Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

AKWA laarverslag 2003
AKWA werkdocumentnummer 04.003
Gecombineerd verslag van WAU en BOA
augustus 2004
AKWA werkdocumentnummer 04.003

I|

c25356
Wa

)

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems

Al(w4

:..ry.)

AKWA iaaruerslag2003

Samenvatting jaarverslag AKWA 2003
AKWA en zijn omgeving
ln het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) werken de waterbodemspecialisten van vijf
Rijkswaterstaatdiensten (RIZA, BD, RIKZ, DWW en DNZ) samen aan oplossingen voor de
waterbodemproblematiek. AKWA bestaat uit het projectbureau Waterbodems Advies- en Uituoering
(WAU) en het onderdeel Beleidsvoorbereiding, Ondezoek en Advies (BOA). In principe werkt AKWA
alleen voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG-W en DG-RWS). Er is in de afgelopen tijd
veef veranderd binnen RWS en dit proces zalzich naar verwachting nog geruime tijd doozetten. ln het
ondernemingsplan van DG-RWS staat de weg geschetst naar het nieuwe perspectief: 'een
pubf ieksgericht overheidsbedrijf." RWS wordt een manager van netwerken, die eenvoudiger,
uniformer en bedrijfsmatiger werkt. Een belangrijk uitgangspunt van dit ondernemingsplan is eenheid:
"we werken met zijn allen voor en binnen één RWS." Goede communicatie is cruciaalvoor het
verwezenlijken van het perspectief. Binnen AKWA wordt reeds vanaf het begin op een intensieve en
effectieve manier samengewerkt, waarmee we in alle bescheidenheid kunnen stellen dat AKWA wat
dat betreft een voorbeeld is voor RWS.
Projecten
ln de beide jaarverslagen worden ruim 120 projecten beschreven die in 2003 zijn opgestart, liepen of
werden afgerond. Voorbeelden van succesvolle projecten waarbij de kennis van de verschillende
diensten werden gecombineerd ziin o.a.:
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CrootschaligeVerwerkingsproef Baggerspecie (CVB)
Kanaal door Walcheren
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA, onderdeel van het Tienjarenscenario)
Ruimte voor de Rivier
Beschrijvingen van deze en andere projecten kunt u in het AKWA jaarverslag 2OO3 lezen.
Samenwerking, organisatie, en kennismanagement
Om aan het AKWA samenwerkingsverband invulling te geven zijn een aantal overkoepelende AKWA
activiteiten nodig. Deze bestaan uit:
o coórdinatie,
. communicatie,
. kennismanagement
AKWA wordt aangestuurd door het Coórdinatorenoverleg, waarin de deelnemende diensten zijn
vertegenwoordigd. Kennismanagement is het speerpunt van de AKWA samenwerking en wordt o.a.
gerealiseerd door effectieve communicatie. In dit kader is o.a. geïnvesteerd in kennisuitwisseling binnen
AKWA door middel van de AKWA-totaal bijeenkomsten en de AKWA-nieuwsbrief . Via de AKWAwebsite kunnen rapporten worden gedownload en is nieuws over verschillende kennisvelden
beschikbaar.

Jaarverslag AKWA
Zoals gebruikelijk bestaat het jaarverslag bestaat uit2 delen, namelijk de afzonderlijke jaarverslagen van
WAU en BOA. Onderstaande tabel geeft samenvattend de omzet van AKWA in 2003, in vergelijking
met voorgaande jaren:
Omzet AKWA 0n
2003
WAU
BOA
Totaal

7.856
4.830
12.686

2002

9.944
3.842
13.786

2001

7.121

4.323
11.444

2000
5.559
4.453
10.o12

De totale omzet is met 8%gedaald t.o.v. 2002, echter overall gesproken is de omzet van AKWA in de

afgefopen jaren gestegen (ca. 25Yot.o.v. 2000).
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De netwerkkosten in 2OO3 die direct te relateren zijn aan AKWA als samenwerkingsverband worden in
onderstaande tabel vermeld.
Financieel ovenicht van netwerkkosten van AKWA ten behoeve van het faciliteren van samenwerking,
organisatie en kennismanagement (in kQ 1

Coórdinatie
Communicatie en
kennismanagement
Uitbestedineen
Totaal

lnkomsten
Saldo

besroot
146

Realisatie

Resultaat

217

93

71

149%
76%

31

45

145%

270
275
+6

333

124o/o

330

'l20vo

-3

'1o/o

lVoor een uitgebreid ovenicht zie bijlage 4.6 AKWA/BOA-jaarverslag 2003
De netwerkkosten bedragen in totaal 2,6 o/o yàtr de totale AIOVA omzet. Deze posten worden
gefinancierd door zowel rijkswaterstaat (41o/o) als door DG-W (37Vo). Tevens is van het budget van elk
AIOVA project 5% uitgehoekt voor deze algemene posten (22Vo).

Wij vertrouwen er op dat dit jaarverslag voldoende inzicht geeft in de verrichtingen van AKWA in het
afgelopen jaar.

Namens de AKWA-coórdinatoren

..,4
Ing. H. Reurich (WAU)
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1. Voorwoord
AKWA is het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems en bestaat uit een samenwerkingsverband van
de volgende Rijkswaterstaat diensten:
o Bouwdienst Rijkswaterstaat (BWD)
o Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
o Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)

r

Directie Noordzee (DNZ)

De Bouwdienst en directie Noordzee zijn vertegenwoordigd via het projectbureau WAU(waterbodems,
advies en uitvoerin$. Het RIZA, DWW en het RIKZ zijn vertegenwoordigd via het
samenwerkingsverband BOA(beleidsvoorbereiding, onderzoek en advies). Binnen het AKWA
samenwerkingverband zijn ongeveer 100 personen betrokken. Dit BOA gedeelte van het jaarverslag
vormt samen met het WAU gedeelte het gezamenlijke AKWA jaarverslag.
Dit jaarverslag maakt o.a. inzichtelijk hoe invulling is gegeven aan de programma's van Stuurboord
(opdrachtgever DC- Rijkswaterstaat) en BVE (opdrachtgever DC-Water). Deze programma's komen in
pfaats van het WONS-waterbodem programma, welke in 2OO2 is opgeheven
Het laar 2003 is een bewogen jaar geweest voor Rijkswaterstaat en dus ook voor haar specialistische
diensten RIKZ, RIZA en DWW - die samen staan voor - (beleid)voorbereiding, ondeaoek en advies
(BOA) en samen met WAU(Bouwdienst en Dienst Noordzee) AKWA vormen.
Door bezuinigingen en het Rijkswaterstaat programma herijking@ specialistische diensten, was het
begin 2003 voor vele projecten onzeker hoe de voortgang zou gaan. De brand die -in januari 2003toesloeg en het Smedinghuis van het RIZA grotendeels onbruikbaar maakte heeft voor veel overlast
gezorgd. Zo zijn veel documenten verloren gegaan en verliep communicatie stroef. Ondanks al deze
ontwikkelingen zijn er ook dit jaar weer vele onderzoeken uitgevoerd en is er veel samengewerkt,
hetgeen o.a. tot uiting komt in uitgegeven AKWA rapporten en documenten.
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2. Algemeen

