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t.

Functie en status

Deze notitie bevat beleidsregels voor het omgaan met gebiedseigen diffuus verontreinigde uiter-

waardengrond

uit de Rijntakken die vrijkomt bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen.

Deze beleidsregels zijn opgesteld om bij projecten met zwaarwegende maatschappelijke belangen (zoals veiligheid en natuur) meer mogelijkheden dan in het huidige beleid te bieden voor

het omgaan met diffuus verontreinigde uiterwaardengrond. De beleidsregels hebben betrekking op diffur.rs veronrreinigd materiaal dat vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland (Bovenrijn, Waal, pannerdens I(anaal, Neder-rijn, Lek, IJssel). Als definitie van diffuus verontreinigde uiterwaardengroncl w<lrdt gehanteerd: "uiterwaardengrond die verspreid verontreinigd
is, zonder dat eenduidig de 99rzaak, bron en/of haard aan te wijzen is.". Alle verontreinigingen
die niet aan deze clefinitie voldoen, vallen dus niet onder dit beleid.

Begin 1998 hebben de Minister van V&W en de Minister van VROM, mede namens de Minister
van LNV alsmede het IpO-MW de landelijke beleidsnotitie "Actief bodembeheer rivierbed" vastgesteld. De TWeede I(amer heeft met de inhoud van de notitie ingestemd. De landelijke beleidsnotitie geeft regels voor een gebiedsgerichte toepassing van bestaande regelgeving met betrekking tot het omgaan met diffuus verontreinigde uiterwaardengron d in het riviersysteem. Deze
landelijke beleidsnotitie is de basis voor gebiedsgerichte uitwerkingen per riviersysteem.
Het beleid Actief bodembeheer Rijntakken (ABR) vormt de uitwerking voor de Rijntakken, en
bestaat uit drie delen: deel I "Beleidsregels Actief bodembeheer Rijntakken" met 4 biilagen, deel II
,,Nota van toelichting" met 5 bijlagen en deel III "Alternatieven en effecten".
Deze beleidsregels bevatten het toetsingskader voor de colleges van gedeputeerde staten van de
provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bij

het gebruik van hun respecrieve wettelijke bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo). Bevoegdheden van deze bestuursorganen in het kader van andere wetten of bevoegdheden van andere bestllursorganen in hct kader van de drie genoemde wetten maken geen
deel uit van dit beleid. Het beleid is gezamenlijk opgesteld door Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en de Diensr Landelijk Gebied. Het beleid Actief bodembeheer Rijntakken heeft betrekking op de periocle 2000 tot 2020. Na vier jaar zal een eerste evaluatie plaatsvinden op basis
waarvan wordt overwogen het beleid bij te stellen.
De voorliggende versie van de beleidsregels heeft nog geen formele status. Voor het vaststellen
van onderdelen van deze beleidsregels is een m.e.r.-procedure noodzakelijk' De beleidsregels
zullen worden vastgesteld door cle bevoegde gez,ag,en na het doorlopen van de procedure con-

form afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.
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2.

Uitgangspunten en hoofdliinen van beteid

2.!

lnleiding

Bij de uitvoering van de geplande inrichtingsmaatregelen in het kader van de beleidslijn "Ruimte
voor de Rivier" en natuurontwikkeling in de uiterwaarden komen dermate grote hoeveelheden

diffgus verontreinigde uiterwaardengrond vrij, dat het milietrhygiënisch en economisch niet
mogelijk is deze grond doelmatig buiten het gebied te transporteren, te verwerken en/tlf te
storten. Bovendien is er sprake van herverontreiniging door instrtlmend sediment. De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen biedt echter wel een kans om de bttdemkwaliteit van de
grste rivieren en uiterwaarden te verbeteren (win-win-situatie). Het landelijk beleid Aktief
bodembeheer Rivierbed is erop gericht om, bij voortzetting of realisatie van de bij herinrichting
gewenste functies, tevens de gewenste milieuverbetering te realiseren door:
- concentratie van de verrlntreiniging
- isolatie van de verontreiniging
- gerichte verplaatsing van vrijkomend materiaal

