, die de interventiewaarden overschrijdt, toetsing op verwerkbaarheid verplicht door het
SCG. De SCG brengt advies uit over de verwerkbaarheid. Het bevoegd gezag beslist (dus geen verplichte
verwerking bij een positief advies).
Om de adviezenstroom van het SCG hanteerbaar te
houden zullen bij ministeriele regeling categorieen baggerspecie aangewezen worden, waarvoor beoordeling
door het SCG achterwege kan blijven.
De SCG hanteert criteria voor reiniging, welke gebaseerd zijn op de Leidraad bodembescherming, te
weten:
- de technische haalbaarheid van de reiniging;
- de financiele haalbaarheid van de reiniging.
De reiniging van zwaar vervuilde en minder ernstig vervuilde grond mag respectievelijk /250,- en /100,- per
ton droge stof kosten. In het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie worden dezelfde bedragen
aangehouden voor resp. klasse 3/4 specie en klasse 2
specie.
Landelijke uniforme criteria voor de beoordeling van de
verwerkbaarheid van baggerspecie ontbreken op dit
moment. De criteria in de Leidraad bodembescherming
zijn hiervoor niet geschikt. In het beleidsstandpunt
wordt aangegeven, dat deze beoordelingscriteria in
1994 opgesteld zullen worden. Deze zullen vervolgens
in de nieuwe Leidraad bodembescherming kunnen
worden opgenomen. Tot zolang zal beoordeling van de

verwerkbaarheid moeten plaatsvinden op basis van
kennis en ervaring welke opgebouwd is in het kader
van proef- en pilotprojecten (POSW). Deze expertise is
geconcentreerd bij SCG en RIZA.
Een groot struikelblok voor de reiniging van baggerspecie zijn vooralsnog de kosten. Omdat er vaak sprake is van een mix aan verontreinigingen, zal in de praktijk de reiniging van de specie meestal bestaan uit de
toepassing van diverse technieken. De totale reinigingsprijs overstijgt dan al snel de hierboven vermelde
financiele randvoorwaarden voor verwerkbaarheid.
Uit het eindconcept van Scheidings- en reinigingskosten van baggerspecie blijkt dat slibrijke dan wel zandige bagger relatief tegen de laagste kosten gereinigd
kan worden. Matig zandig (en dus tegelijk matig slibrijk)
materiaal vergt aanzienlijk hogere reinigingskosten.
Indien tevens een breed scala aan verontreinigingen
aanwezig is, is reiniging technisch moeilijkte realiseren
en leidt tot zeer hoge kosten. Voorts kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van het "schone"
eindproduct. Het rendement van reinigingstechnieken
is vaak nog zodanig, dat het veelal onvoldoende is om
kwaliteitsklasse 1, laat staan de streefwaarden (klasse
0) te bereiken.
Gezien de kosten, de stand van de techniek en de
beschikbare capaciteit kan zodoende worden geconcludeerd dat de eerst komende vijf tot tien jaar reiniging
van substantiele hoeveelheden specie zijn begrenzingen zal hebben. Het Beleidsstandpunt verwijdering
baggerspecie geeft, binnen de gestelde financiele
randvoorwaarden, aan dat ca. 20-30% van het aanbod
verwerkbaar zou zijn.
Voor het jaar 2000 is hiervan de in het beleidsstandpunt
opgenomen verwerkingsdoelstelling van 20% van klasse 2, 3 en 4 specie afgeleid. In dit Zeeuwse beleidsplan
wordt deze verwerkingsdoelstelling, althans voor klasse Sen 4 specie, gvergenomen. Het betrefteen inspanningsverplichting, waarvan op voorhand, gezien de
beschikbare financiele middelen, gesteld kan worden
dat het niet eenvoudig zal zijn deze te halen.
Tot slot wordt nog gewezen op het belang van een
goede financieringsstructuur, wil reiniging van baggerspecie echt van de grond komen. Juist voor bagger die
niet in WBB-kader verwerkt zal worden ontstaan zonder financieringsstructuur aanzienlijke problemen. Ter
toelichting het volgende.
Van een rechtvaardige kostentoedeling van verwerking
van baggerspecie is sprake, indien:
- de kosten worden gedragen door de veroorzaker van
de verontreiniging
- de kosten hoger zijn naarmate de verontreiniging
ernstiger is.
In de praktijk gaan beide criteria vaak niet op. De producent/aanbieder van de baggerspecie is veelal slechts
in geringe mate direct verantwoordelijk voor de verontreiniging. Tevens zijn door de veelheid en het diffuse
karakter van de bronnen de mogelijkheden van kostenverhaal op de veroorzaker beperkt. Dit heeft tot gevolg
dat de producent/aanbieder uiteindelijk toch opdraait
voor de verwerkingskosten.
Gerelateerd aan de verontreinigingsgraad pakt de
beoordeling van de verwerkbaarheid tamelijk willekeu-
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rig uit. In de praktijk zal dit er toe leiden dat bijv. ernstig
verontreinigde baggerspecie verwezen wordt naar bet
depot - en dus tegen relatief lage kosten verwijderd
wordt - en minder verontreinigde specie als reinigbaar
aangemerkt wordt, met als gevolg aanzienlijk hogere
verwijderingskosten! Door de producenten van bagger
zal dit (terecht) als een vorm van willekeur ervaren worden. De via vergunningen of acceptatiebeleid betrokken overheden zullen dat evenzo ervaren en zullen
onder deze condities weinig geneigd zijn reiniging toch
af te dwingen. Het instellen van een verwerkingsfonds
gevoed via een toeslagheffing op elke in depot
gebrachte m3 bagger kan voor dit probleem een oplossing vormen. Via financiele bijdragen uit dit fonds voor
reiniging van bepaalde partijen bagger kan een meer
gelijke behandeling van producenten van bagger
bereikt worden. Met de realisering van structurele
depotcapaciteit dient een dergelijk fonds dan ook
beslist ingesteld te worden.
Helaas geeft het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie weinig houvast ten aanzien van storing van
baggerspeciestromen. Het Beleidsstandpunt mikt in
eerste instantie op het formuleren van acceptatiecriteria ten behoeve van vergunningen voor stortplaatsen
van bagger. Voor andere instrumenten, zoals de hierboven bepleite vereveningsheffing, wordt slechts
onderzoek naar de mogelijkheden in het vooruitzicht
gesteld. Op voorhand kan gesteld worden, dat zonder
aanvullend sturingsinstrumentarium, het behalen van
de voorgenomen verwerkingsdoelstelling zeer twijfelachtig is.
Beleidsuitgangspunten reiniging

- Klasse 3 en 4 baggerspecie dient in alle gevallen
beoordeeld te worden op verwerkbaar-Zreinigbaarheid. Gestreefd wordt naar het behalen van een verwerkingsdoelstelling van 20% van het aanbod van
klasse 3 en 4 specie in het jaar 2000.
- Beoordeling zal plaatsvinden op basis van uniforme
landelijke criteria, welke in 1994 verwacht worden.
Tot zolang zal zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van bestaande expertise (ondermeer in
POSW-verband).
- Als randvoorwaarden voor verwerkbaar-Zreinigbaarheid zal gelden, dat verwerkingZreiniging tot een vrij
of onder voorwaarden toepasbaar produkt moet leiden, waarbij de reststroom maximaal 20% mag
bedragen bij een maximale verwerkingsprijs van
/250,- per ton droge stof voor klasse 3Z4 specie.
- Via een toeslagheffing op elke in depot gebrachte m3
baggerspecie wordt een stimuleringsbeleid ten aanzien van verwerkingZreiniging van baggerspecie
mogelijk gemaakt. De opbrengst van de toeslagheffing zal worden gebruikt voor verwerkingZreiniging
van bijzondere partijen baggerspecie en voor experimenten met en onderzoek naar alternatieve verwerkingsmethodes.
Instrumenten

- Intentieverklaring van overheden en producenten
van baggerspecie conform de uitgangspunten uit dit
beleidsplan te handelen.
- Het acceptatiebeleid door de beheerder van het (de)
centrale depot(s).

- Het tarievenbeleid voor het (de) centrale depot(s): de
bovengenoemde toeslagheffing.
De verantwoordelijke instantie is hier eveneens de
beheersorganisatie voor het depot.

Immobilisatie
Bij immobilisatie worden verontreinigingen vastgelegd,
waardoor de uitloogbaarheid wordt verlaagd. Er kan
onderscheid worden gemaakt tussen immobilisatie
door verhitting (versintering en verglazing) en immobilisatie door "inmetseling van de verontreiniging". De laatste techniek is voor baggerspecie niet of nauwelijks
geschikt.
Bij sintering en verglazing wordt de specie eerst
mechanisch ontwaterd en daarna langzaam verhit tot
circa 1200 (sintering) of 1500 graden (verglazing). Door
de verhitting worden alle organische componenten
geoxideerd. De zware metalen worden in een keramische structuur ingebakken en zijn niet meer biologisch
beschikbaar, ook niet op de lange termijn.
De techniek kan een oplossing zijn voor die speciesoorten die zwaar verontreinigd zijn (zoals WCA-specie) en niet voldoende kunnen worden gereinigd.
Vooral specie met een mix van verontreinigingen of een
hoge concentratie aan zware metalen komen in aanmerking voor deze verwerkingsmethode.
Over de doelmatigheid van immobilisatietechnieken
voor baggerspecie bestaat echter nog geen eenduidig
inzicht. Over het uitlooggedrag in de tijd van de gei'mmobiliseerde specie is nog weinig bekend.
Immobilisatie kost ongeveer /100 - 150 per m3 specie
bij grootschalige toepassing (opgave Ecotechniek; landelijke MER: ca. /SOOZton droge stof). De prijs bestaat
uit de hoge energiekosten en kosten voor de nazuivering van vrijkomende gassen.
In Dordrecht zal mogelijk een bedrijf opgericht worden
voor verwerking van ondermeer verontreinigde baggerspecie tot een keramisch produkt (kunstgrind). De ontwikkelingen hier en elders ten aanzien van immobilisatie zullen gevolgd moeten worden.
Beleidsuitgangspunten immobilisatie

- Immobilisatie wordt vooralsnog alleen zinvol geacht
voor verwerking van zwaar verontreinigde baggerspecie en van hooggeconcentreerde reststromen
van deeltjesscheiding of extractie.
- De ontwikkelingen op het gebied van deze techniek
en de toepassing in de praktijk zullen op de voet
gevolgd worden (geldt overigens voor alle verwerkingstechnieken).
Instrumenten

- Zie onder reiniging.