2.í Opdrachtgevers
Projecten die door AKWA worden uitgevoerd kunnen afkomstg zijn van opdrachtgevers binnen AKWA
als buiten AKWA. Ten aanzien van adviesprojecten zijn de opdrachtgevers van AKWA voornamelijk de

Regionale Directies en het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat. Daarnaast worden ook adviesprojecten
uitgevoerd voor projectorganisaties, waarbinnen Rijkswaterstaat vertegenwoordigd is (zoals
bijvoorbeeld het project' De Maaswerken').
Opdrachten die van algemeen (RWS-)belan g ziin, worden in de meeste gevallen rechtstreeks door het
Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat opgedragen. Hieronder valt ook het onderzoeksprogramma
Stuurboord dat het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat jaarlijks samenstelt.
In principe doet AKWA geen projecten voor opdrachtgevers buiten het Ministerie van Verkeer &
Waterstaat. Uitzonderingen zijn echter mogelijk indien de werkzaamheden van belang zijn voor, of de
onafhankelijke inzet vereisen van Rijkswaterstaat. Voorwaarde is dat de noodzakelijke kennis en
ervaring (voor een deel) uitsluitend binnen Rijkswaterstaat aanwezig zijn. Voor dergelijke projecten
dient speciaal goedkeuring gevraagd te worden bij het Hoofdkantoor en gelden speciale regels, zoals
het niet mogen uitbrengen van een aanbieding in concurrentie en het hanteren van marktconforme,
dan wel kostendekkende tarieven.
In sommige gevallen wordt AKWA zelf benaderd om als opdrachtgever of 'probleemhebbende
organisatie' te participeren in een (ondezoeks)project. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
SKB- of Delfu Clusterprojecten. AKWA stelt zich hierbij terughoudend op. Algemene lijn is dat AKWA
niet als opdrachtgever optreedt, maar in sommige gevallen wel participeert als kennisleverancier. Zij
heeft geen 'vaste' samenwerkingsovereenkomsten met dergelijke organisaties en elk individueel
veaoek tot participatie wordt beoordeeld door het coórdinatorenoverleg.

2.2 Realisatie per dienst
Tabel2.2: samenvatting van de financiële overzichten per dienst(omzet) in kilo-euro.

Dienst

Gerealiseerd 2001

Gereaf iseerd 2OO2

Gerealiseerd 2003

t€

t€

k€

Uitbesteding
1.448
188
195

Uren
R,IZA

DWW
R,IKZ

iubtotaal

'1.482

458
2.128

551

2.194

Uren

1.482
136
295
1.913

Uitbesteding
1.448
148

Uren
2.372

Uitbesteding
313

333

529
219

1.929

3.'t20

"1.710

1.347

50

Toelichting: De gerealiseerde omzet van het RIZA in de jaren 2001 en 2OO2 zijn als gemiddelde van de
som van 2001 en 2OO2 weergegeven doordat het technisch niet mogelijk was een nader onderscheid te
maken. In 2003 is wel nader gespecificeerd. Dit is mogelijk een oorzaak voor de toename in omzet van
het RIZA in 2003.
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2.3 Mijlpalen in 2003
ln dit hoofdstuk worden een aantal beschrijvingen gegeven van belangrijke projecten die in 2OO3 zijn
uitgevoerd. Een compleet (financieel) ovenichtvan alle projecten is gegeven in biilage 4.1
2.3.1 Tienjarenscenario waterbodems - Prospect (TJS)
Het Tienjarenscenario Waterbodems is het programma van de gezamenlijke overheden voor de
structurele aanpak van de waterbodemproblematiek in Nederland. Belangrijke mijlpalen tot nu toe zij
het verschijnen van het Basisdocument TJS (december 2OO'l), waarin het aanbod van baggerspecie in
Nederland is geïnventariseerd en waarin de oplossingsrichtingen voor bestemmingen van de
baggerspecie zijn verkend, en het Bestuurlijk Advies TJS ( februari 2OO2) waarin de einddoelen zijn
vastgelegd. Het Bestuurlijk Advies spreekt de ambitie uit om de achterstand rond sanering en
onderhoud van de Nederlandse waterbodems binnen 25 jaar weg te werken. De tweede fase van het
Tienjarenscenario is dan ook de eerste aanzet om deze lange termijn ambitie te bereiken met als doel
een stevige impuls te geven aan de feitelijke uitvoering van baggerwerkzaamheden. Het kabinet heeft
hierop een reactie gegeven.
f n het kader van het project Tienjarenscenario Waterbodems is het computermodel Prospect
ontwikkeld door AKWA. Het is gebaseerd op het eerder ontwikkelde Beslismodel Aanpak Baggerspecie
(BABS). De invoer van Prospect omvat informatie over aanbod van baggerspecie met de daarbij
behorende samenstellinggegevens en locatiekarakteristieken. Daarnaast maakt het model gebruik van
databases met kengetallen over verwerkingstechnieken, kosten, aanwezige stortcapaciteit etc. De
uitvoer van Prospect geeft een overzicht van de bestemmingen voor het specieaanbod via de
geselecteerde verwerkingsroutes, van de kosten en van de benodigde verwerkingscapaciteit en
depotruimte. Het jaarresultaat voor 2003 betreft het updaten van documentatie van versie 2.0. Tevens
is aan diverse beheerders ondersteuning gegevens en is de database geactualiseerd. Prospect is in 2003
actief ingezet voor de Crootschalige verwerkingsproef en de MKBA. Voor de CVB, is geselecteerd
welke baggerspecie geschikt zou ziin. Voor de MKBA wordt gebruik gemaakt van de database om
kosten te berekenen. In 2004 komt er een update van Prospect inclusief een volledige technische
documentatie.