2.2

Uitgangspunten

Als uitwerking van dit landelijke beleid is het beleid ABR gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- de oplossingen worden voornamelijk gezocht binnen het riviersysteem (gebiedsgerichte be-

-

nadering);
er moet een zo groot mogelijk milieu-rendement worden behaald (Alara-beginsel)
de bodemkwaliteit moet in principe voldoen aan de eisen voor de functie: natuur, landbouw
of recreatie (functiegerichte benadering)

Het landelijk beleid - vierde Nota waterhuishouding (NW4), Nationaal Milieubeleidsplan 3
(NMPI) - heeft de streefwaarde als (water)bodemkwaliteitsdoelstelling voor de lange termijn
(richtdatum 2050\; deze kwaliteit wordt beschouwd als kwaliteit voor een multiÍunctionele
bodem. Vanwege de omvang van de diffuse verontreiniging en de kwaliteit van het instromend
slib is deze multifunctionele bodemkwaliteit echter niet haalbaar binnen de periode van deze
beleidsregels. Daarom wordt de operationele bodernkwaliteitsd<lelstelling voor de bodem binnen de herinrichtingsprojecten, na uitvoering van de maatregelen, binnen deze beleidsregels
geformuleerd als: "de kwaliteit die voldoende is om de aan de rivier toegekende functies moge-

lijk te maken".
Hiernaast geldt dat alle bodemverontreinigingen die niet onder de definitie van "diffuus verontreinigde uirerwaardengrond" vallen, ongewijzigd in het kader van de geldende wettelijke regelingen (Wbb, Wvo of Wm) worden aangepakt.

2.3

Hoofdliinen

Voor een goed begrip van deze beleidsregels is het van belang zich te realiseren dat verschillende wettelijke regimes van toepassing zijn. Wanneer in het kader van inrichtings-maatregelen
grond wordt ontgraven, gelden wettelijke eisen voor de kwaliteit van de achterblijvende bcldem. Bij de toepassing/verwerking van de vrijkomende grond gelden wetteluke eisen voor zowel de kwaliteit van de ontvangende bodem als de afwerking of afdekking van de toegepaste
grond.

Om bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen meer mogelijkheden te bieden voor de verwerking van de vrijkomende grond, zijn in het beleid ABR diverse verwerkingsopties ontwikkeld (zie paragraaf 3, Verwerkingsopties vrijkomende uiterwaardengrond).
Per concreet inrichtingsplan zullen verschillende inrichtingsvarianten moeten worden uitgewerkt, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit die verwerkingsopties. Een keuze voor een
bepaalde verwerkingsoptie wordt gemaakt op basis van het bereiken van een zo groot mogelijk
milieurendement (Alara-beginsel, zie paragraaf 4 Afwegingsmethode).
Voorop staat dat de te vergelUken opties moeten voldoen aan de uitgangspunten van ABR, en
aldus leiden tot een eindsituatie waarbij de humane risico's worden teruggedrongen tot een
aanvaardbaar niveau, de ecologische risico's zover mogelijk worden teruggedrongen, en de
verspreiding van verontreiniging naar diepere bodemlagen, grond- en oppervlaktewater eveneens zo ver mogelijk wordt teruggedrongen (zie paragraaf 5 Functiegerichte benadering).

le

3.

Verwerkingsopties vrijkomende uiterwaardengrond

j.t

Inleiding

Het is niet mogelijk om de vrijkomende uiterwaardengrond doelmatig buiten het gebied te
transporteren, re verwerken nf te storten. Daarom worden oplossingen voornamelijk gezocht
binnen het riviersysteem. Op gebiedsniveau is de v<lorkeursvolgorde van verwijdering:

I.

bodem blijft bodem

2. bodem wordt bouwstoÍ
3. hergebruik na bewerking
4. bergen in puttenl
5. storten in (baggerspecie)stortplaatsen
Deze volgorde is afgeleid van de voorkeursvolgorde van afvalverwijdering uit de Wm (de zogenaamde Ladder van Lansink). Bij elk van deze toepassingen zijn een of meer van de bij deze
beleidsregels betrokken bestuurorganen bevoegd geT.agop grond van de Wm, Wbb of Wvo.