Berging
Baggerspecie moet worden geborgen als het, al dan
niet na verwerking, te verontreinigd is om te worden
verspreid of (her)gebruikt. Bij berging wordt verontreinigde specie onder IBC-voorwaarden (isolatie, beheersing, controle) in een depot gestort. Zodoende kan
geen verspreiding meer plaatsvinden van de specie
zelf en worden emissies vanuit de specie zoveel mogelijk beperkt.
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Overzichtsfoto van het Sloegebied met aan de linkerkant een stukje van de goed scorende locatie Sloehaven-west voor het grootschalig baggerdepot.
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Zoals eerder aangegeven vormt berging de komende
15 tot 20 jaar de hoofd-verwijderingsstruktuur voor verontreinigde baggerspecie. Dit wordt bevestigd in het
landelijk MER berging baggerspecie en het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie.
In Zeeland is op dit moment het MER in voorbereiding
dat moet leiden tot een of twee centrale baggerspeciedepots voor deze regio. In dit beleidsplan wordt daarom
slechts zeer summier op dit onderdeel en tevens sluitstuk van de verwijderingsketen ingegaan.
In het MER 1ste fase is onderzoek gedaan naar de
gewenste bergingscapaciteit, bergingslocaties en bergingsmethoden. Resultaat: gemikt werd op de aanleg
van een of twee permanente depots met een totals
capaciteit van 15 miljoen m3 te bergen bagger. Op basis
van de ramingen uit 1990 zou deze hoeveelheid in de
komende 20 jaar moeten worden geborgen.
Destijds is het gecombineerd bergen van zuiveringsslib
en baggerspecie van waterschapszijde in discussie
gebracht en is deze optie, vanwege ervaringen en
randvoorwaarden ontleend aan de gecombineerde berging in de slufter op de Maasvlakte, niet in het MER
meegenomen. Gezien de voornemens bij het ministerie
van VROM om te komen tot een stortverbod voor zuiveringsslib lijkt de discussie ten aanzien van dit punt
spoedig niet meer aan de orde. Mocht dit stortverbod er
niet komen, dan kan het gecombineerd storten van
bagger en zuiveringsslib (nogmaals) in het door de pro-

vincie in 1995/1996 op te stellen MER zuiveringsslib in
beschouwing worden genomen.
In het MER 1ste fase is het aantal locatiegebieden van
48 tot 8 teruggebracht en worden vier bergingsvarianten in oven/veging genomen:
- deponie op land
- deponie in aanlanding met specie gedeeltelijk boven
en onder water
- deponie in eiland met specie gedeeltelijk boven en
onder water
- deponie in de bodem.
In het landelijk MER berging baggerspecie wordt
geconcludeerd dat locatie-onafhankelijk geen voorkeur
uitgesproken kan worden voor een bepaalde depotvariant. Op grand van milieu-aspecten kan in het algemeen geen voorkeur uitgesproken worden voor "natte"
of "droge" bergingsvarianten. Dat betekent dat er dus
ook geen meest milieuvriendelijke bergingsvariant is te
beschrijven los van de locatiespecifieke omstandigheden. De benadering, die gevolgd wordt in het Zeeuwse
MER wordt hiermee bevestigd. Locatie-afhankelijke
factoren en de uitwerking daarbinnen van de IBC-criteria zullen de doorslag moeten geven. In het
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie wordt de
lijn van het landelijk MER gevolgd. Het tweede deel van
dit Beleidsstandpunt geeft richtlijnen voor baggerspeciedepotsZ-stortplaatsen ter bescherming van bodem
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en grondwater. Deze richtlijnen zullen uiteraard betrokken worden in het MER berging baggerspecie Zeeland.
Met (locatie)MER zal najaar 1994 in procedure worden
gebracht.
Inmiddels is in het kader van de 2e fase van het MER
een interimrapport verschenen. Op basis daarvan is
door gedeputeerde staten besloten in het verdere traject van het MER door te werken met vier locaties met
daarbinnen nog meerdere bergingsvarianten (zie paragraaf 2.3). De bergingsvariant deponie in aanlanding is
daarbij komen te vervallen.
In de eerste helft van 1995 zal worden beslist waar het
(de) depot(s) wordt (worden) aangelegd en welke bergingsmethode daarbij zal worden toegepast. Vervolgens zal dit bergingsalternatief in 1995 worden uitgewerkt op inrichtingsniveau. Op basis hiervan zullen
de milieuvergunningen kunnen worden aangevraagd.
Met de ruimtelijke ordeningsprocedures kan reeds na
de besluitvorming over het bergingsalternatief en voor
de uitwerking op inrichtingsniveau worden gestart.
Gelet op de duur van de te doorlopen procedures zal
realisering van het (de) depot(s) nauwelijks voor het
jaar 2000 mogelijk zijn.
In 1995 zal ook duidelijk moeten zijn hoe de beheersorganisatie voor het (de) baggerdepot(s) er uit zal gaan
zien. Het is immers van groot belang dat er een instan-

tie is die zich na gereedkomen van het MER intensief
gaat bezig houden met de daadwerkelijke realisering
van het (de) baggerdepot(s). Het ministerie van V&W
geeft de voorkeur aan het oprichten van een overkoepelende landelijke stichting voor het beheer van grootschalige baggerdepots. Het feitelijk beheer dient per
lokatie te geschieden via dochterstichtingen. De ideeen
zijn echter pril en moeten op veel onderdelen nog uitgewerkt worden. Nadat eerder vooral gemikt werd op
private financiering, richt het rijk zich nu weer meer op
publieke financiering (zie ENW).
Zoals aangegeven is in de paragrafen over scheiding
en reiniging dient dit beheersorgaan ook een sturende
rol te vervullen ten aanzien van de gehele verwijderingsketen van bagger.
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat er voor klasse 2-specie uit sommige Delta-wateren een alternatief
is voor het bergen in een centraal (en kunstmatig opgericht) depot: het storten in diepe putten. Op basis van
studies van het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en
de Dienst Getijdewateren (DGW) is geconcludeerd dat
deze vorm van berging, mits voldaan wordt aan een
aantal voorwaarden (beperking tot bepaalde putten met
weinig/geen uitschuring, gebruik van een diffusor), als
een aanvaardbare oplossing kan worden gezien. Het
storten van baggerspecie in diepe putten is zowel ver-
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gunningplichtig in het kader van de WVO (Rijkswaterstaat) als in het kader van de Wet milieubeheer
(provincie).
Met verwijzing naar paragraaf 7.3 staat het storten in
putten op dit moment opnieuw ter discussie.
Aanbodraming verontreinigde baggerspecie
Zoals eerder aangegeven, werd in 1990 het aanbod
voor de periode tot 2010 geschat op 15 miljoen m3.
Inmiddels is er een geactualiseerde raming voor de vrijkomende hoeveelheden verontreinigde baggerspecie
in de periode tot 2010. De eerder geraamde ca. 7.5 miljoen m3 klasse 3 en 4 specie (onderhoud + sanering)
daalt in de nieuwe schattingen naar ca. 4 miljoen m3
voor de periode tot 2015. Dit is vooral een gevolg van
preventiemaatregelen en een nauwkeuriger schatting
van het aanbod uit de havens van het havenschap
Vlissingen. De 15 miljoen m3 uit de aanbodraming 1990
werd gecompleteerd met ca. 7.5 miljoen m3 klasse 2
specie. Deze hoeveelheid is grotendeels afkomstig uit
de Westerschelde. Het gaat daarbij om specie uit de
havens en dus niet om baggerspecie uit de vaargeulen.
Deze is buiten beschouwing gebleven.
Ten aanzien van de voorgenomen afbouw van het verspreidingsbeleid van klasse 2 specie bestaat aanzienlijke onzekerheid. De snelheid van afbouw is immers in
het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie afhankelijk gesteld van de voortgang van het preventieve
beleid en de beschikbare verwijderingscapaciteit. Daar-

naast speelt - en dat geldt in het bijzonder voor estuaria
- dat niet ongelimiteerd specie aan het systeem kan
worden onttrokken. Dit leidt (ook) tot aantasting van de
ecologische functie en voorts tot aantasting van oevers,
geulverplaatsingen, etc.
Op basis van de huidige inzichten zou een aanbod aan
baggerspecie voor de periode tot 2015 van 4 miljoen m3
klasse 3 en 4 specie "hard11 zijn. De hoeveelheid klasse
2 specie, welke daar in deze periode bovenop komt, is
op dit moment moeilijk te ramen. Een prognose hiervan
is zowiezo "zacht". In bijlage 8 van het MER locatiekeuze wordt voor de periode tot 2015 de hoeveelheid te
bergen klasse 2 specie geraamd op 3.5 miljoen m3.
Samen leidt dit tot het nieuwe uitgangspunt voor het
MER: een aanbod van te bergen baggerspecie van 7.5
miljoen m3.
Beleidsuitgangspunten berging
Gezien de lopende m.e.r. berging baggerspecie Zeeland zullen onderstaand alleen enkele beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen opgenomen worden.
- Het grootste deel van het aanbod aan verontreinigde
baggerspecie zal in de komende 20 jaar in depot
onder IBC-criteria geborgen moeten worden.
- Vooral gezien de onzekerheden ten aanzien van het
lange termijn beleid, vertonen lange termijn aanbodramingen van hoeveelheden verontreinigde baggerspecie per definitie aanzienlijke onzekerheden. De
hoeveelheid te bergen baggerspecie in Zeeland in de
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komende 20 jaar wordt geraamd in de bandbreedte
van 4 tot 15 miljoen m3 (rijks- en binnenwateren).
In bet najaar 1994 uit te brengen MER locatiekeuze
berging baggerspecie wordt uitgegaan van een totale hoeveelheid te bergen baggerspecie van 7.5 miljoen m3 (zie hiervoor).
Deze hoeveelheid zal geborgen moeten worden in
een of twee centrale depots.
Uitgangspunt is dat het hierbij gaat om permanente
depots. Wei zal getracht worden zo min mogelijk
blokkades op te werpen voor het op lange termijn
opwerken van de in depot gebrachte baggerspecie.
In het kader van het MER berging baggerspecie
Zeeland zal daarbij een afweging moeten worden
gemaakt tussen het meer of minder openhouden van
deze mogelijkheden en extra ruimtebeslag en kosten
als gevolg van compartimentering.
De beheersorganisatie van het (de) depot(s) dient
een sturende functie te hebben ten aanzien van de
gehele verwijderingsketen van baggerspecie. Bij de
opzet van de beheersorganisatie dient met dit aspect
rekening te worden gehouden.
Een spoedige realisering van de beoogde structurele
depotcapaciteit is zeer dringend. Vertraging zal leiden tot (verdere) schade voor milieu en economie.
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Instrumenten
- Het in voorbereiding zijnde MER dient de randvoorwaarden te geven voor een goede afweging bij de te
maken keuzes ten aanzien van berging van baggerspecie in Zeeland.
- Een goede procedurele begeleiding van de realisering van het (de) depot(s) dient een zo spoedig
mogelijke realisering te waarborgen.