2.3.2 Richtlijn Nader Ondezoek voor waterbodems (RNO)
ln 2002 is de richtlijn Nader onderzoek beschikbaar gekomen (AKWA rapport 01.005), tevens digitaal
beschikbaar via www.akwa.info. Om deze richtlijn te introduceren zijn in december 2002 een viertal
informatiedagen voor betrokkenen georganiseerd. Deze dagen werden goed bezocht en er was
waardering voor de inhoud van de aangeboden informatie. Er is toen aangegeven dat de Richtlijn
geëvaf ueerd wordt gedurende een periode van 2-3 jaar. In 2003 hebben diverse projecten gebruik
gemaakt van de Richtlijn en ter advies zijn projectplannen bij het RIZA aangeboden. Naar verwachting
zal eind 2004 een evaluatie worden afgerond.
2.3.3 AKWA nieuwsbrieven
De redactie van de AKWA nieuwsbrief heeft het S-jarig bestaan van AKWA,
en dus ook de nieuwsbrief, aangegrepen om een peiling bijde bijna 1200
lezers uit te voeren over de geboden kwaliteit en kwantiteit. Uiteenlopende
facetten als vorm, inhoud, tekst, waardering en leesgedrag werden
meegenomen in een enquête. De meest opvallende uitkomst van de
enquête is dat de nieuwsbrief in de huidige vorm en met de huidige inhoud
bijzonder wordt gewaardeerd. Het was motiverend om te zien hoeveel
mensen de AKWA nieuwsbrief lezen en op prijs stellen. De AKWAnieuwsbrief is dan ook de enige nieuwsbrief in Nederland die periodiek
technische achtergronden rondom Waterbodems behandeld. Van de
respondenten blijkt 94o/o waarde te hechten aan het onfuangen van de
nieuwsbrief, waarbij de helft van de lezers minimaal 4 artikelen leest.
Populairste rubriek blijkt'onderzoek'. Ook 'uitvoering en 'podiumverhaal' scoren goed. Opvallend is
dat niemand meent dat de nieuwsbrief minder vaak dan 4 keer mag verschijnen. Helaas was 2003 juist
het jaar dat de nieuwsbrief maar 2 keer is uitgekomen, door verminderd budget.
Advies- en Kenn iscentru m Waterbodems
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De verbeterpunten die de lezers hebben aangedragen, zijn allemaal meegenomen in de verbeterslag
van de AKWA nieuwsbrief die inmiddels heeft plaatsgevonden.
Sinds 2002 kent de nieuwsbrief een groeiend aantal pagina's, dit mede als gevolg van de aandacht die
de waterbodemproblematiek krijgt. Als opvallende artikelen in 2003 kunnen worden genoemd het
interview met de opdrachtgevers van AKWA (DG-W, HK en RD's) en het Tjalle de Haan interview,
namens het AKWA-bestuur over het presteren van AKWA en het groeiend aantal artikelen over
saneringsmethoden en bestemmingen voor baggerspecie. Vanaf 2003 vindt er een intensieve
inhoudelijke afstemming plaats met de Nieuwsbrief Tienjarenscenario van DC-W.

2.3.4. G rootschal ige Venrerki ngsproeÍ Baggerspecie (GVB)
DGW heeft begin december 2OO2 aan het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat gevraagd om de opzet
van een groobchalige verwerkingsproef uit te werken. Binnen de GVB draagt AKWA zorg voor het
verwerkingscontract, tenvijl verschillende Regionale Diensten van Rijkswaterstaat voor het aanbod aan
baggerspecie zorgdragen. De proef duurt 5 jaar en heeft een budget (PU) van ca. 28 mln. euro. De
proef dient antwoord te geven op de vraag of er een markt is voor verwerking van baggerspecie, en zo
ja, onder welke omstandigheden deze werkt.. In het 2" kwartaal van 2003 is de aanbesteding van het
verwerkingscontract voorbereid. Naast het verwerkingscontract is AKWA ook verantwoordelijk voor de
opzet en evaluatie van de proef. De (Europese) aanbesteding van het verwerkingscontract is in oktober
2003 aangevangen met een preselectie. Er was veel interesse voor de proef uit binnen- en buitenland
(België en Duitsland). In december 2003 zijn acht partijen geselecteerd, die vervolgens zijn uitgenodigd
voor het maken van een aanbieding in het 1e kwartaal 2004. Cunning van het contract is gepland in
het 2e kwartaal 2004.
Bij dit project werken de Bouwdienst, het RIZA en DWW samen. Dit heeft geresulteerd in AKWA
document WAU.GVB-3-03051, maart 2003, Opzet proef GVB.
2.3.5 ATHENE
Dit project is in 2001 gestart op initiatef van de Stuurgroep Waterbodems. Het doel van het project
was om, als uitwerking van BEVER (beleidsvernieuwing bodemsanering), te onderzoeken hoe
functiegericht en kosteneffectief saneren en beheren van waterbodems kan worden ingevuld. In de
tussentijd zijn er nieuwe beleidsontwikkelingen geweest die van grote invloed waren op
de uitkomsten van ATHENE. Zo staat er bijvoorbeeld in de Beleidsbrief bodem (december 2003) dat de
rol van de interventiewaarde wordt ingeperkt en dat er voor zowel waterbodem als bodem een
'saneringscriterium' op maat komt. Verder zal de Europese KaderrichUijn water (KRW) voor
waterbodems leidend gaan worden (bijvoorbeeld voor de invulling van het saneringscriterium).
De resultaten van ATHENE zullen in ieder geval worden gebruikt als kader om een algemene maatregel
van bestuur (AMvB) voor waterbodems, vallend onder de heziene Wbb, op te stellen. Vanwege het
belang van de KRW is ook de vraag ontstaan of waterbodemsanering nog wel onder de Wbb moet
blijven vallen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de opvolger van ATHENE, genaamd WIK
(Waterbodems in de KRW). Dit project is gestart in 2OO4. De resultaten van Athene staan beschreven
in het werkdocument Projectgroep Athene, december 2003, M. Tonkes.
2.3.6 Sednet
SedNet is een, met Europees geld, gefinancierd internationaal kennisnetwerk op het gebied van
'sustainable sediment management'. AKWA (RIZA en Bouwdienst) is in 2003 betrokken geweest bij de
'Work packages'WP4 Dredged material treatment en WP5 Risk Management and Communication, en
heeft zitting in het Stakeholders Panel. In 2003 hebben een aantal workshops plaatsgevonden waarbij
door de vertegenwoordigers van AKWA de aanpak van de waterbodemproblematiek in Nederland als
voorbeeld is gesteld. Dit heeft o.m. een publicatie opgeleverd in Soils & Sediment over effectgerichte
beoordeling van waterbodem en gebaggerd materiaal. Tevens zijn in overleg met DCW standpunten
geformuleerd over de positie van sediment in Europese regelgeving (EU kaderrichtlijn water, EU bodem
strategie, EU -afualstoffen richtlijn), die i n Sed Net zijn i n gebracht.
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2.3.7 Tienjarenscenario,TJ 54, Maatschappel ii ke Kosten/Baten Analyse

Het doel van dit proiect is het opstellen van een Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA) voor
de aanpak van de baggerachterstanden zoals beschreven in het basisdocument Tienjarenscenario
(AKWA rapport 01.O14). Zie tevens par. 2.4.1 .
In de MKBÁ waterbodems worden de effecten van de intensivering van baggeren bepaald. Het
nulalternatief beschrijft de huidige situatie van de baggerinspanning, dat wil zeggen het reguliere
beheer en onderhouá en nieuwà werken en saneringen die al begroot zijn. Het wegwerken van de
jaarlijkse aanwas is op dit moment niet structureel begroot en dit wordt wel meegenomen in het eerste
proléctalternatief ofwel het 'stand still'-alternatief. De overige projecfulternatieven gaan uit van drie
iermijnen (1O,25 en 40 jaar) om de baggerachterstand in te lopen en het watersysteem bliivend op
orde te houden. Uitgebreide informatie staat in het'plan van aanpak MKBA'.
Bij dit project werken de Bouwdienst, het RIZA en DWW samen zodatde Stuurgroep Waterbodems het
ópoÉ kán beoordelen in september 2OO4, voordat het aan het Centraal Planbureau wordt
aangeboden,
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3. Projectbeschrijvingen AKWA-BOA in 2003
ln dit hoofdstuk wordt, per specialistische dienst, een omschrijving van projecten en resultaten, naast
de miilpalen van paragraaf 2.4, gegeven. Achter de naam van het project staat respectievelijk de naam
van de projectleider en de opdrachtgever