De verwerkingsopties worden hieronder kort beschreven en toegelicht. Of voor een Segeven
situatie een vergunning verleend kan wordcn hangt mede af van de adviezen van de wettelijke
adviseurs en de door belanghebbenden ingebrachte zienswijzen'

3.2

De verwerkingsoPties

3.2.1

Bodem blijft bodem
Hieronder valt de aanleg van gmndwerken bij het inrichten van een project zoals het aanleggen
van een natuurvriendelijke oever of het terugzetten van de deklaag na een oppervlakkige delfstofwinning. Ook het graven van een nevengeul kan hieronder vallen.
Voorzover deze toepassing niet onder het Bouwstoffenbesluit kan worden uitgevoerd, zijn steeds
een Wm-vergunning, een Wbb-beschikking en een Wvo-vergunning nodig.
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
- de toe te passen bodem en de ontvangende bodem komen r-rit dezelfde bodemlaag (roof-.
klei- of zandlaag);
- de milieuhygiënische kwaliteit (samenstelling en uitloging) van de toe te passen bodem is
beter dan of gelijk aan die van de ontvangende bodem;

3.2.2

Bodem wordt bouwstof

Hieronder valt de aanleg van werken zclals het toepassen in dijken. kaden, kribben, kleischermen en hoogwatervluchtPlaatsen.
De wet- en regelgeving maakt onderscheid in toepassing van uiterwaardengrond die onder het
Bouwstoffenbesluit valt en toepassing die onder de Wm valt.
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
Als de toepassing onder het Bouwstoffenbesluit valt:
- milieuhygiënische kwaliteit (samenstelling en uitloging) zijn conform de eisen uit het Bouwstoffenbesluit;

-

de toegepaste uiterwaardengrond moet terugneembaar zijn;
de minimale omvang van het werk is 50 m3 (cat. I ) dan wel 10.000
Als de toepassing onder de Wm valt:

-

ton (cat. 2).

de milieuhygiënische kwaliteit (samenstelling en uitloging) van de toe te passen bodem is
beter dan of gelijk aan die van de ontvangende bodem;
de toegepaste uiterwaardengrond moet terugneembaar zijn;
de minimale omvanq van het werk is 10.000 ml

1 Voor het lJssel-uiterwaardengebied benedenstrooms van Deventer wordt speciaal oandacht besteed aan de
mogetijkheid van storten van ernstig verontreinigde baggerspecie ín het in de monding van de llssel gelegen
depot Usseloog. Zolong het occepteren van deze baggerspecie past binnen de doelstellingen van dit depot, en de
in het verleden gemaokte afspraken, heeft het storten aldoar de voorkeur

111

3.2.3

Hergebruik na bewerking

Na bewerking wordt een deel van de bodem als bodem of bouwstof aangewend binnen het
riviersysteem. Voorbeeld van een bewerking is het afschciden van zand uit slibrijk materiaal.
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
- zie 'bodem blijft bodem'en 'bodem wordt bouwstof'.

3.2.4

Bergen in putten

Hieronder valt het bergen van uiterwaardengrond in bestaande of nieuwe putten of tichelgaten
in de uiterwaarden. In het geval dat er schaarste aan putruimte is, is de beschikbare putruimtc
primair gereserveerd voor dc meest verontreinigde uiterwaardengrond.
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
- richtlijnen voor baggerspeciestortplaatsen uit het Beleidsstandpr-rnt Verwijdering Baggerspecie (TWeede l(amer, vergaderjaar l99J-1994, 21450, nr. l\;
(In deze putten w<lrdt uitsluitend diffuus verontreinigde uiterwaardengrond geborgen. De
toepassing mag niet leiden tot een toename van de uitloging uit de toegepaste uiterwaar-

-

dengrond)

nazorgplicht op basis van de Wm;
de omvang ntoet minimaal 100.000 m3 bedragen.