m

£
^®Si

‘-si- .

mmsm

8.2 Interimbeleid
verwerking en berging
Er moet van worden uitgegaan dat de beoogde een of
twee centrale baggerspeciedepots niet voor het jaar
2000 gerealiseerd zullen worden. Het grote knelpunt
van dit moment - het ontbreken van structurele depotcapaciteit - zal de komende jaren daarom onverkort en
zelfs in verhevigde mate blijven bestaan, omdat op
sommige locaties uitstel van baggerwerkzaamheden
niet langer mogelijk zal zijn.
Uitdrukkelijk dient dan ook de vraag beantwoord te worden hoe de komende 5 jaar te handelen op het gebied
van de verwerking en berging van verontreinigde baggerspecie. Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn,
gaat het daarbij nagenoeg alleen om klasse 3 en 4 baggerspecie. Verwerking en berging van klasse 2 specie
zal eerst na 2000 fundamenteel aan de orde komen.
Onderstaand wordt ingegaan op het interimbeleid tot
2000. In het vervolg van deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen het omgaan met verontreinigde
baggerspecie uit de rijkswateren en uit de binnenwateren.

Baggerspecie rijkswateren
Wat zijn bij het ontbreken van structurele depotcapaciteit de alternatieven ?
- Uitstellen van baggerwerkzaamheden.
Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn
o.a. welke schade uitstel van baggeren met zich
meebrengt, zowel financieel-economisch als uit
milieu-oogpunt (bij dit laatste aspect dienen deze
afgewogen te worden tegen de milieueffecten van verwerking of (tijdelijke)
berging van de baggerspecie) en welke
risico's brengt uitstel
van baggeren met
zich mee (uit het roer
lopen schepen, tekortschietende
afvoercapaciteit water. &•—. - :
feSySS:*7^
lopen) en tenslotte
hoe noodzakelijk is
uitstel van baggeren
in het licht van de
aanwezige mogelijkheden (ook financieel gezien) tot verwerking of (tijdelijke)
berging.
Indian de schade en
■
risico's van uitstel
beperkt worden geacht is het gewenst
deze oplossing te
kiezen.
Versoepelen van het
geformuleerde
beleid voor versprei-
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Onderafdichting voor een baggerspeciedepot.
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ding van baggerspecie in oppervlaktewater. Het is
niet juist deze weg op te gaan. Wei is het zo dat een
aanscherping van het beleid door het ontbreken van
structurele depotcapaciteit in de weg wordt gestaan.
- Verwerken van de baggerspecie, zodanig dat voor
100% hergebruik/nuttig gebruik mogelijk wordt.
Bijvoorbeeld door scheiding gevolgd door reiniging of
immobilisatie van de verontreinigde fractie.
Dit is een goede oplossing, welke echter in diverse
situaties zal struikelen op de kosten.
- Verwerken van de baggerspecie, waardoor gedeeltelijk hergebruik/nuttig gebruik mogelijk wordt i.c.
scheiding en (tijdelijke) berging van de verontreinigde fractie.
Een voorwaarde voor deze oplossing is het verkrijgen van een toepasbare schone fractie en de
beschikbaarheid van (tijdelijke) bergingscapaciteit
(zie hierna).
In dat geval is het een goede oplossing, welke nagestreefd dient te worden.
- De verontreinigde baggerspecie in zijn geheel bergen in depot.
De eerste vraag die hierbij opdoemt is: als realisering
van een groot baggerdepot zoveel tijd kost, kan een
klein(er) depot dan wel op korte termijn aangelegd
worden ?
In zijn algemeenheid moet deze vraag ontkennend
beantwoord worden. Veelal zal, als het gaat om een
permanent depot, een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Dit vergt de nodige tijd,
zeker als men een artikei 19 procedure wenst te vermijden.
Het oprichten van een tijdelijk depot (voor max. 5
jaar) is via de Wet Ruimtelijke ordening (artikei 17)
aanzienlijk sneller te regelen. Alleen al om deze
reden dient in het kader van het interimbeleid geopteerd te worden voor tijdelijke berging.
Daarnaast is er alle aanleiding terughoudend te zijn
met het creeren van kieine permanente depots op
diverse plaatsen in de provincie. Dit is in strijd met
het afvalstoffenbeleid, dat gericht is op concentratie
van de verwerking.
Samenvattend indien scheiding en gedeeltelijk in
depot brengen onvoldoende perspectief biedt, ligt de
oplossing van geheel in depot bergen voor de hand.
In beginsel dient het daarbij te gaan om tijdelijke berging met te zijner tijd afvoer naar het definitieve
depot. Bij de oprichting van de tijdelijke voorziening
dienen voldoende garanties voor de tijdelijkheid
gecreeerd te worden. Het vormen van een financiele
reserve voor amovering van de voorziening, verdient
in dat verband de voorkeur.
Uitgaande van belemmeringen, welke er in de praktijk
tot op zekere hoogte zullen zijn voor het toepassen van
de opties 1 t/m 4, kan worden gesteld dat het op zeer
korte termijn realiseren van een of meer (tijdelijke)
depots met een substantiele ontvangstcapaciteit (ca.
200.000 tot 400.000 m3/depot), die als een interimvoorziening kunnen fungeren voor de meest urgente bagger, als zeer dringend moet worden beschouwd. De
mogelijkheden daartoe dienen met hoge urgentie te
worden onderzocht.
Een mogelijkheid is de uitbreiding van het bestaande

en reeds volgestorte baggerdepot in de Dekkerspolder
(Axelse Vlakte). Deze mogelijkheid is in onderzoek.
Gezien de aansluiting van deze nieuwe inrichting op
een bestaand depot annex stortplaats voor bedrijfsafvaistoffen geldt, bezien vanuit doelmatigheid, hier niet
het vereiste van tijdelijkheid.

Baggerspecie binnenwateren
De alternatieven, welke in beeld komen bij het ontbreken van structurele depotcapaciteit de komende jaren,
zijn min of meer dezelfde als hierboven aangegeven
ten aanzien van de rijkswateren. Bij het overwegen van
uitstel van baggeren zal beoordeeld moeten worden of
de afwateringsfunctie in de concrete situatie dit toestaat, dan wel dat de milieu-effecten van de waterbodem op oppervlaktewater en grondwater een continuering van de situatie niet in de weg staan. Versoepelen
van het verspreidingsbeleid wordt afgewezen. Het
gestelde hierboven ten aanzien van de opties 3, 4 en 5
is van overeenkomstige toepassing.
Gelet op het voorgaande is de meest voor de hand liggende beleidslijn voor baggerspecie uit binnenwateren,
weike niet verspreid mag worden:
- het maken van een tijdelijk depot in de nabijheid van
de baggerlocatie;
tezijnertijd afvoer naar het centrale baggerdepot;
of, voor die tijd, afvoer naar een vuilstortplaats.
- het oprichten per waterschap van een of meer inrichtingen voor ontwatering en tussenopslag;
periodieke afvoer naar het centrale baggerdepot; of,
voor die tijd, afvoer naar een vuilstortplaats.
Een dergelijk depot/inrichting is op dit moment vergunningplichtig op grand van de Wet milieubeheer, waarbij
de provincie of gemeente bevoegd gezag is. Bepalend
voor de te stellen eisen aan tijdelijke depots zullen uit
oogpunt van bescherming van bodem en grondwater
de volgende factoren zijn:
- de aard van de verontreinigende stoffen en de vorm
waarin deze verontreinigingen in de specie aanwezig
zijn;
- de mobiliteit (de uitloogbaarheid) van de verontreinigende stoffen en de penetratiediepte van deze stoffen in bodem en grondwater in de loop der jaren;
- geohydrologische situatie ter plaatse van het tijdelijk
depot (een bepalende factor bij het vorige punt);
- de duur van de tijdelijkheid van het depot.
Afvoer van het tussendepot naar een vuilstortplaats is,
gezien de snel stijgende stortkosten (/100,- per ton in
1994), niet aantrekkelijk, doch zal vanwege capaciteitsoverwegingen niet altijd vermijdbaar zijn.
Door het waterschap zal voorts aangetoond moeten
worden dat de baggerspecie als niet reinigbaar moet
worden beschouwd. Een algemeen stortverbod voor
reinigbare grand zal naar verwachting in 1995 van
kracht worden. In de vergunningvoorwaarden voor de
twee centrale stortplaatsen in Zeeland is een dergelijke
bepaling overigens reeds opgenomen. Op het storten
van reinigbare baggerspecie zal de eventueel per
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1 januari 1995 inwerkingtredende belasting op milieugrondslag van toepassing zijn: / 28,50 per ton.
Storing van spreiding en aantallen tijdelijke depots kan
plaatsvinden via de doelmatigheidstoets in het kader
van de vergunningverlening Wet milieubeheer. De
behoefte aan storing zal mede bepaald worden door de
mate van tijdelijkheid (en garanties daarvoor) van de
inrichtingen.
Een aspect dat aandacht verdient is het nottig gebroik
van verontreinigde specie in (water)boowkondige werken zoals geloidswallen, dijken, etc. Deze toepassing
valt onder het Inrichtingen- en vergonningenbesloit
milieobeheer (bij toepassing van meer dan 50 m3). Het
milieohygienisch kader voor het toepassen van (on)verwerkte specie zal worden gegeven in het Boowstoffenbesloit bodem- en oppervlaktewaterbescherming. Waarschijniijk verschijnt dit in 1995. De doelmatigheidstoets zal dan op grand van de Wet milieobeheer
geschieden. Vooralsnog wordt de toepassing van verontreinigde baggerspecie voor zowel de milieohygienische toetsing als de doelmatigheidstoetsing geregeld
via de vergonning Wet milieobeheer.
Bij deze toetsing gelden in ieder geval de volgende oitgangsponten:
- klasse 4 specie mag niet in werken verwerkt worden,
tenzij het betreffende werk gelijk te stellen is aan een
baggerdepot;
- voor minder ven/oilde baggerspecie, welke vanwege
de mate van vervoiling danwel de voorgenomen
wijze van verspreiding, niet valt binnen de termen

van het verspreidingsbeleid, zoals geformoleerd in
hoofdstok 7, zal aangehaakt worden op het toekomstige Boowstoffenbesloit. Verwezen wordt in dit verband naar paragraaf 4.5 van Provinciaal Milieubeleidsplan Kerend Tij Twee (ontwerp).
Opgemerkt dient te worden dat voor toepassing van
minder dan 50 m3 verontreinigde specie de gemeente
bevoegd gezag is.