3.1 Projecten uitgevoerd door het RIZA
Tienjarenscenario - Programmering en Monitoring (PMT), D. Bakker, opdrachtgever: DGW
In 2003 is een enquête opgesteld en verspreid, waarin alle waterbeheerders werden gevraagd welke
waterbodeminformatie zij verzamelen en of zij bereid zijn deze informatie aan te leveren aan een
landelijk waterbodeminformatiesysteem ten behoeve van het Tienjarenscenario Waterbodems. Op
basis van de uitkomsten van deze enquête is een voorstel gedaan voor de functionaliteit van het
informatiesysteem en voor de te vezamelen gegevens.

- Procesondersteuning, D. Bakker, opdrachtgever: DGW
Vanuit dit project is ondersteuning geleverd aan het projectteam TJS (deelname en secretariaat) en de
Landelijke Projectgroep TJS. Verder is er vanuit dit project bijgedragen aan de communicatie rondom
het TJS. Zie voor de TJS-projecten van de andere projectleiders de verantwoordingsrapportage 2003
Tienjarenscenario

Advisering vergunningverlening - D. Bakker, opdrachtgever: HK
Vanuit HK, DCW, RD's, VROM en Waterschappen wordt regelmatig een beroep gedaan op het cluster
waterbodems voor algemene advisering en ondersteuning op het gebied van waterbodems.
Het eindresultaat bestaat dus uit het totaal van verstrekte adviezen en ondersteuning
Dutch-German exchange (DGE) - D. Bakker, opdrachtgever: DGW
De DGE is een informeel kennisuitwisselingsverband op het gebied van bagger(en) en sediment
tussen Duitse en Nederlandse partiien. Betrokken partijen zijn vanuit Nederland AKWA (RIZA, RIKZ,
Bouwdienst), DG-Water, VROM en Havenbedrijf Rotterdam. Vanuit Duitse zijde de Bundesanstalt ftir
Gewásserkunde, verschillende Bundes en Landes Ministeries, de havens van Hamburg, Bremen, Emden,
Universiteit Bremen etc.
Het verband bestaat intussen 5 jaar en er is kennis uitgewisseld op de gebieden Wet- en Regelgeving,
Verwerking, Ecotoxicologische beoordeling, Prioritaire stoffen en Ecologische beoordeling.ln 2003 is er
een bijeenkomst georganiseerd in Wageningen en is het gezamenlijke DCE rapport 'Dredged material
and Legislation' uitgebracht.

Actief Bodembeheeradviesgroep (ABBA), P.J. den Besten, opdrachtgever: DGW,
Vanuit het prolect Abba, dat is uitgevoerd in AKWA-kader, is in 2003 een cluster van activiteiten
uitgevoerd die gericht zijn op de implementatie van actief beheer in Maas- en Rijnstroomgebied.
Vanuit haar betrokkenheid bij zowel beleid als uitvoering is AKWA het platform dat via monitoring een
helder beeld kan schetsen van de initiatieven die in de praktijk worden ontplooid en de knelpunten die
men ervaart met o.a. wet- en regelgeving. De vezamelde informatie is voor DGW en VROM van
belang met het oog op beleidsontwikkeling en eventuele wijziging / verruiming van wet- en
regelgeving. Daarnaast is de informatie ook noodzakelijk voor waterbeheerders om de betekenis van
actief beheer beter te kunnen inschatten.
GG 6.Stuurboord. Rijkswaterstaat brede advisering Actief bodem beheer (ABR/ABM), P. J. den

Besten, opdrachtgever: DGW
Zie ook het project ABBA. ln het project GC6 ligt de nadruk meer op advisering van regionale directies
(via een steunpunt ABR). In 2003 is door het kernteam actief beheer (ABR/ABM) opdracht gegeven
aan AKWA/RIZA om een steunpunt in te richten voor vragen van beheerders en initiatiefnemers over
actief beheer rivierbed. Het Steunpunt ABR en bijbehorende internetsite (www.actief-bodembeheerrivierbed.nl) zijn medio 2003 van start gegaan.

7 olctober 2OO4

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
BOA Jaarverslag 2OOj

Svan 23

fÍtÍ
.:ry'r:.

AKW A- 8O A jaaruerslag 2OO3

Cl 5 Stuurboord. Handboek saneringstechnieken, P.J. den Besten, opdrachtgever: HK
Door RIZA is namens RWS deelgenomen aan de redactieraad die als taak heeft een update te maken
van het handboek saneringstechnieken. Inmiddels is het beoogde product waar VROM-V&W-SKB en
enkele andere belangenpartijen aan werken gewijzigd in: "Richtlijn herstelen beheer bodem".
ln 2003 is 50,9 k€ overgemaakt naar SKB als bijdrage V&W; de rest van het budget is besteed aan
deelname aan de redactieraad en aan het inventariseren van relevante documentatie over waterbodem
die in de digitale richtlijn opgenomen zouden moeten worden.
Saneringsprogramma, P.J. den Besten/ C.A. Schmidt, opdrachtgever: HK
Het doel van het project "saneringsprogramma" was het opstellen van het "Saneringsprogramma
Waterbodem Rijkswateren" voorde planperiode2OO4 -2OO9. Het "Saneringsprogramma
waterbodem Rijkswateren " wordt door Rijkswaterstaat jaarlijks opgesteld in opdracht van de Minister
van Verkeer en Waterstaat. De Minister biedt het programma aan als bijlage bij de begroting naar de
Tweede Kamer, ter uifuoering van artikel 63b van de Wbb. De rapportage geeft een actueel overzicht
van alle gevallen van ernstige oÍ vermoedelijk ernstige verontreinigingen in de Rijkswateren en een
overzichivan alle reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde saneringen.De Programmering in het
'saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren " beslaat een voortschrijdende planperiode van 6 jaar
en omvat de verantwoordings- en voortgangsrapportage voor die locaties die in de programmering zijn
of worden opgenomen. Ten behoeve van de programmering is door RIZA binnen AKWA-kader een
prioriteringssystematiek ontwikkeld o.b.v. saneringsrendement.