3.2.5

Storten in (baggerspecie)stortplaatsen
Hieronder wordt verstaan het afv<leren van de uitc'rwaardengrond naar stortplaatsen of grootschalige baggerspeciedepots binnen of buiten het projectgebied. Deze inrichtingen mogen naast
uiterwaardengrond ook andere afvalstoffen acceptercn.
Voorwaarden voor ecn grootschalig baggerspeciedepot lrinncn de Rijntakken zijn:
- richtlijnen voor baggcrspeciestortplaatsen uit het Bcleidsstandpur-rt Verwijdcring Baggcrspc-

1)
--l

cie;

nazorgplicht op basis van de Wm;
de omvang ntoet r.r.rir.rirtraal 500.000 m3 bedragen.

|

3.j

Bodemkwaliteitskaarten

Een belantr;rijke vtlorwaardc rlrtt dc vrijkorncnde uiterwaarcle ngnlrrd te kunnen verwerkcn [rirrnen het gebied, is dat volcloende ir.tformatie over de bodcnrkwaliteit beschikbaar is. Dezc inror-

matie wordt wecrÍ.lcgcvclt o1t bodcmkwaliteitskaartcn, clic inzicht geven in dc te vcrwachtcn
bodemkwaliteit. Dc boclcnrkwaliteitskaarten vormen ecn bclangrijk instrument v<lrlr ABR. Voor
het gebied waarol) hct bclcid ABR van toepassing is zullen bodcr.nkwaliteitskaarten worclcn
opgesteld. In dc Ntlla valt toelichlir.rg zijr-r ter illustratic'voorbccldcn van bodentkwaliteitskaartcn opgenometr. Dc ciscrt waaraan de bodemkwaliteitskaartcn ntocten voldocn zi.jn <lllgcnorncn in bijlage 4 bi,i dczc bclcidsrcgels.
In afwachting van dc vrijstellingsrcgeling grondverzet voor trilcrwaardengrond nroel clc bodernkwaliteitskaart w<trcle Ir irrgecliend tezamen met het wcrkplan bij de melding op groncl van
de Wbb. Hierntce wordl dc boclernkwaliteitskaart onderdee I van het werkplan. Voor deze rnclding wordt de prtlcedurc van alcleling i-.4 van de Algerlenc wet bestllursrecht gevolgd. Als
naast de Wbb ook attdcre vergttnningen nodig zijn, karr in ccn aantal gevallen eelt gecoorulinccrde proccdttre gcvtllgcl wordcrt (afdeling 3.5 van dc Algerrrcnc wet bestuLlrsrecltt).

4.

Afwegingsmethode

4.t

Afwegingssystematiek

Op projectniveau wordt ten behoeve van een onderbouwde milieuhygienische afweging een
keuze gemaakt tussen de genoemde oplossingsrichtingen I t/m 5 uit de vorige paragraaf. Hierbij wordt het Alara-beginsel toegepast in de vorm van een eenvoudige afwegingsstystematiek,
waarbij locatiespecifieke omstandigheden worden meegewogen.
De afwegingssystematiek vergelijkt de milieu-effecten in de vorm van:
- vermindering van blootstelling van mens, plant en dier aan de verontreiniging
- vermindering van verspreiding van de verontreiniging naar grond- en oppervlaktewater

-

duurzaamheid
energieverbruik
met de kosten in de vorm van:

-

stichtingskosten
doorlopende kosten
vervangingskosten
overige kosten
Er worden geen gewichten toegekend aan deze criteria omdat het aantal overzichtelijk is.
Op deze manier kan worden bepaald welke variant het grootste milieurendement oplevert tegen aanvaardbare kosten (Alara). Als minimale voorwaarde geldt dat de milieuhygienische
situatie niet mag verslechteren (stand-still). In bijlage 2 bij deze beleidsregels is de afwegingsmethode uitgewerkt.