Beleidsuitgangspunten interimbeleid
Samenvattend leidt het voorgaande tot onderstaande
beleidsoitgangsponten:
- De beleidsoitgangsponten als aangegeven onder
paragraaf 8.1 voor het (middel)lange termijn beleid
inzake de verwijdering van baggerspecie zijn op de
onderdelen baggermethoden, transport, deeltjesscheiding, reiniging en immobilisatie onverkort van
toepassing voor de periode van het interimbeleid
(exclosief die onderdelen die oitgevoerd zooden
moeten worden door de beheersorganisatie voor het
centraal baggerdepot na gereedkomen daarvan).
- Voor baggerspecie die niet verspreid mag worden,
moeten eerst de mogelijkheden worden bezien die
leiden tot een zo groot mogelijke mate van hergebroik/nottige toepassing.
- Voor de baggerspecie die resteert, dan wel waarvoor
verwerkingsmogelijkheden niet reeel aanwezig worden geacht, dient de oplossing gevonden te worden
in tijdelijke berging. Het aspect van tijdelijkheid is
gebaseerd op overwegingen van doelmatigheid (niet
71
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op allerlei plaatsen baggerdepotjes) en (relatief snelle) realiseerbaarheid.
- Voor baggerspecie uit de rijkswateren is het op zeer
korte termijn realiseren van een of meer in principe
tijdelijk depots met een substantiele capaciteit als
interimvoorziening zeer urgent.
In 1994 dienen met spoed de mogelijkheden daartoe
te worden onderzocht. Het aspect van tijdelijkheid
wordt in dit geval vooral gemotiveerd vanuit de grotere kansen voorde realiseerbaarheid. Baggerspecie
uit de binnenwateren kan geborgen worden in een tijdelijk depot in de omgeving van de baggerlocatie,
dan wel in een (permanente) inrichting voor ontwatering en tussenopslag. Dit alles uiteraard met inachtneming van de te stellen eisen uit oogpunt van
milieubescherming.

8.3 Kernpunten van
beleid en aanpak
verwerking/berging

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Eerst worden onderstaand enkele algemene kernpunten met betrekking tot verwerking en berging van baggerspecie aangegeven en vervolgens worden per
onderdeel, of een combinatie van onderdelen, van de
verwijderingsketen de beleidsinhoudelijke kernpunten,
de verantwoordelijkheden/taken van betrokkenen en de
actiepunten kort samengevat.
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Verwerking/berging baggerspecie
algemeen
- Verwerking/berging van vervuilde baggerspecie is in
principe eerst aan de orde, nadat vastgesteld is dat
verspreiding niet plaats kan/mag te vinden (zie paragraaf 7.2).
- Zowel op basis van het MER Iste fase berging baggerspecie Zeeland, als het landelijk MER berging
baggerspecie en het Beleidsstandpunt verwijdering
baggerspecie, kan gesteld worden dat de hoofd-verwijderingsstructuur voor verontreinigde baggerspecie
voor de (middel)lange termijn gevormd zal worden
door berging in grootschalige depots.
Voor Zeeland houdt dat in berging in een of twee
centrale depots.
- Ook bij het op aanzienlijke schaal toepassen van
deeltjesscheiding zal het effekt op de te bergen hoeveelheden baggerspecie relatief beperkt zijn (MER
1ste fase Zeeland).
Voor de (middel)lange termijn zal het aandeel te reinigen baggerspecie beperkt blijven tot ca. 20% van
het aanbod vervuilde baggerspecie (MER Iste fase
Zeeland, landelijke MER berging baggerspecie).
- Er dienen zodanige voorwaarden geschapen te worden, dat het verwerken van verontreinigde baggerspecie tot een vrij of onder voorwaarden toepasbaar
produkt, op de begrensde schaal als hierboven aangegeven ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.
De uitwerking van deze voorwaarden komt onderstaand aan de orde bij de samenvattende behandeling van onderdelen van de verwijderingsketen.
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label 8.2 Baggermethoden en transport

Verantwoordelijkheden/taken
Beleidsinhoudelijke
kernpunten

* Uitgangspunt is selectief
baggeren en zo weinig
mogelijk verspreiding
daarbij.
* Dit uitgangspunt weegt
zwaarder naarmate de
bagger meer vervuild en
de omgeving kwetsbaarder is.
* Keuze van baggermethode is, met inachtneming
van bovenstaand uitgangspunt, verder afhankelijk van locatiespecifieke factoren.
* Bij de keuze van de
transportmethode dient
gestreefd te worden naar
optimalisatie van milieuen kosten factoren. In de
beoogde hoofd-verwijderingsstructuur houdt dat
in: zoveel mogelijk
transport per schip.

Actiepunten
Producent/
aanbieder bagger
* Handelen conform nevengenoemde uitgangspunten (zorgvuldigheidsprincipe).
* Daarbij dient een afweging plaats te vinden op
basis van milieurendement.

Overheden

* Het stellen van voorwaarden in vergunningen op
basis van het baggerreglement (Rijkswaterstaat).

8.1
Nagaan of via WVO-vergunningen eisen gesteld
kunnen worden ten aanzien van baggeren.
8.2
Het instellen van een
vereveningsfonds voor
transportkosten (na tot
standkomen van het
grootschalig baggerdepot) onderzoeken.

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland
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label 8.3 Deeltjesscheiding

Verantwoordelijkheden/taken

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Beleidsinhoudelijke
kempunten
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* Tot het jaar 2000 wordt
toepassing van scheiding
alleen overwogen voor
baggerspecie die niet
mag worden verspreid
i.c. klasse 3 en 4 specie.
* Bij een zandgehalte (o>63
pm) van de specie groter
dan 40% dient de mogelijkheid van deeltjesscheiding onderzocht te
worden.
* Scheiding is maatwerk.
Daarom is dit nader onderzoek voor elk baggerwerk onder genoemde
voorwaarden noodzakelijk.
* Scheiding moet leiden tot
een vrij of onder voorwaarden toepasbaar produkt (de schone deelstroom).lndien dit niet
mogelijk is, heeft scheiding geen zin.

Actiepunten
Producent/
aanbieder bagger

Overheden

* In het kader van de Wet
* Moet (naast analysegemilieubeheer wordt door
gevens t.a.v. verontreide provincie naastgenigende stoffen) gegenoemde informatie van
vens overleggen t.a.v.
verhouding zand- en
de aanbieder gevraagd
(betreft in principe tijdelutumfractie van de bagdelijke depots voor de
ger.
korte termijn).
* Moet mogelijkheid scheiding onderzoeken bij
* Via het acceptatiebeleid
van de beheerder van het
zandfractie >40%.
* Dient te motiveren waarcentrale depot wordt
naastgenoemde inforom geen scheiding wordt
matie geeist (middeltoegepast.
lange termijn).

8.3
Volgen en inbouwen in
beleid en praktijk van
resultaten onderzoek
t.a.v. scheiding in het
kader van het Project
Onderzoek Sanering
Waterbodems (POSW).
8.4
Het vraagstuk van toepassing van mobieie dan
wel een vaste scheidingsinstallatie (bij het
depot) dient nader te
worden onderzocht.

Verwerking en berging van baggerspecie

label 8.4 Reiniging/immobilisatie

VerantwoordelijkhedenZtaken
Beleidsinhoudelijke
kernpunten

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

* Klasse 3 en 4 specie
dient in alle gevallen beoordeeld te worden op
verwerkbaar-Zreinigbaarheid.
* Tot het jaar 2000 geldt
deze verplichte toets op
verwerkbaar-Zreinigbaarheid niet voor klasse 2
specie.
Het beleid op dit punt zal
omstreeks 2000 opnieuw
geformuleerd worden.
* Voor het jaar 2000 geldt
een verwerkingsdoelstelling voor klasse 3 en 4
specie van 20%.
* Voorwaarde voor reinigingZimmobilisatie is het
verkrijgen van een vrij of
onder voorwaarden toepasbaar produkt.
* Andere randvoorwaarden
zijn een maximale reststroom van 20% en een
maximale verwerkingsprijs van f 250,- per ton
droge stof.
* Voor immobilisatie komen
zwaar verontreinigde
specie en hoog geconcentreerde reststromen
van bijv. scheiding in
principe het eerst in aanmerking.
* Naarmate de aanbieder
van de bagger meer
verantwoordelijk is voor
de vervuiling ervan, dient
hij de kosten van verwerking in grotere mate zelf
te dragen.

Actiepunten
ProducentZ
aanbieder bagger

Overheden

* Het eisen van naastge* Bij de verwijdering van
verontreinigde baggernoemde verantwoording
door de producentZaanspecie dient de aanbiebieder van de bagger in
der verantwoording te
het kader van vergungeven over het al of
niet toepassen van
ningprocedures (Wet
milieubeheer) en in het
andere verwijderingskader van het acceptamethoden dan bergen.
* De aanbieder doet dit
tiebeleid door de beheerder van het (de) centraleaan de hand van de
analyseresultaten van de
depot(s).
bagger en de verplichte
‘Via een toeslagheffing
wordt door de beheerder
beoordeling door het
van het depot een verSCG.
werkingsfonds gecreeerd.
* Zolang en indien beoordeling door het SCG
Via deze financieringsstructuur kan een goede
niet verplicht is, geschiedt de beoordeling
basis voor daadwerkelijke
verwerking van baggerdoor de aanbieder dan
specie geschapen worden.
wel door betrokken ver* Het bevorderen van expegunningverlenende organen op basis van o.a.
rimenten op het gebied
van reinigingZimmobilisavia de POSW beschikbatie.
re expertise.