Winn, Slib en Schip, P.J. den Besten, opdrachtgever: HK
In 2003 zijn vanuit het Winn-thema Slib en Schip een aantal kernpunten geformuleerd waarvoor
RWS oplossingen zou willen zien. Deze kernpunten zijn: stimulering hergebruik/verwerking/
verruiming ge-bruik alternatieve bestemmingen van/voor bagger, afstemming met dynamiek van
het wateriyiteem, maatschappelijke perceptie van risico's van verontreinigingen en optimalisatie
van onderhoudsinspanning t.b.v. scheepvaart. Verder zijn binnen het thema slib en schip twee
innovatieve ideeën geselecteerd waarvoor pilots worden opgestart: "Terpen van Baggerspecie" en
" lJsselmeer/Markermeer zoekt verdieping".
Uitvoerende Toets, P.J. den Besten, opdrachtgever: HK
Kwalibo staat voor kwaliteitsborging waterbodemonderzoek en is een programma dat als doel heeft
om de verschillende onderdelen van het waterbodemonderzoek volgens een kwaliteitssysteem tot
stand te laten komen. Het rapport Uitvoeringstoets Kwalibo is in oktober 2003 gereed gekomen. Hierin
worden de consequenties van de Kwalibo-regeling voor Rijkswaterstaat beschreven.
Voor de uitvoeringstoets is een projectplan opgesteld. Vervolgens zijn drie regionale directies verzocht
mee te werken aan het beantwoorden van de vragen uit de vragenlijsten.
C17 Stuurboord. Kwalibo

-

Kwalibo beleid, P.J. den Besten, opdrachtgever: DGW
Het eindproduct van dit project is het opstellen van algemene regels, die in de Algemene maatregel van
bestuur(AMvB) Kwalibo, worden opgenomen. De AMvB wordt begeleid door een Memorie van
Toelichting. In 2003 is ondersteuning aan DGW geboden inzake het begeleiden en communiceren van
het rapport "Bodembeheer op Coede Cronden". Daarnaast is gewerkt aan het opzetten van een
communicatiestructuur binnen het ministerie van V&W. Tevens is een opzet gemaakt van een
opleidingsstructuur voor RWS medewerkers. In 2004 wordt gestart met communicatie en het
verspreiden van het V&W beleid door het geven van onder meer presentaties.
OB2. (WtS) Verbeteren van de Wbb, regelgeving in de praktijk, P.J. den Besten, opdrachtgever: HK
Het waterbodem informatie systeem (WlS) is een administratiesysteem dat bedoeld is voor de
registratie en afhandeling van wettelijke meldingen en beschikkingen van de Wbb en het Bsb. WIS is
toégankelijk voor regionale directies van Rijkswaterstaat via het intranet. Door WIS heeft de Inspectie
van Verkeer en Waterstaat-divisie Water(lVW-W) als bevoegd geza5, inzicht in de wettelijke gang van
zaken rond het bouwstoffenbesluit en de wet bodembescherming. Begin 2004 is WIS operationeel
geworden en zijn gebruikersnamen toegekend.
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TJ56. Analyse knelpunten regelgevang (AKR), J. Colin, opdrachtgever: DGW
Er wordt binnen dit project een analyse gemaakt van de knelpunten binnen de wet- en regelgeving die
van toepassing is bij het uitvoeren van het waterbodembeleid. Het project valt onder het
Tienjarenscenario waarbij een aanzet, tot het screenen van een aantal beleidsvelden, wordt gegeven.

Het rapport is in december 2003 gereed gekomen. Zie verder par.2.4.'1.
URW 1. Handreiking Wet - en regelgeving waterbodems Rijkswateren, J. Colin, opdrachtgever:
DGW, IVW
De handreiking wordt opgesteld om betrokken partijen een overzicht en houvast te geven welke regels
en wetten er van toepassing zijn op de vergunningentrajecten van de Wbb, Wvo, Bsb en Wm. De
handreiking dient ook digitaal aangeboden te worden in de vorm van modulen, De Handreiking beoogt
een aanzet te geven tot constructief overleg tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezagvan
Rijkswaterstaat. Ingenieursbureau Oranjewoud schrijft de Handreiking in opdracht van het RIZA en
door het uitzetten naar een Klankbordgroep wordt feed back verkregen omtrent de inhoud, de
leesbaarheid en de toepasbaarheid. Het project wordt gecoórdineerd door de Inspectie Verkeer en
Waterstaat, divisie waler. Het project wordt afgerond in 2004.
Evaluatie sanering Ketelmeer en Schokkerhaven, L. Osté, opdrachtgever: BWD
In juli is er een workshop georganiseerd. De resultaten van de workshop zijn uitgewerkt en de
gegevens zijn verzameld, Concept van het rapport 'Evaluatierapport Sanering Schokkerhaven en
tussenevaluatierappoÉ sanering Ketelmeer Oost' is naar de Bouwdienst toegestuurd ter commentaar.
. Kennisborgi ng verwerki ngstech nieken, L. Osté, opd rachtgever: DGW
Dit project is halverwege gekort door de opdrachtgever. Het budget is voornamelijk besteed aan het up
to date houden van kennis over verwerkingstechnieken, o.m. door het bijhouden van literatuur over
verwerkingstechnieken, door deelname aan het Battelle-congres in Venetië en door een bijdrage te
leveren aan de organisatie van Bodembreed.
SH 81

Wegen naar de Toekomst (WnT), De reinigende weg, L. Osté, opdrachtgever: DWW
Eindresultaat: Het doel van deze pilot is een weg zo in te richten, dat zij in staat is te reinigen. De focus
voor het reinigen wordt daarbij gelegd op de compartimenten water en bodem. Daar dit zowel het
reinigen van verontreinigingen veroorzaakt door de weg, zoals run off en depositie door de lucht, als
ook het reinigen van baggerspecie en evt. andere materialen die in, onder of naast de weg gebruikt
kunnen worden. De reinigende weg van de toekomst zal dus multifunctioneel moeten zijn en een
bijdrage gaan leveren aan het oplossen van milieuproblemen. In 2003 is een prijsvraag in markt gezet.
Er is geen concreet RIZA resultaat. RIZA levert inbreng in het pilot team. ln 2OO4 worden de
prijswinnaars bekend gemaakt en worden de ideeën uitgewerkt tot een ontwerp.
SUBBIED, R. van Dijk, opdrachtgever: DGW

Op 19 maart 2003 is de Subbied-regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling bestaat uit
het verlenen van een specifieke uitkering aan waterschappen en gemeenten voor baggerwerk in het
bebouwde gebied. De regeling voorziet in een bijdrage van 1/3 van de uitvoeringskosten van een
baggenverk, dat voldoet aan de voonaraarden die in de ministeriële regeling SUBBIED genoemd zijn.
Voor deze regeling is een budget van beschikbaar van M€ 85, verdeeld over de jaren 2003 tot en met
2010 en heeft begrotingsartikel lF 02.O2.O2. Dit is bedrag is inclusief de uitvoeringskosten van de
subsidieregeling (maximaal M€ 3,í). De regeling is opgesteld door DC-W, in samenwerking met de
doelgroep (UvW, VNC), de beoogde uitvoeringsorganisatie (NOVEM), HKW en RIZA. Bijvaststelling
van de regeling heeft DGW opdracht aan RWS verstrekt om de regeling uit te gaan voeren. HK heeft
vervolgens het RIZA veaocht om deze opdracht in de rol van opdrachtbegeleider uit te gaan voeren.
Het Rf ZA zal daarbij een contract aangaan met NOVEM als uitvoeringsorganisatie. Na overleg met HK
is een begroting opgesteld voor de te leveren inzet door RIZA en de inzet door NOVEM. Voor de
uitvoering van SUBBIED-activiteiten door RIZA is in april door HK het gevraagde budget toegekend.
Tevens is het budget voor de activiteiten van NOVEM door HK beschikbaar gesteld. Het belangrijkste
jaarresultaat voor 2003 is de inwerkingtreding van de regeling via publicatie in de Staatscourant op 19

Adv i es- en Ke n n i scentru m W aterbod e m s

7 oktober 2OO4

BOA Jaaruerslag 2OO3
1O

van 23

,lÍ,"YÍ
.'i$j:'.