4.2

Gescheiden ontgÍaven

Bij de afweging speelt ook het onderscheid in uiterwaardengrond met verschillende milieuhygienische kwaliteiten een belangrijke rol.Per project zal het bevoegd gezag een afweging maken
of de uiterwaardengrond gescheiden of ongescheiden moet worden ontgraven.

I'r

5.

Functiegerichte benadering

in de leeflaag moet, na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen, zoveel
mogelijk in overeenstemming zijn met de te realiseren functie op die plaats. Om te beoordelen
of deze voldoende is wordt bij vergunningverlening uitgegaan van een risicobenadering. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in gebruiksfuncties voor de mens en de functie natuur. Er wordt
uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving. Daarbinnen wordt gebruik gemaakt van acceptabele risiconiveau's voor de invulling bij de Íeitelijke toepassing van de uiterwaardengrond.
Voor gebruiksfuncties voor de mens (landbouw en recreatie) wordt de bodemkwaliteit getoetst
aan acceptabele risiconiveau's (ARN's). Deze ARN's zijn bepaald voor 7 stoffen die in de uiterwaarden van de Rijntakken in hoofdzaak de risico's bepalen, te weten zink, arseen, cadmium,
lood, kwik, koper, en PAK (10-VROM)2.
Als voor deze stoffen de bodemkwaliteit in de leeflaag van I meter dikte voldoet aan het acceptabel risiconiveau, worden geen onaanvaardbare risico's voor de mens verwacht.
De bodemkwaliteit

Gebruiksspecifieke bodemtoetsingswaarde (in mg/kg d.s.) voor het aanvaardbaar risiconiveau (ARN) voor
gebruiksfuncties voor de mens
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In de Rijntakken zal het overgrote deel van de uiterwaarden als natuur worden ingericht. Voor
de functie naruur zijn ook ARN's bepaald. Uit metingen blijkt dat het acceptabel risiconiveau
voor natuur in het gehele gebied overschreden wordt voor onder andere zwate metalen. Het
realiseren van de ecotoxicologisch gewenste bodemkwaliteit is daarom niet altijd haalbaar. Ook
in deze gebieden blijft natuurontwikkeling niettemin gewenst. Dit kan door het creëren van
geschikte biotopen voor tal van organismen, waardoor natuurwaarden worden vergroot. Daarom wordt voor de functie natuur voorlopig gewerkt met "vuistregels" in plaats van met acceptabele risiconiveaus. De essentie van deze vuistregels is het zoveel mogelijk terugbrengen
van de risico's van de verontreiniging voor de natuur. De vuistregels staan beschreven in bijlage
3 bij deze beleidsregels.

2

De ARN's zijn voorlopige waarden. Voor droge bodems zijn recentelijk bodemgebruiks'waarden (in het kader van

de beleidsvernieuwing bodemsanering BEVER) vastgesteld. Deze grenswaorden ziin niet zonder meer toepasbaar op
natte bodems. Het verdient aonbeveling om ook voor het aquatisch milieu landeliik beleid vast te stellen. In afwoch'

ting daarvan zÍjn de ARN's geaccordeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zii hebben
voor het beleid Aktief bodembeheer Rijntakken een status conform de bodemgebruikswaarden voor droge bodems.
Zodra betere grenswoorden voor uiterwaordbodems beschikbaar zijn, zullen deze in het ABR worden opgenomen.

l"

Het beleid Actief bodembeheer Rijntakken, bestaande uit deel I "Beleidsregels Actief bodembeheer Rijntakken" met 4 bijlagen, en deel 2 "Nota van toelichting" met 5 bijlagen, is vastgesteld
door:

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat,
besluit ..........2OO2, nr ...............;

Provinciale Staten van Gelderland,
besluit ..........2002, nr ...............;

Provinciale Staten van Overijssel
besluit ..........2OO2, nr ...............;

Provinciale Staten van Utrecht
besluit ..........2oo2. nr ................