8.5
Het volgen en participeren in ontwikkeling en
verbetering van technieken (POSW, subsidie
milieufonds, etc.).
8.6
Het verder uitwerken
en concretiseren van de
idee van een verwerkingsfonds via een toeslagheffing op in depot
te brengen baggerspecie.
8.7
De kwaliteit van de
"schone" fractie als eindprodukt van scheiding
of reiniging dient nader
bezien te worden in relatie tot het in voorbereiding zijnde Bouwstoffenbesluit.
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Tabel 8.5 Berging baggerspecie

Verantwoordelijkheden/taken

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Beleidsinhoudelijke
kernpunten
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Actiepunten
Producent/
aanbieder bagger

* Moet verantwoording ge* Berging vormt het sluitven voor zijn keuze voor
stuk van de verwijdeberging van de baggerringsketen.Voorafspecie t.o.v. verwerking
gaand aan berging
of hergebruik.
dienen de mogelijkheden
van verwerking en nuttig
gebruik van de baggerspecie beoordeeld te
worden.
* Berging van baggerspecie dient onder IBC-voorwaarden plaats te vinden.
* De hoeveelheid in Zeeland te bergen baggerspecie in de periode tot
2015 wordt geraamd op
een "hard" aanbod van
4 miljoen m3 (klasse 3+4)
en een "hard" en "zacht"
aanbod van 3,5 miljoen m3 (klasse 2).
* Deze hoeveelheid zal geborgen worden in een of
twee centrale depots.
* Dit betreft permanente depots. Niettemin zullen zo
min mogelijk blokkades
ingebouwd worden voor
het evt. op lange termijn
alsnog opwerken van de
ingebrachte specie.
* De realisering van het
(de) grootschalige depots) is zeer urgent.
* Realisering zal niettemin
nog minstens 5 jaar vergen. Tijdelijke depotcapaciteit, als vorm van tussenvoorziening, dient
daarom dringend en met
de grootste speed te worden geraliseerd.
In 1995 dienen zodanige
stappen ondernomen te
worden dat spoedige realisering van een of meer
tijdelijke depots voor berging van baggerspecie
uit de rijkswateren molijk wordt.
* Baggerspecie uit de binnenwateren kan geborgen
worden in een tijdelijk depot in de omgeving van de
baggerlocatie, dan wel in
een inrichting voor ontwatering en tussenopslag.

Overheden
* Het eisen van naastgenoemde verantwoording
door de producent/aanbieder van de bagger in
in het kader van vergunningprocedures (Wet
milieubeheer) en in het
kader van het acceptatiebeleid door de beheerder
van het (de) centrale depots).
* De beheersorganisatie
van het depot heeft een
sturende functie t.a.v. de
gehele verwijderingsketen van baggerspecie.
* Voorbereiding van tijdelijke depots voor de zeer
korte termijn dient plaats
te vinden binnen de organisatiestructuur op het gebied van waterbodems en
baggerspecie (werk-/
stuurgroep).

(De onderdelen/aspecten
van het MER worden hier
buiten beschouwing gelaten; dat proces loopt in
een ander kader).
8.9

In 1995 dient de beheersorganisatie van het
depot gevormd te zijn.
8.10

Met spoed realiseren
van een of meer (tijdelijke) depots als interimvoorziening.

Financier)

9 Financien
In dit hoofdstuk word! een indicatie gegeven van de
financiele gevolgen van het in dit plan geformuleerde
beleid en mogelijke verdere beleidskeuzes met betrekking tot verontreinigde waterbodems en baggerspecie.
Beleid en beleidskeuzes komen aan de orde in de
hoofdstukken 5 tot en met 8, die achtereenvolgens
behandelen:
- preventie van waterbodemverontreiniging
- sanering van waterbodems
- verspreiding onderhoudsspecie
- verwerking en berging baggerspecie
De berekeningen hebben door de vele aannames
slechts een indicatieve waarde. Nauwkeurige voorspellingen zijn niet mogelijk.
Bij de berekeningen van de kosten is voor wat betreft
het aanbod van specie uit de rijkswateren en transportafstanden gebruik gemaakt van basisrapporten voor
het MER 1ste fase berging baggerspecie Zeeland.

Scenario's

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland

Om de financiele gevolgen van mogelijke beleidskeuzes zichtbaar te maken zijn enkele scenario's in onderstaand kader geformuleerd. De kosten van deze
beleidsscenario's worden apart berekend voor de binnenwateren, de Westerschelde en de overige rijkswateren. Voor deze drie categorieen zijn scenario's opgesteld die betrekking hebben op verspreiding en verwerking (deeltjesscheiding, reiniging en immobilisatie) van
baggerspecie. In bijlage 2 wordt uitgebreid ingegaan op
de berekening van de (extra) kosten die uit de beleidsscenario's voortvloeien. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de kosten van het referentiescenario en de kosten van nieuw beleid (overige scenario's).
Bij het referentiescenario wordt uitgegaan van verspreiding van klasse 1 en 2 specie, eventueel onder voorwaarden. Scenario A en B verschillen van het referentiescenario doordat het verspreidingsbeleid ten aanzien
van klasse 2 specie vanaf 2000 is verscherpt. De helft
respectievelijk alle klasse 2 specie mag dan niet meer
worden verspreid.
Financieringsscenario's:

R: Referentie. Klasse 1 en 2 specie mag onbeperkt worden verspreid; kosten waterbodemsanering gaan lopen vanaf 1995; tot 2000
berging klasse 3 en 4 specie op bestaande
stortplaatsen en daarna in een grootschalig
depot in Zeeland. Tevens worden de kosten
van 10%, 20% en 30% verwerking van klasse 3 en 4 specie berekend.
A: 50 % van de hoeveelheid klasse 2 specie die
vrijkomt mag met ingang van 2000 nog worden verspreid. Tevens worden de kosten van
10%, 20% en 30% verwerking berekend van
klasse 3 en 4 specie en van de helft van het
aanbod klasse 2 specie.
B: klasse 2 specie mag met ingang van 2000
niet meer verspreid worden. Tevens worden
de kosten van 10%, 20% en 30% verwerking
van klasse 2, 3 en 4 specie berekend.

De kosten van berging van klasse 3 en 4 specie op
bestaande stortplaatsen tot het jaar 2000 en in een
grootschalig depot na 2000 plus de kosten van waterbodemsanering, zoals deze vanaf 1995 ingeschat zijn,
vormen de kosten van het referentiescenario, waartegen de overige scenario's worden geprojecteerd. In het
referentiescenario wordt geen rekening gehouden met
extra kosten vanwege de eventuele omstandigheid dat
klasse 2 en wellicht ook klasse 1 specie niet altijd op
belendende percelen zou mogen worden afgezet. Een
en ander is vooral afhankelijk van de wijze van uitwerking van het actiepunt 7.3 genoemd in de label "verspreiding op land" in paragraaf 7.5.
De gehanteerde verwerkingspercentages zijn in dezelfde orde als de percentages die worden gehanteerd in
het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. In dit
standpunt wordt uitgegaan van een verwerkingsdoelstelling van 20% in het jaar 2000 en van (binnen gestelde randvoonwaarden) een maximaal haalbare verwerking van 30% van het aanbod specie. Het is goed voorstelbaar dat in de praktijk de verwerking zal oplopen tot
20% in 2000 en 30% in 2010.
Omdat in het onderhavige plan geen nieuw preventiebeleid wordt geformuleerd, wordt op de financiele consequenties van dit beleid niet nader ingegaan. Het preventiebeleid, zoals beschreven in dit plan, is slechts
een korte weergave van het preventiebeleid dat in
andere plannen is geformuleerd. Dat zijn vooral de
derde Nota Waterhuishouding, de Evaluatienota Water
en het Waterhuishoudingsplan Zeeland. De financiele
consequenties van de maatregelen komen in deze
stukken aan de orde en worden hier niet herhaald. In
het plan wordt wel gesignaleerd waar verscherpingen
van het preventiebeleid in bovengenoemde beleidskaders plaats dienen te vinden. In deze kaders dienen
tevens de financiele gevolgen van de verscherpingen
van het preventiebeleid aan de orde te komen.

9.1 Binnenwateren
Referentie-scenario
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de
kosten van waterbodemsanering (saneringsspecie) en
de kosten van onderhoud (onderhoudsspecie), omdat
ze op een totaal verschillende manier tot stand komen
en verrekend worden.

Saneringsspecie
Daadwerkelijke sanering van waterbodems van binnenwateren staat op dit moment nog op een betrekkelijk laag pitje (zie hoofdstuk 6). Voor zover een dergelijke sanering in het kader van de Wet Bodembescherming plaatsvindt, zijn daar nu nog geen kosten
voor de waterschappen aan verbonden. Het drempelbedrag is momenteel voor rekening van de gemeente.
Na opname van een waterbodemparagraaf in de Wet
Bodembescherming zal dit drempelbedrag voor rekening van de waterschappen komen (zie ook paragraaf
6.4). Gelet op de huidige beperkte kosten voor waterbodemsanering worden deze tot 1995 buiten beschou77
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Kreekresten in de buurt van Hengstdijk.
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wing gelaten. De kosten van waterbodemsanering
komen in de toekomstige situatie geheel voor rekening
van het kwaliteitsbeheer en worden opgenomen in de
verontreinigingsheffing.
De waterschappen zullen na 1995 op basis van de
gevolgde benadering in bijlage 2 per waterschap ca.
/170.000,- per jaar aan waterbodemsanering besteden. Dit is voor rekening van het kwaliteitsbeheer en
bedraagt gemiddeld voor alle waterschappen 7 x
/170.000,-/506.450 vervuilingseenheden = ca / 2,35
per vervuilingseenheid.