AKW A- BOA iaaruersl ag 2OO3

maart. Daarnaast zijn de opdrachtacceptatie (1 juni) door RIZA en het afsluiten van het contract met
NOVEM (in voorbereiding) belangrijke mijlpalen,

MO5 Stuurboord. RIZA Informatiepunt waterbodems; inventarisatie (WABilnÍo), H. Rienks,
opdrachtgever: HK
De afgelopen jaren is bij het uitvoeren van zowel beleids- als uitvoeringsprojecten geconstateerd, dat
het digitaal beschikbaar krijgen van betrouwbare waterbodemgegevens problematisch is. Uit
inventarisatie bij regionale directies is gebleken dat dit komt doordat er geen eenduidige opslag is voor
waterbodemgegevens, het beheer niet eenduidig geregeld is, de beschikbare informatie veelal
projectgebonden wordt ingewonnen en door het ontbreken van uniformiteit moeilijk te interpreteren
en te bewerken is. Verder blijkt waterbodeminfo moeilijk te combineren met andere informatie,
kwaliteit- en kwantiteitsgegevens zijn niet of moeilijk te koppelen en de betrouwbaarheid van de
informatie is niet of moeilijk in te schatten.
Transparante aansturing, prioritering en evaluatie van beleid wordt hierdoor ernstig belemmerd.
Zowel de regionale directies als Hoofdkantoor en DG-Water onderkennen de noodzaak om dit
probleem aan te pakken, ieder vanuit hun eigen optiek.
Het langere termijn doel luidt "Het onder kwaliteitsborging tot stand brengen van een RWS-breed
uniform beheer en uitwisseling van relevante waterbodemgegevens ten dienste van de RWSbeheertaken onderhoudsbaggerwerk van vaarwegen en sanering van verontreinigde waterbodems."
De aanpak op korte termijn bestaat uit het afronden van een informatieanalyse naar de te
beantwoorden vragen en de daarbij benodigde gegevens. Vervolgens kan in een volgende fase een
programma van eisen worden opgesteld, aan de hand waarvan gedefinieerd wordt wat er nodig is aan
inzet bij RD's en ondersteunende ICT om de gegevens digitaal beschikbaar te krijgen.
Getracht wordt uit efficiëntieoverwegingen om een koppeling met het Tienjarenscenario waterbodems
fase 2 te leggen, zodat een gemeenschappelijke aanpak kan worden bereikt.
In 2003 is de in 2002 uitgevoerde inventarisatie aangevuld, dit heeft de volgende producten
opgeleverd:
Een programma van eisen voor ondersteunende software en organisatorische maatregelen;
Een definitie van benodigde software.
Grond in Ruimte voor de Rivier, B. van der Heidt, opdrachtgever: AKWA-WAU
Doel: Bijdragen aan effectbeschrijving ten aanzien van grond en delfstoffen in het kader van de
PKB/MER Ruimte voor de Rivier, alsmede advisering ten aanzien van de MER-alternatieven.
Product lnvulling van het onderdeel "bodemkwaliteit" van het in december 2004 op te leveren
Achtergronddocument Crond in Ruimte voor de Rivier