'6

1

Bijtage

r

Definities

ALARA
ALARA= As Low As Reasonablv Achievable.
ARN
Acceptabel RisicoNiveau : risiconiveau (van stofconcentratie) dat per gebruiksfunctie is vastgesteld en waarvoor geldt dat daaronder geen onaanvaardbare risico's voor de desbetreffende

functie worden verwacht.

Bodem
Het vaste deel van de aarde met de daarin voorkomende vloeibare en gasvormige bestanddelen.

Bouwstof
Materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin
de totaalgehalten aan silicium, calcium of magnesium tezamen meer dan l0% (m/m) van dat
materiaal bedragen (Bouwstoffenbesluit art l, lidl, onder b).

Functie
Functie zoals bedoeld in de terminologie van de Wet op de waterhuishouding

Uiterwaarden gron

d

Alle grond die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken, waarvan de begrenzing formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken'
Opmerking: uiterwaardengrond is in juridische termen altijd baggerspecie, en zal in juridisch
getinte hoofdstukken steeds als zodanig benoemd worden.

Werk

Grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk (Bouwstoffenbesluit, lid l, onder a). Onder een grondwerk wordt in het algemeen een aanvulling of ophoging
van de bodem verstaan, in geval van gebruik in oppervlaktewater ook een demping of verondieping (Bouwstoffenbesluit, Nota van Toelichting paragraaÏ 2-31.
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Afwegingssystematiek

In de afwegingssystematiek zal nog een factor worden toegevoegd om de concentraties in de
bovenlaag te vergelijken met de concentraties herverontreiniging.
De afwegingssystematiek vergelijkt de milieu-effecten in de vorm van:
- vermindering van blootstelling van mens, plant en dier aan de verontreiniging;
- vermindering van verspreiding van de verontreiniging naar grond- en oppervlaktewater;

-

energieverbruik;
duurzaamheid;
met de kosten in de vorm van:

-

stichtingskosten
doorlopende kosten
vervangingskosten
overige kosten

Om de effecten van de verschillende inrichtingsvarianten te berekenen, worden de oplossingen
binnen een variant ontleed in deelstappen. De effecten worden per deelstap bepaald en vervolgens getotaliseerd voor de gehele variant.
Vermindering van de blootstelling

Blootstelling wordt uitgedrukt als het produkt van de gemiddelde concentratie in de leeflaag en
het contactoppervlak:
Blootstelling = Concentratie x Opperulak

De 'vermindering van de blootstelling' is afhankelijk van het verschil tussen de begin- en de
eindsituatie en wordt uitgedrukt in procenten t.o.v. de beginsituatie. De concentratie wordt
daarbij, per stof, genormaliseerd op het verschil tussen de ARN voor de beschouwde functie en
de streefwaarde. De formule om de vermindering van de blootstelling voor "variant k" te berekenen is:
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= variant waarvoor de vermindering van blootstetling wordt berekend
= uitgangssituatie
= concentratie van stof i in de leeflaag bij variant k (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,k=Cs,i
= concentratie van stof i in leeflaag in uitgangssituatie (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,o=Cs,i
= aantal stoffen dat in bepaling wordt meegenomen
= streefwaarde voor stof i (in mg/kg d.s.)
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= contactoppervtak voor variant k

:

contactoppervlak in uitgangssituatie

Vermindering van de verspreiding

Verspreiding naar oppervlaktewater is het produkt van de gemiddelde concentratie in de leeflaag, het oppervlak van de leeflaag, de frequentie en duur van de overstroming, en de erosiesnelheid:

Itg

\

Verspreiding opp.water = Concentratie x Oppervlak x Frequentie x Duur x Erosiesnelheid

De waarden voor de overstromingsfrequentie, overstromingsduur en erosiesnelheid worden
voor de uitgangssituatie en de inrichtingsvarianten gelijkgesteld.
Verspreiding naar grondwater is het produkt van de gemiddelde flux uit leeflaag en <lndergronds aangebrachte uiterwaardengrond, en het oppervlak van de leeflaag en ondergronds aangebrachte uiterwaa rdengrond:
Verspreiding grondwater = Flux x Oppervlak