Onderhoudsspecie
In de praktijk zullen de meerkosten bij onderhoud als
gevolg van verontreinigingen, voor zover deze niet te
verhalen zijn, volgens de sleutel 60%-40% worden verdeeld over het kwantiteits- (geschot) en het kwaliteitsbeheer (verontreinigingsheffing). Gemakshalve wordt
deze sleutel toegepast op de totaalkosten, inclusief de
kosten die zouden zijn gemaakt als de specie schoon
was geweest en eigenlijk geheel voor rekening komen
van het kwantiteitsbeheer. De tout die hierdoor wordt
gemaakt is klein, omdat de verspreiding van schone
specie relatief goedkoop is.
De bergingskosten bij het huidige verspreidingsbeleid
(klasse 1 en 2 specie mag worden verspreid), lopen
per waterschap uiteen van ca / 350.000,- tot ca
/ 1.050.000,- per jaar (bijlage 2, tabel 2) en bedragen

totaal ca. / 5,25 miljoen. Gemiddeld voor alle waterschappen bedragen deze kosten / 750.000,- per jaar
per waterschap. Dit zijn de kosten van de berging van
klasse 3 en 4 onderhoudsspecie.
Gemiddeld voor alle waterschappen bedragen de kosten ca / 4,10/v.e. (kwaliteitsbeheer) en / 10,50/ha
(kwantiteitsbeheer). De berekening van de kosten/ha is
gebaseerd op de oude omslagregeling. Met ingang van
1994 zijn nieuwe kostentoedelingsverordeningen hiervoor in de plaats gekomen. Presentatie van de kosteneffecten voor de burger is hiermee gecompliceerder geworden. Dit is de reden dat in tabel 9.1 alleen de totale
kosten voor het kwantiteitsbeheer gepresenteerd worden.
Als deze kosten voor de afzonderlijke waterschappen
worden bepaald (met het aantal vervuilingseenheden
en belastbare hectares, zoals deze in 1993 werden
berekend, van de betreffende waterschappen), dan
worden grate verschillen zichtbaar. De jaarlijkse kosten
lopen uiteen van /1,30/v.e. (kwaliteitsbeheer) en /11,-/
ha (kwantiteitsbeheer) voor waterschap Walcheren tot
/ 11,-/v.e. (kwaliteitsbeheer) en / 24,-/ha (kwantiteitsbeheer) voor het waterschap Tholen.
Uitgaande van het aanwezig zijn van grootschalige
depotcapaciteit met ingang van het jaar 2000 zullen de
bergingskosten vanaf dat moment dalen, omdat storten
in centraal depot goedkoper is dan op bestaande stortplaatsen.

Financier!

Toekomstig beleid
Indien klasse 2 specie na 2000 niet meer of nog slechts
voor een deel mag worden verspreid, neemt de hoeveelheid bagger die moet worden geborgen toe (de
mate van deze toename verschilt per watersysteem).
Omdat de bagger na 2000 bijna tweemaal zo goedkoop
kan worden geborgen in het gereed gekomen depot,
zullen de bergingskosten niet evenredig toenemen.
De verwerkingskosten z\'\r\ evenredig aan het percentage van het totaalaanbod dat verwerkt moet worden. Bij
klasse 3 en 4 specie wordt van reiniging uitgegaan met
meerkosten t.o.v. berging van / 150,-/m3. Dat is per
volume-eenheid ongeveer vier maal zoveel dan bergen
in een grootschalig depot. In vergelijking met het storten op bestaande vuilstortplaatsen is reiniging ongeveer tweemaal zo duur. Bij verwerking van klasse 2
specie is van deeltjesscheiding uitgegaan met als
meerkosten t.o.v. berging / 20,-/m3.
De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de Zeeuwse
waterschappen bij deze scenario's kunnen worden
opgesplitst in kosten voor het kwaliteitsbeheer en kosten voor het kwantiteitsbeheer. Deze zijn weergegeven
in figuur 9.1. De kosten voor het kwantiteitsbeheer in
deze figuur betreffen de totale kosten voor alle
Zeeuwse waterschappen.
Hoewel de kosten per waterschap aanzienlijk kunnen
verschillen, zijn de verhoudingen gelijk aan de verhoudingen in figuur 9.1, met uitzondering van de waterbodemsaneringskosten die constant verondersteld zijn.
De kosten voor reiniging zijn in de diagrammen cumulatief weergegeven. De totale kosten voor reiniging van
30% worden dus weergegeven door de lengte van de
staven van 10, 20 en 30 procent bij elkaar.
Uit figuur 9.1 blijkt dat de bergingskosten de grootste
kostenpost vormen. Als klasse 2 specie voor de helft
niet meer mag worden verspreid, is er een toename

van de kosten voor zowel het kwantiteits- als het kwaliteitsbeleid met slechts ca. 10%. De toename is gering
omdat het grotere aanbod specie na 2000 goedkoper
kan worden geborgen en omdat het extra aanbod te
verwerken specie klasse 2 specie is die, volgens de
overgenomen berekeningsgrondslagen uit het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, relatief goedkoop
kan worden verwerkt.
Als alle klasse 2 specie niet meer mag worden verspreid, bedraagt de kostentoename (bij 20% verwerking) ruim 35% voor zowel het kwantiteits- als het kwaliteitsbeleid.
De huidige kosten en de kosten op korte (1995-2000)
en middellange (2000-2010) termijn worden geschat in
tabel 9.1. De resultaten van de berekeningen voor de
binnenwateren overziende kan gesteld worden dat,
toegerekend naar de kosten per v.e. (kwaliteitsheffing)
en de totale kosten voor het kwantiteitsbeheer:
- op basis van het huidige beleid de jaarlijkse kosten
van verwerking en berging van baggerspecie ca.
/5,2 miljoen bedragen, dit is gemiddeld ca. /4,10/v.e.
(kwaliteitsbeheer) en / 3.120.000 (kwantiteitsbeheer);
- de kosten zullen vanaf 1995 toenemen, omdat dan
de waterbodemsanering voor rekening van de waterschappen komt (in totaal / 1,18 miljoen, gemiddeld
/2,35/v.e.) en omdat de verwerking van klasse 3 en
4 specie moet toenemen tot gemiddeld 10% over de
periode 1995-2000. De totale kosten zullen toenemen tot gemiddeld ca. /7,40/v.e. en /3.750.000 voor
het kwantiteitsbeheer.
- op basis van het verwachte toekomstige beleid
(zoals aangegeven in het beleidsstandpunt verwerking baggerspecie), waarbij vanaf 2000 klasse 2 niet
(of slechts gedeeltelijk) meer mag worden verspreid
en waarbij 20% van de verontreinigde specie wordt
verwerkt, en de waterschappen de waterbodemsanering betalen (kwaliteitsbeheer), zullen de totale

Figuur 9.1 De gemiddelde jaarlijkse kosten voor het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van de Zeeuwse waterschappen
in respectievelijk gulden per vervuilingseenheid en miljoen gulden. R, A en B geven de scenario s aan. Het
bedrag voor waterbodemsanering gaat in per 1995, voor 1995 zijn deze kosten op nul gesteld.
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Tabel 9.1

De gemiddelde jaarlijkse kosten in guldens van het huidige beleid op korte en middellange termijn
voor de binnenwateren.

Totale kosten kwaliteitsbeheer
(en per v.e.)

Totale kosten
kwantiteitsbeheer

5.200.000

2.080.000
(f 4.10/v.e.)

3.120.000

1.180.000

6.250.000

3.680.000
(f 7,40/v.e.)

3.750.000

1.180.000

11.400.000

5.740.000
(f 11,40/v.e.)

6.840.000

Saneringskosten

Kosten
onderhoudsbagger

-

Korte termijn beleid 1995-2000
Berging klasse 3/4 specie
Waterbodemsanering
Gemiddeld 10% verwerking klasse 3/4 specie
Middellange termijn beleid 2000-2010
Berging klasse 3/4 specie
Waterbodemsanering
Klasse 2 niet meer verspreiden
Gemiddeld 20% verwerking klasse 2/3/4 specie

Financiering baggerbeleid per termijn

Huidige beleid
Berging klasse 3/4 specie

3
J
J
J
J
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kosten na 2000 oplopen tot ca. /12 miljoen/jaar
(omgerekend gemiddeld /11,-/v.e. en / 6.840.000
voor het kwantiteitsbeheer).

leerd. De aanbodramingen betreffen uitsluitend specie
die vrijkomt bij baggerwerk in havens die zijn gelegen
aan de Westerschelde.

Ter vergelijking: de kosten voor het kwaliteitsbeheer
varieerden in 1994 per waterschap van f85,- tot f 129,per vervuilingseenheid.

De resultaten van de berekeningen voor de Westerschelde overziende kan gesteld worden, dat:
- op basis van het huidige beleid de kosten van sanering, verwerking en berging van baggerspecie gemiddeld ca. / 5 miljoen/jaar bedragen;
- indien klasse 2 specie niet langer mag worden verspreid, de jaarlijkse kosten, rekening houdend met
het in dit plan geformuleerde beleid ten aanzien van
verwerking, zullen oplopen tot ca / 40 a 45 miijoen
per jaar bij 20 a 30% verwerking.

9.2 Westerschelde
Referentiescenario
De kosten van waterbodemsanering zijn slechts
bekend tot en met 1996. Ze bedragen in totaal voor
1993, 1994, 1995 en 1996 respectievelijk / 300.000,
/ 350.000, / 100.000 en / 0. Zelfs in het geval van aanzienlijke stijging van deze gelden in de jaren daarna
valien deze weg ten opzichte van de overige uitgaven.
In figuur 9.3 zijn ze daarom niet opgenomen.
In het huidige beleid mag klasse 2 specie vrij worden
verspreid en vindt geen deeltjesscheiding of reiniging
plaats. De kosten van het voor 100% bergen van klasse 3 en 4 specie (dus geen reiniging) bedragen tot
2000 ca. / 5 miijoen per jaar. Als gevolg van preventief
beieid zullen deze kosten na 2000 dalen tot ca. / 4 miijoen per jaar. Bij deze berekening is ook voor 2000 uitgegaan van bergingskosten voor een grootschalig
depot. Dat depot is er dan echter nog niet. In de praktijk zal men in deze periode het baggeren uitstellen, de
bagger tijdelijk bergen dan wel gedeeltelijk reinigen. De
hiermee gemoeide (en gedeeltelijk uitgestelde) kosten
kunnen op een lijn gesteld worden met die berekend op
basis van de aanwezigheid van een grootschalig depot.

Figuur 9.2 De gemiddelde jaarlijkse kosten voor
Westerschelde in miijoen gulden. R en A
geven de scenario's aan.