W14 WateÈodems in EU-KRW, B. van der Heidt, opdrachtgever: DGW
De grensoverschrijdende belasting aan microverontreinigingen in zwevend stof is in beeld gebracht en
er zijn indicatief probleemstoffen benoemd op basis van overschrijding van grens- en toetswaarden.
Voor Rijn, Maas, Schelde en Eems blijkt dat ook thans nog diverse in de Kaderrichtlijn Water als
prioritaire stoffen aangemerkte stoffen ons land binnen komen in gehaltes die toetswaarden
overstijgen. Dit lijkt voldoende basis te vormen om de problematiek rond grensoverschrijdende
belasting internationaal aan de orde te kunnen stellen. Daarnaast blijken ook verschillende nietprioritaire stoffen in verhoogde gehaltes ons land binnen te komen. Voor deze groep van stoffen
vooaiet de Kaderrichtlijn Water niet in algemeen geldende waterkwaliteitscriteria, maar schrijft ze voor
dat er op stroomgebiedniveau afspraken over de aanpak gemaakt dienen te worden: per stroomgebied
dienen er lijsten van relevante probleemstoffen benoemd te worden, waarvoor vervolgens
stroomgebiedspecifieke waterkwaliteitscriteria moeten worden geformuleerd.
Om de Nederlandse inzet in het overleg op stroomgebiedniveau te stroomlijnen is getracht de
problematiek met betrekking tot grensoverschrijdende belasting van niet-prioritaire stoffen naar ernst
te categoriseren. Voor Nederland is de volgende lijst met grensoverschrijdende (niet-prioritaire)
probleemstoffen afgeleid: Rijn: koper en PCB's; Maas: koper en zink, PCB's; Schelde: koper, PCB's
en DDT; Eems: geen.
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Vanuit Nederlands perspectief gezien is het derhalve van belang dat in ieder geval deze stoffen
worden opgenomen in de gezamenlijk met alle betrokken lidstaten op te stellen lijsten van re
Product: RIZA-werkdocument 2OO4.O7 .X / AKWA-rapport 04.001 "'ldentificate van
grensoverschrijdende probleemstoffen in zwevend stof "relevante, rivierspecifieke probleemstoffen.
Vrij eroderende oevers Maas, H. Maas, opdrachtgever: WAU
In het project 'vrij eroderende oevers'' is een werkdocument opgeleverd ten behoeve van een
monitoringsplan voor de Maaswerken. Het heet Monitoringsplan waterkwaliteit proefprojecten vrij
eroderende oevers Zandmaas. RIZA werkdocument 2003.208X. Op een aantal proeflocaties in de
Zandmaas worden rivierverruimende maatregelen voorgenomen. In 2003 is door DWW
geïnventariseerd hoe een pilotproject gemonitord zou moeten worden om de effecten van het vrij
eroderen van de oevers op de flora en fauna in kaart te brengen. Aan RIZA is gevraagd na te gaan
welke parameters, op welke locaties en met welke frequentie gemeten dienen te worden om een
inschatting te maken van de schadelijkheid voor het ecosysteem. Bovendien moet in beeld worden
gebracht of de drinkwaterwinning in de Biesbosch negatief wordt beïnvloed. In het bovenstaande
document is hiervoor een voorstel gedaan, dat geïntegreerd is in het monitoringsplan van DWW.
Invulling Nieuwe Klasse indeling, C. Cuypers, opdrachtgever: DGW
Het project INK had tot doel om invulling te geven aan actiepunt4.4.'lO van de 4" Nota
Waterhuishouding, 'herziening klassenindeling en beoordeling baggerspecie'. Hierbij moest rekening
worden gehouden met ontwikkelingen in nationaal en internationaal water(bodem)beleid, zoals het
kabinetsstandpunt BEVER (functiegericht en kosteneffectief saneren), de motie Augusteijn
(geïntegreerd chemisch-biologisch instrumentarium in 2006), en de Europese Kaderrichtlijn Water.
Het project INK omvatte het beleidsvoorbereidend ondezoek, het ontwerp van de nieuwe
klassenindeling en de voorbereiding van de implementatie.
In 2003 zijn onder de deelprojecten 'normstelling ecotoxicologisch', 'normstelling chemisch',
'beleidsmatige implementatie' en 'beoordeling bagger diverse onderzoeken uitgevoerd ter
voorbereiding van de nieuwe klassenindeling. Eind 2003 is echter besloten om het project INK te
beëindigen, omdat het ontwerpen van een nieuwe klassenindeling door DGW niet als primair doel
werd gezien bij het vernieuwen van het waterbodembeleid. Aan de klassenindeling zal in de komende
jaren een nieuwe invulling worden gegeven vanuit de projecten Athene (beoordeling in situ staat
centraal) en Bagger en Bodem (bestemming 'verspreiding op land' staat centraal). In deze projecten
wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van het voorwerk dat in INK is verricht.
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3.2 Uitgevoerde proiecten door DWW
Stuurboord Projecten
Depotbesparing door indikking zandscheidingsresidu, opdrachtgever: HK
Beschikbare depotruimte in zgn. natte baggerspeciedepots beter benutten door zandscheidingsresidu
voorafgaand aan het storten in te ontwateren.
Onderzoek is verricht naar het vaststellen van een ontwateringgraad waarbij de specie voldoende
erosie bestendig is tijdens het zinken van de brokken en de volume-expansie na het storten binnen
acceptabele grenzen blijft.
Optimalisatie zandscheiding, opdrachtgever: HK
Doel is het verkrijgen van inzicht in de rendementen van sedimentatiebekkens in relatie tot de
procesparameters. Op basis hiervan is het mogelijk verbeteringen van de ontwerpcriteria en
procesvoering door te voeren.
De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een notitie inzake recente
zandscheidingservaringen met matig zandige species in sedimentatiebekkens alsmede het opstellen
van een projectplan zandscheiding "Activiteiten 2OO4"
.

Knelpunten afzetten producten uit baggerspecie, opdrachtgever: HK
Het doel van dit project is het helder en transparant weergeven welke oorzaken ten grondslag liggen
aan het te langzaam van de grond komen van (grootschalige) afzet van producten uit baggerspecie
(knelpuntenanalyse) en een overzicht te geven van mogelijke oplossingsrichtingen (getoetst aan
haalbaarheid en effectiviteit), hetgeen in een rapport is samengevat.

Wbm (Wet belasting op milieugrondslag), , opdrachtgever: HK
De Wbm-regeling heeft als hoofddoel om het verwerken van baggerspecie te stimuleren en het beslag
op schaarse depotcapaciteit en primaire grondstoffen (bijv. zand) te beperken.
Binnen dit project is een cijfermatige en beleidsmatige onderbouwing gegeven en zijn consequenties
voor de uitvoering door Rijkswaterstaat aangegeven. Deze aspecten zijn gebruikt voor onderbouwing
van mogelijke alternatieven voor de Wbm-regeling voor baggerspecie. Verder is er inhoudelijke
ondersteuning aan de interdepartementale projectgroep Wbm-baggerspecie geleverd. In 2004 zal de
regeling worden vervangen door een regeling die eenvoudiger (o.a. vermindering van de
administratieve lastendruk) is om in de praktijk uit te voeren.
Verschil inlex situ gegevens i.h.k.v. Wbm, opdrachtgever: HK
In dit project is onderzoek gedaan hoe verschillende factoren in waterbodemonderzoek en baggeren
verschillen kunnen veroorzaken tussen in-situ en ex-situ gegevens van specie. Op verschillende locaties
zijn zowel in-situ als ex-situ metingen gedaan aan specie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door
twee adviesbureaus. Analyse van de gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de meest
bepalende factoren die van invloed zijn op de verschillen tussen de kwaliteit en/oÍ samenstelling van de
specie na het baggeren in vergelijking met voor het baggeren.
Pilot Urk i.h.k.v Wbm en verschil in-/ ex-situ gegevens, opdrachtgever: HK
In 2002 is het te verwachten zandscheidingsresltaat, behaalt in de sedimentatiebekkens van het
baggerspeciedepot ljsseloog, van de baggerspecie uit de haven van Urk op basis van het uitgevoerde
waterbodemonderzoek beoordeeld. Cezien de grote onzekerheid (dit mede omdat het zandgehalte niet
is bepaald) van een positief resultaat, alsmede een aantal andere aspecten (Wbm, kwaliteitssysteem
e.d.) is besloten om de sanering van de haven van Urk te benutten als pilot-project. De pilot vooziet in
het beantwoorden van de volgende vragen:
* Ceeft waterbodemonderzoek in havens de juiste informatie om te kunnen beoordelen of de specie
geschikt is voor zandscheiding in sedimentatiebekkens?
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* Wat is de betrouwbaarheid van in-situ vastgestelde hoeveelheden baggerspecie die wordt
aangeboden bij een depot?
* Tijn dergelijke species door andere technieken wel te scheiden en is zodoende een herbruikbaar
product te verkrijgen?
* Moeten de acceptatiecriteria voor sedimentatiebekkens worden bijgesteld?
* ls het hanteren van alleen een zandpercentage m.b.t. een niet reinigbaarheidsverklaring voldoende?
Het resultaat van dit pilot-project zal leiden tot inzicht in het scheidingsresultaat van de Urkse specie
middels sedimentatiebekkens in relatie tot het waterbodemonderzoek en kosten van het verwerken van
specie met andere technieken versus storten in het depot lJsseloog..
Saneri ngsvisies Beneden Rivierengebied, opd rachtgever: DZH
Het doel van dit project is om per deel van het watersysteem een saneringsvisie op te stellen. De

gebiedsgerichte visie geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze een duurzame verbetering van de
milieukwditeit kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen in het
gebied, zodat de benodigde maatregelen van elkaar kunnen profiteren (win-win situaties).
De uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit het verlenen van ondersteuning aan de regionale
directie Zuid Holland, bij het opstellen van saneringsvisies en aanverwante zaken op het gebied van
waterbodembeleid. Zo is een workshop gehouden met als titel; 'Omgaan met verontreiniging bij natte
natuurontwikkeling" en is een kennismanagementsysteem voor waterbodemgegevens gerealiseerd.
Sandwi chco nstructie