De 'vermindering van de verspreiding' is afhankelijk van het verschil tussen de begin- en de
eindsitr-ratie en wordt uitgedrukt in procenten t.o.v. de beginsituatie. De formule om de vermindering van de verspreiding voor "variant k" te berekenen is:
Verspreiding opp wLlter + Verspreidíng grondwater =
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variant waarvoor de vermindering van verspreiding wordt berekend
depots, bouwwerken etc die in de bodem, onder de leeflaag zijn aangebracht
uítgangssituatie
concentratie van stof i in de Leeflaag bij variant k (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,k=Cs,i
concentratie van stof i in leeflaag in uitgangssituatie (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,o=Cs,i
aantal stoffen dat in bepaling wordt meegenomen
i (in mg/kg d.s.

streefiraarde voor stof
flux van stof

i uit de leeflaag bij variant k (in mg/mz per ro.ooo

flux van stof

i uit depots

jaar)

etc bij variant k (in mg/mz per ro.ooo jaar)

contactoppervlak voor variant

k

contactoppervlak in uitgangssituatie
oppervlak onder- en ziikant depots etc bij variant k

Drrurzaamheid

Dttttrzaamheid is ee rt aspcct dat tot uildrulkking komt in clc Larider van Lansink. Dc voorkerrrsvtllgorde van verwi.jdcring (zie paragraaf 3.1) is hiervan afgeleicl. Als twcc variantclt ccn verÍ.icIiikbaar milieu-effcct hebbcn, Ílaa1 clc voorkeur uit naar cle variant die hct hrlogst staat in dc
voorkeursvolgorde. Dit worcll als volgt uitgedrukt:
trede l. bodem blijft boclcnt
trede 2. bodem wordt trouwstof
trccle J. hergebruik na bewcrking
trcde 4. bergen in putlen
lrcde 5. storten in (baggerspccic)storlplaatser.r
I')tte rllieverbrui k
Dc activiteiten die leiden tot ecn score op het energieverbruik zijn: rlr-rlg,raven, transport, ovcrslag en (indien van toepassing) dc uit te voeren bewerking. Voorbeelden van bewerking zijn

zandafscheiding, opslag in een tildeli.jk depot en immobilisatie.
Het energieverbruik wordt per activiteit uitgedrukt in kJ per ton droge-stofr-naleriaal dat is ontgraven en uiteindelijk getotaliseerd tot één score. Dit betekent dat vortr c'lke activiteit in de
keten het droge-stofgehalte van hct nrateriaal bekend moet zijn. Daarnaast moeten bekend
zijn: de transportafstanden en het energieverbruik van het ingezette materieel (in liters diescl
per km en per ton getransporteerd materiaal, in liters diesel per m3 ontgraven materiaal, in
liters diesel per ton overgeslagen materiaal, etc.). Als er bewerkingsstappen worden uitgevoerd,
dan moet ook daarvan het energieverbruik bekend zijn.

Kosten

vijf rubrieken: stichtingskosten, doorlopende kosten, vervangingskosten, overhead en overige kosten. Voor elke rubriek worden diverse kostensoorten

De kosten worden onderverdeeld in

onderscheiden: kapitaalkosten, energiekosten, grondstofkosten, personeelskosten, materieelkosten en overige kosten. Dit leidt tot de volgende kostenposten:

A.

Stichtingskosten

l.

Projectvoorbereiding (incl. bemonstering E analyse)

2. Voorbereidende werkzaamheden
3. Sloopwerken
4. Herinrichtingskosten
5. Grondwerken
6. Verwerkingskosten
7. Onttrekking en zuivering van grondwater
8. Afschermconstructies
9. Controlesysteem
I 0. Directievoering en milieukundige begeleiding
I l. Bijkomende kosten

B. Doorlopende kosten
l. Ontgraving
2. Tfansport
3. Overslag
4. Bewerking
5. Stortkosten
6. Opbrengst delfstoffen
7. Bijkomende kosten
8. Monitoring
9. Nazorg

zoals zand of klei (negatieve kostenpost)

c. Vervangingskosten

l.