Westerschelde
Gemiddelde jaarlijkse kosten in miijoen gulden
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Toekomstig beleid
In scenario A en B wordt er van uitgegaan dat klasse 2
vanaf 2000 nog slechts voor de helft respectievelijk in
het geheel niet meer mag worden verspreid. De jaarlijkse bergingskosten als gevolg van het bergen van de
klasse 2 specie die na 2000 vrijkomt bedragen een
veelvoud van de bergingskosten van het huidige beleid
(resp. /16,8 miijoen en / 25,5 miijoen versus / 5 miijoen per jaar).
Bij 20% verwerking bedragen de extra kosten voor scenario A en B na 2000 respectievelijk / 7,4 miijoen en
/ 9,4 miijoen gulden per jaar. In de periode tot 2000, als
klasse 2 specie nog mag worden verspreid, bedragen
de jaarlijkse kosten van verwerking van gemiddeld 10%
klasse 3 en 4 specie ongeveer / 2,7 miijoen gulden.
Een overzicht van de kosten is weergegeven in figuur
9.2. De kosten van waterbodemsanering zijn niet in de
figuur weergegeven, omdat ze een verwaarloosbaar
deel van de kosten vormen en slechts voor de komende jaren bekend zijn. De grootste kosten worden veroorzaakt door berging. Het valt op dat de kosten sterk
toenemen als klasse 2 specie niet meer mag worden
verspreid. Dit komt doordat bij de aanbodramingen
naar voren is gekomen dat er grote hoeveelheden klasse 2 onderhoudsspecie in de Westerschelde vrijkomen.
De grote hoeveelheden klasse 2 specie die vrijkomt bij
het baggeren van geulen in het oostelijk deel van de
Westerschelde zijn hier overigens niet bij ingecalcu-

voor
2000

na
2000

voor
2000

na
2000

voor
2000

na
2000

9.3 Overige rijkswateren
Dit betreft de Oosterschelde, Veerse Meer, VolkerakZoommeer en het Grevelingenmeer. Bij zowel het huidige als bij toekomstig beleid hebben de meeste kosten
betrekking op de Oosterschelde. De kosten zijn per
water weergegeven in bijlage 2.

Referentiescenario
Als de kosten van het huidige beleid worden in eerste
instantie beschouwd de kosten van de berging van
klasse 3 en 4 specie en het storten van de klasse 2
specie in diepe putten: in totaal aflopend van
/ 785.000,- tot / 575.000,- per jaar voor resp. voor en
na 2000. De kosten van waterbodemsanering zijn niet
in figuur 9.4 meegenomen, omdat ze slechts van de
eerstkomende jaren bekend zijn. Deze kosten liggen
voor de overige wateren minstens op hetzelfde niveau
als de kosten van het onderhoudsbaggeren.

Toekomstig beleid
Bij scenario A en B, als klasse 2 specie na 2000 nog
81
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slechts voor de helft of in het geheel niet meer mag
worden verspreid, nemen de jaarlijkse bergingskosten
toe van / 575.000,- tot / 1 miljoen resp. / 1,4 miljoen.
Bij 20% verwerking bedragen de meerkosten hiervan
resp. / 450.000,- en / 510.000,- per jaar.
Op basis van het in dit beleidsplan geformuleerde
beleid zullen de kosten van verwerking en berging van
onderhoudsspecie uit de overige rijkswateren na 2000
random de / 1,5 a 2 miljoen gulden per jaar komen te
liggen. Voor de periode tot 2000 worden de kosten
geraamd op ca / 1 miljoen gulden per jaar.
Uit figuur 9.3 blijkt dat de voornaamste kosten worden
gevormd door berging/storten. De kosten van waterbodemsanering zijn slechts bekend voor de komende
jaren. Als ze gelijk blijven aan de gemiddelde kosten
van 1993 t/m 1996, dan zullen de totale kosten aanzienlijk toenemen met ruwweg ongeveer een miljoen
gulden per jaar.
Al met al liggen de kosten van de maatregelen voor de
overige rijkswateren veel lager dan de kosten voor de
Westerschelde.

Waterbodem Rijkswateren 1992-2010. De totale saneringskosten bedragen in 1993 t/m 1996 respectievelijk
/ 125.000, / 350.000, / 3.050.000 en / 4.000.000.
Deze kosten hebben bijna volledig betrekking op het
kanaal van Gent naar Terneuzen en het Kanaal door
Walcheren. De saneringskosten na 1996 zijn nog niet
bekend.
Verontreinigde onderhoudsspecie is alleen in aanzienlijke hoeveelheden afkomstig uit het Kanaal van Gent
naar Terneuzen. Dit betreft achterstallig onderhoud van
150.000 m3 en een jaarlijkse hoeveelheid onderhoudsspecie van circa 40.000 m3. Indien ervan wordt uitgegaan dat het achterstallige onderhoud de over komende vijftien jaar verspreid wordt weggewerkt, dan wordt
er dus gemiddeld jaarlijks circa 50.000 m3 verontreinigde onderhoudsspecie opgebaggerd. Het kostenniveau
voor berging per m3 zal ongeveer gelijk zijn aan het
kostenniveau bij de binnenwateren: ca. /40,-/m3.
Zodoende zal gemiddeld per jaar ruwweg / 2 miljoen
aan bergingskosten worden besteed.

Toekomstig beleid
Figuur 9.3 De totale jaarlijkse kosten voor de overige
wateren in miljoen gulden. R, A en B geven
de scenario's aan.

Overige rijkswateren

Beleidsplan Waterbodems & Baggerspecie Zeeland
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Bij reiniging van klasse 3 en 4 specie wordt uitgaan van
extra kosten a / 150,-/m3. Bij doelstellingspercentages
met betrekking tot reiniging van 20% en 30% bedragen
de jaarlijkse kosten hiervan respectievelijk circa
/ 1.500.000 en / 2.750.000. Deeltjesscheiding van
klasse 2 specie (na 2000) is niet in de berekeningen
meegenomen, omdat dit in veel gevallen niet tot de
mogelijkheden behoort.
Het aanbod klasse 2 specie wordt voor de periode
2000-2010 geraamd op 5.000 a 10.000 m3 per jaar.
Berging in een grootschalig depot van deze specie (a
/40,-/m3) kost / 200.000,- tot / 400.000,- per jaar.
Rekening houdend met het geformuleerde beleid in dit
beleidsplan zullen de kosten voor verwerking en berging van onderhoudsbagger uit de kanalen de komende jaren stijgen tot ca. / 2,7 miljoen per jaar. Na 2000
kan dit oplopen tot ca / 5,2 miljoen per jaar.

9.5 Slotbeschouwing

9.4 Kanalen
Hieronder vallen het Kanaal door Walcheren, het
Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Kanaal SluisBrugge en het Kanaal door Zuid-Beveland. Voor de
kanalen zijn geen beleidsscenario's opgesteld. Er wordt
van uitgegaan, dat het huidige verspreidingsbeleid, dat
alleen verspreiding van klasse 1 specie toestaat, niet
zal worden aangescherpt. Het beleid kan wel worden
aangescherpt in de vorm van doelstellingspercentages
die betrekking hebben op reiniging van verontreinigde
specie en op deeltjesscheiding.

Referentiescenario
De kosten die betrekking hebben op waterbodemsanering zijn weergegeven in het Saneringsprogramma

In deze beschouwing wordt een kort overzicht gegeven
van de kosten van het huidige en toekomstige beleid.
Bij het toekomstige beleid wordt onderscheid gemaakt
tussen het korte termijn beleid (1995-2000) en het middellange termijn beleid (2000-2010).
Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van kostenramingen die tot op zekere hoogte verschillen van
de ramingen uit het eerdergenoemde Beleidsstandpunt
verwijdering baggerspecie. In tabel 9.2 worden de
ramingen vergeleken.
Uit tabel 9.2 blijkt dat de uitgangsbedragen voor de kostenramingen van verwerking nagenoeg gelijk zijn bij het
onderhavige plan en het Beleidsstandpunt verwijdering
baggerspecie. De kostenramingen voor berging laten
meer verschillen zien. De in het onderhavige plan
gehanteerde uitgangsbedragen verdienen de voorkeur
boven de landelijke ramingen uit het Beleidsstandpunt,
omdat ze meer zijn toegespitst op de regionale situatie.

Financier)

label 9.2 Vergelijking kostenramingen (in guldens per m3 in situ) van het onderhavige plan en het Beleidsstandpunt
verwijdering baggerspecie.

Berging t.o.v. verspreiding klasse 2, 3 en 4
Waterschappen
Westerschelde
Overige wateren
Kanalen

Beleidsstandpunt verwijdering
baggerspecie

Onderhavige plan

Meerkosten

40 (75 vodr het jaar 2000)
25
25, 40 - 30, 60
40

31
31
31
31

20
150

19
144

Verwerking t.o.v. berging
Klasse 2
Klasse 3 en 4

label 9.3 De totale gemiddelde jaarlijkse kosten in miljoen gulden van het huidige beleid, het voorgenomen korte ter
mijn beleid en het mogelijke middellange termijn beleid.

Waterschappen

Westerschelde1

Overige
wateren

Kanalen1

Totaal

Huidige beleid
Berging klasse 3/4 specie
Evt. Waterbodemsanering

5,2

5,0

0,8

2,0

13

Korte termijn beleid (1995-2000)
Berging klasse 3/4 specie
Waterbodemsanering
Gemiddeld 10% verwerking klasse 3/4 specie

7,4

7,7

1,1

2,7

18,9

Middellange termijn beleid 1 (na 2000)
Berging klasse 3/4
Waterbodemsanering
Klasse 2 voor de helft niet meer verspreiden
Verwerking 20% klasse 2 (50%)/3/4 specie

9,3

24,2

1,5

3,7

38,7

Middellange termijn beleid II (tegen 21010)
Berging klasse 3/4 specie
Waterbodemsanering
Klasse 2 niet meer verspreiden
Verwerking 30% klasse 2/3/4 specie

13,9

43,6

2,3

5,1

64,9

Financiering baggerbeleid per termijn

') Excl. kosten waterbodemsanering, die per jaar zeer sterk kunnen verschillen en slechts t/m 1996 bekend zijn.

Een overzicht van de geraamde kosten is weergegeven
in tabel 9.3. Het korte en middellange termijn beleid,
zoals bier geformuleerd, sluit goed aan bij het beleid
dat is geformuleerd in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. In dit standpunt wordt uitgegaan van
het verspreiden van klasse 2 specie tot 2000. In deze
periods most het verwerken toenemen (van ongeveer
niets) tot 20%, hetgeen goed te rijmen is met het
gemiddelde van 10% uit het geformuleerde korte termijn beleid.