Sl

uft er, opd rachtgever: DZ H

ln het kader van stimulering van verwerking van baggerspecie ofwel besparing van depotvolume, heeft
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam onderzoek laten verrichten naar zogenaamde
'sandwichconstructies". Dit zijn afwisselende lagen klei en zand in ophogingen. De werkzaamheden
bestonden uit; het opstellen van een projectvoorstel voor verschillende uitvoeringsvarianten, een
monitorringondezoek en het aanbrengen van sandwichconstructies (66x66 m). Advisering over de
monitoring van milieuhygiënische- en civieltechnische aspecten wordt gewaarborgd door voldoende
ondezoeksdata te veaamelen en voor een gedegen evaluatie worden geotechnische eigenschappen
van de sandwichconstructie bepaald.

BVE Projecten
CertiÍicering b'ggerspecievenrerking, opdrachtgever: DGW
Het project vindt zijn oorsprong in de toezegging van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bij
de start van het project 'lmpuls 82' en de daar aanwezige bedrijven om producten uit baggerspecie te
willen certificeren ter bevordering van de afzet van producten uit baggerspecie. Voorts wordt
geanticipeerd op de komst van KWALIBO (kwaliteitsborging waterbodemonderzoek), hetgeen leidt tot
verplichte (proces)certificering van bedrijvers van eenvoudige verwerkingstechnieken.
Het project maakt inzichtelijk en onderbouwt de keuze van de aanpak van het certificeringtraject.
Verder is gewerkt aan het opstellen van een conceptprotocol t.b.v. de procescertificering van
eenvoudige verwerkingstechnieken (het protocol wordt na afstemming met de branche (NVPC)
definitief gemaakt), alsmede het opstellen van een visienotitie hoe baggerspecie moeten worden
meegenomen in het SIKB-harmonisatieproject van reeds bestaande BRL's(beoordelingsrichtlijnen)/
protocollen om te komen tot een productprotocol.
Programmering en Monitoring Tienjarenscenario (PMT), opdrachtgever: DGW
De DWW heeft als lid van het projectteam TJS meegewerkt aan het uitvoeren van een enquête onder
waterbeheerders met als doel het verkrijgen van inzicht in de wensen en mogelijkheden om te komen
tot een ontwerp monitoringsysteem. Het doel van het monitoringsysteem is inzicht te verschaffen in de
voortgang van het wegwerken van de baggerachterstanden in Nederland. Bij het project werken de
Bouwdienst, RIZA en DWW samen.
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3.3 Uitgevoerde proiecten door het RIKZ
In AKWA-verband zijn in 2003 door RIKZ twee projecten uitgevoerd: WB-SPECIE
en SPECIE*BlO. Kernactiviteit betrof de afronding van het proces van voorbereiding tot de invoering
van de Chemie-Toxiciteit-Toets(CTT). Het beleidskader voor dit project wordt gevormd door de
geformuleerde actie in de Vierde Nota Waterhuishouding.
WB *SPECIE, opdrachtgever: HK
De twee kernactiviteiten van dit project betroffen het opstellen van het eindrapport "De weg naar
implementatie van de CTT voor zoute baggerspecie beoordeling". Dit rapport kwam in 2003 in
concept vorm gereed. De definitieve afronding zal in 2OO4 plaatsvinden. Verder is een beleidsevaluatie
van de totstandkoming van de CTT gemaakt.
Samengevat: De in dit kader gereedgekomen producten zijn:
Beleidsevaluatie van de invoering van de Chemie-Toxiciteit-Toets. Rapport B&A.
Standaard voorschrift SPECIE-01 Corophium volutator, versie 2003
Standaard voorschrift SPECIE-02 MSP, versie 2003
Standaard voorschrift SPECIE-07 CALUX, versie 2003
Standaard voorschrift SPECIE-04 MUTATOX, versie 2003
Publicatie: Intra and interlaboratory calibration of the DR-CALUX bioassay for the analysis of
dioxins and dioxin like chemical in sediment, Besselink, Schipper, Klamer, Lenards, Verhaar,
Felzel, and Brouwer, ET&C (in press)
Publicatie; Using marine bioassays to classify the toxicity of Dutch harbor sediments.
Stronkhorst, Schipper, Brils, Dubbeldam, Postma, Hoeven, Eï&C vol 22 no7,'1535-1547,

o
o
.
o
o
o
.
.
.
.

2003
Rapport; Crain-size correction for the contents of butyltin compounds in sediment, Smedes and

Nummerdor, 2003.035
Rapport; Statistische analyse van de waarnemingen van chemische- en biologische
monitoringparameters ter beoordeling van baggerspecie in de jaren 1999-2002, Environ, 2003
Rapport; De weg naar implementatie van de CTT voor zoute baggerspecie beoordeling;
Schipper en Schout, ISBN 36934761(concept)

SPECIE*BlO, opdrachtgever: HK
De kernactiviteit in SPECIE*BlO betrof de evaluatie van het bioassayprogramma 2003 en de verdere
operationalisering van de helpdesk voor de Zoute Baggerspecie.
De gereedgekomen producten zijn:
Handleiding voor gecertificeerde ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays, Nuyl
O. te en Schipper C.A.,WD 2OO2.826x
Handleiding contractlaboratoria bij uitvoering CTT baggerspecie analyses, Nuyl O. te en

o

o
o
o
o
o
o
.
o
.

Schipper C.A., WD 2OO2.825x
Handreiking WVZ nieuw beoordelingssysteem voor vergunningaanvragers, Vink R. en de Jong
s., 2003
Workshop lmplementatie Baggerspecie CTT beoordelingssysteem, Schipper C.A.,2OO2.824x
Toetsen monitoring data CTT van Scheveningen 2002, Schout P en Schipper C. 2002.838x
Toetsen monitoring data CTT van ljmuiden 2OO2, Schout P. en Schipper C.,2OO2.837x
Toetsen monitoring data CTT van Noord Nederland 2002, Schout P en Schipper C. 2OO2.8O5x
Toetsen monitoring data CTT van Texel, Den Oever, en Den Helder 2002, Schout P en
Schipper C. 2002.839x
Toetsen monitoring data CTT van Zeeland 2002, Schout P en Schipper C. 2003.81 1x
Ringonderzoek TBT in sediment, de Jong, 2OO2.671x

Toelichting: Het aantal proiecten is minder dan in voorgaande iaren omdat een aantal projecten zijn
ondergebracht bij andere projecten. Dit veroorzaakt een trendbreuk ten opzichte van voorgaande
iaren. Clobaal genomen is de RIKZ bijdrage, aan de AKWA omzet, hierdoor gehalveerd.
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