Het Beleidsstandpunt geeft aan dat in de periods na
2000 de verspreiding van klasse 2 in principe zal worden afgebouwd en dat het percentage te verwerken
baggerspecie zal worden opgevoerd tot maximaal
30%. Het begin en eind van deze aanscherpingen
wordt weergegeven in het middellange termijn beleid I
en II in tabel 9.3 en figuur 9.4.
Uit tabel 9.3 en figuur 9.4 blijkt dat de financieie consequenties van het in het onderhavige plan geformuieer-
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de beleid leiden tot een kostentoename in de orde van
grootte van gemiddeld 50% in de periods voor 2000.
Na 2000, indien het verspreidingsbeleid ten aanzien
van klasse 2 specie wordt aangescherpt, meet voor
een overzicht van de financiele gevolgen onderscheid
worden gemaakt tussen de Westerschelde en de andere watersystemen. In de Westerschelde valt een groot
deel van de onderhoudsspecie in klasse 2. Omdat in de
Westerschelde tevens zeer veel specie wordt opgebaggerd, heeft deze aanscherping grote financiele
gevolgen. 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)
toeneemt tot 30%. De kosten zullen, op deze basis, na
2000 snel oplopen tot circa 8 a 9 maal de huidige kosten in 2010. Bij een minder vergaande verscherping
van het klasse 2 beleid zal uiteraard de kostenstijging
navenant kleiner zijn.
De kosten zullen bij de andere watersystemen aanzienlijk minder snel en geleidelijk oplopen tot ongeveer
het drievoudige van de huidige kosten in 2010.
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Figuur9.4 De totale gemiddelde jaarlijkse kosten in
miljoen gulden van het huidige beleid en het
beleid op korte en middellange termijn.
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Bijlage 1
Organisatiestructuur
Samenstelling stuurgroep

Samenstelling werkgroep

Provincie Zeeland
lid gedeputeerde Staten
ing. A.M. Dek (voorzitter)

Provincie Zeeland
directie Milieu en Waterstaat
ir. N. Oskam (voorzitter)
ir. B.J. Eenkhoorn (tot 01-07-94)
ing. J. Mondeel (secretaris tot 01-07-94)
ing. C.M.A. Daemen (secretaris vanaf 01-07-94)
ing. W.RJ. Vette

directie Milieu en Waterstaat
ir. T.G. van der Meer (hoofdingenieur-directeur)
ir. N. Oskam
ing. J. Mondeel (secretaris tot 01-07-94)
ing. C.M.A. Daemen (secretaris vanaf 01-07-94)
directie Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn
drs. J.F. Godthelp
Rijkswaterstaat, directie Zeeland
drs. C. De Reu
Regionale inspectie milieuhygiene
ir. A.H. Bussemaker
directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
Ir.A.W.H. van Weelderen (tot 01-01-94)
mr. ing. A. Hoogstad (vanaf 01-01-94)
Zeeuwse waterschapsbond
K.J.A. baron Collot d'Escury
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Waterschap De Drie Ambachten
W.A. Gosselaar
Waterschap Noord- en Zuid-Beveland
ir. P.J. Gruijters
Havenschap Vlissingen,
namens de havenschappen
ing. C.J. de Wit
gemeente Reimerswaal,
namens Vereniging Zeeuwse Gemeenten
A. Verbree

directie Economie, Ruimtelijke Ordening en Welzijn
mr J.C.P. Willemse
Rijkswaterstaat, directie Zeeland
ir. F.L.G. de Bruyckere
ing D.C. de Jong
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
in de provincie Zeeland
mr. ing. A. Hoogstad
Regionale inspectie milieuhygiene
ing. J.C.P.M. Lijmbach-Hendrikx
Waterschap Schouwen-Duiveland,
namens de Zeeuwse Waterschapsbond
ing. J.R. Scheele
Waterschap Noord- en Zuid-Beveland
drs. J.E. Haarlem (tot 01-07-94)
ing. J.A. Dees (vanaf 01-07-94)
Waterschap De Drie Ambachten
ir. P.J. Stouten
Havenschap Vlissingen,
namens de havenschappen
ing. C.J. de Wit
Gemeentewerken Reimerswaal,
namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten
ing. D.L. Huissoon
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BIJLAGE 2

Getalswaarden water(bodem)kwaliteit

Tabel B.1 Overzicht van street-, grens-, toetsings-, signalerings- en interventiewaarde van belang voor de water(bodem)kwaliteit.

water = totaalgehalte in water (in pg/l, tenzij anders ver'meid)
waterbodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20 % organische stof en 40 % lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische microverontreinigingen respectievelijk een factor 1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.
parameter

M/I lijst

streefwaarde

grenswaarde

waterbodem

toetsingswaarde

interventiewaarde

signaleringswaarde

waterbodem

waterbodem

waterbodem

waterbodem

2
0.5 :
35
35 !
530
480
380
55

7.5
1.6
90
45
530
720
380
55

Zware metalen
Cadmium
Kwik
Koper
Nikkei
Lood
Zink
Chroom
Arseen

M
M
M
M
M
M
M
I

0.05
0.02
3
9
4
9
5
5

;
■

0.8
0.3
35
35
85
140
100
29

0.2
0.03
3
10

25
30
20
10

12
10

190
210
530
720
380
55

30
15
400
200
1000

2500
1000
150

BOX
PAKs
Naftaleen
Benzo(a)antraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)pyreen
Fenantreen
I ndeno( 1,2,3-cd)pyreen
Anthraceen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fluorantheen
Som 10 PAKs

I
i
M
M
I

0.1
0.003
0.001
0.003
0.02
0.002
0.02
0.003
0.003
0.006

M
j

M

0.1

0.008
0.004
0.005
0.02

0.004
0.02
0.02
0.008
0.07
10

40 :
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Vluchtige halogeen koolwaterstoffen
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VOX
1,3-dichloorpropeen
Trichlooretheen
Hexachloorethaan

■

M

IMMR
■iltiSI

60 ;

0.001
0.01

Chloorbenzenen
Dichloorbenzenen
Trichloorbenzenen
Tetrachloorbenzenen
Pentachloorbenzeen
Flexachloorbenzeen
Chloorbenzenen

fslllllillli
Hiiilldils

0*01
0.01

2

0.4

0x3

0*01

0.2

0,3

0.0025
0,0025

0.3
0.004

0.3
0.02
30

:

PCB's
PCB-28
PCB-52
PCB-101
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
Som 6 PCB's
Som 7 PCB's

0.001
0.001

0.004

8.004

.
■

;

0.004
0.004
0.02

0.004
0.004
0.004
0,004
0.004
0.004
0.084

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.2
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water = totaalgehalte in water (in pg/l, tenzij anders vermeid)
waterbodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20 % organische stof en 40 % lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische microverontreinigingen respectievelijk een factor 1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.
parameter

M/1 lijst

streefwaarde

grenswaarde

waterbodem

toetsingswaarde

interventiewaarde

signaleringswaarde

waterbodem

waterbodem

waterbodem

waterbodem

0.02
0.04
0.04

0.04
0.04

0.01

0.02

0.01

0.02

0.001

0.02
0.02
0.02

002

0.02

Organochloor Bestrijdingsmiddelen
Aldrin
Dieldrin
Aldrin + Dieldrin
Endrin
Drins
DDT (incl. DDD en DDE)
a-Endosulfan
a-Endosulfan + sulfaat
a-HCH
P-HCH
y-HCH (lindaan)
HCH-verbindingen
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Heptachloor + epoxide
Chloordaan

0.0025
0.0005

0.07ng/l

2 ng/l

I

1

0 001

I

0 0025
0.0025
:

M
|
;

i

0.01

0.0025

0.001

I
0.2 ng/l

0.00005

.

10 ng/l

0.0020
0.0025

0.01

0,02

Hexachloorbutadien
Som pesticiden

0.02

0.02
0.1

Chloorfenolen
Monochloorfenolen
Dichloorfenolen
Trichloorfenolen
Tetrachloorfenolen
Pentachloorfenoi
Chloorfenolen

0.0020

0.25
0.08
0.025
0.01
0.02

9
0.08
2.5
1
0.05

0.003
0.001

6.001
0-002

0.07
0.003
0.1

.

0.09
0.02

Hill
10

Organofosfor Bestrijdingsmiddelen
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Cholinesterase remming
Dichloorvos
Triazofos
Azinfos-methyl
Azinfos-ethyl
Demeton
Fenitrothion
Parathion + -methyl
Parathion-methyl
Parathion-ethyl
Disulfoton
Trichloorfon
Cumafos
Diazinon
Fention
Foxim
Malathion
Mevinfos
Pyrazofos
Oxydemethon-methyl

0.5
0.002

^ooe

0.7 ng/l

0.01
0.01

0.03
20 ng/l
0.05
0.4
0.05

0 0003

0.01
I

0.05 ng/l

0.00004
0.01

0.9 ng/l

0,00007

0.2
5 ng/l
1.5
0.005
0.002
30 ng/l
0.02

0.004

0.002

0.2

0.04 ng/l

0.00002

4 ng/l
0.005
0.003
0.1

0,002

;

10 ng/l
0.01
0.01

0.0015
0.0015
0.001

j

Organotin-verbindingen
'I

TBTO
Tributyltin-verbindingen
Trifenyltin-verbindingen

0.1 ng/l

1:

0 0001

I
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water = totaalgehalte in water (in Mg/I, tenzij anders vermeld)
waterbodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20 % organische stof en 40 % lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische microverontreinigingen respectievelijk een factor 1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.
parameter

M/I lijst

streefwaarde

grenswaarde

waterbodem

waterbodem

toetsingswaarde

interventiewaarde

signaleringswaarde

waterbodem

waterbodem

waterbodem

.

Overige niet-gehalogeneerde verbindingen
Fenolherbiciden
Dinoseb
DNOC

0.02
0.3

Carbamaten
AJdicarb
Oxamil
Carbendazim

mm

0.5
0.5
0.03

Dithiocarbamaten
Maneb
Thiram
Zineb
Metham-natrium

1.0
0.02
0.6
0.01

Overige stoffen
Benzeenhydroxide (fenol)
Minerale olie
Aniline
NTA

3000
2

200

Overige gehalogeneerde verbindingen
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Chloorphenoxy-carbonzuur (herbiciden)

90

2,4-d
mcpa
mecoprop

11
0.2
0.1

Triazines
Atrazine
Simazine

7.5ng/l

100 ng/l
0.4

Halogeennitro-aromaten
Trifluoralin
Pentachloornitrobenzeen

—i

0.2
0.4

Pyrethrioden
Cypermethrin
Deltamethrin
Permethrin
Bifenthrin
Aniliden

0.8

■If
■'
III

Propachloor
Aromatische chloor-aminen
Linuron
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water = totaalgehalte in water (in gg/1, tenzij anders vermeld)
waterbodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20 % organische stof en 40 % lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische microverontreinigingen respectievelijk een factor 1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.
parameter

M/I lijst

streefwaarde

water

3,3-dichloorbenzidine

1

grenswaarde

waterbodem

water

waterbodem

toetsingswaarde

interventiewaarde

signaleringswaarde

waterbodem

waterbodem

waterbodem

0.2

Carboximiden
Captafol
Captan

0.2

1

0.3
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