2.
D.

E.

Afschermconstructies
Onttrekkings- en zuiveringsinrichting

Overhead
Overige kosten
Schadeloosstellingen
2. I(apitaal- en productieverlies

L.

Om een juiste afweging te kunnen maken van kosten (en eventueel opbrengsten) van projecten die een looptijd van meerdere jaren hebben, moet rekening worden gehouden met de
tijdswaarde van geld, afhankelijk van het te verwachten renteniveau. Toekomstige geldstromen
worden daarom toegerekend aan één beslismoment (bijvoorbeeld het moment waarop de beslissing wordt genomen). Hiervoor kan bijvoorbeeld de huidige of contante waarde als basis
worden genomen.

Zowel de vaste als de variabele kosten voor elke activiteit in de verwijderings- of verwerkingsketen moeten bekend zijn. De kosten voor elke deelstap worden vervolgens uitgedrukt in guldens per ton droge stof ontgraven materiaal en getotaliseerd tot één score.
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Vuistregels natuur

Metalen: De ecotoxicologische risico's van metaalhoudende uiterwaardengrond zijn in het
algemeen minder bij toepassing onder water dan bij toepassing in het droge.
Locale cgndities (pH en kalk) zijn van invloed op de mate waarin metalen opneembaar zijn
door organismen.

l.

2. pAI(: De risico's van PAl(-houdende r-riterwaardengrond verminderen op termijn, door afbraak, wanneer de grond wordt toegepast in een zuurstoÍrijke droge tlmgeving.
De beschikbaarheid van PAI( is in het algemeen veel lager dan op grond van metingen van het
totaalgehalte in de bodem verwacht zou worden. Het meten van die beschikbaarheid verdient
aandacht om verplaatsing van klasse 4 uiterwaardengrond te vergemakkelijken.
3. PCB: Voor PCB-houdende uiterwaardengrond geldt dat geen noemenswaardige risicoreductie verwacht mag worden door afbraak. Zelfs niet onder zuurstofloze omstandigheden. Natte en

drogc bestemmingen geven daarom vergelijkbare restrisico's.

4. Afdekking van verontreinigde uiterwaardengrond met schone leeflagen, waarin de meeste
biologische activiteit plaatsvindt, vermindert de contactkansen voor tlrganismen en daarmee de
risico's voor natuur. In vegetatietypen met diepwortelende planten (ooibossen) is aanpassing
van de leeflaagdikte een punt van aandacht.
5. Het concentreren van een zeker volume verontreinigde uiterwaardengrond op een kleiner
oppervlak, bij voorkeur de diepte in, verkleint de contactkansen voor de meeste organismen,
omdat deze slechts tot geringe diepte voorkomen.

6. Bij verplaatsen van uiterwaardengrond geeÏt de datering van het afgezette materiaal een
algemeen aanknopingspunt voor de verontreinigingsgraad en daarmee vtlor de bestemming.
Oud en jong aïgezeÍmateriaal is schoner dan materiaal uit de jaren 1960- 1980. De kwaliteit van
het huidige sediment is maatgevend voor duurzame natuurontwikkeling.
7. In kalkhoudende uiterwaardengrond is het bufferend vermogen zo groot, dat er geen zuurgraadeffecten (bijvoorbeeld verzuring door regen) te verwachten zijn die de beschikbaarheid

van metalen vergroten.
8. Bij het oppakken en op het droge zetten van natte uiterwaardengrond treedt door beluchting
tenminste tijdelijk een verhoging op van de beschikbaarheid van metalen. Ook kan bij venig of

slibrijk materiaal het aanwezige sulfide tot zodanige verhoging van de zuurgraad leiden (pH
4,5\ dat zware metalen vrijkomen. Dit zijn uitzonderingen.
9. Voor verschillende ecotopen en/of doeltypen blijken geen afzonderlijke ARN natuurwaarden
te kunnen worden afgeleid, omdat daarvoor te weinig toxicologische basisgegevens voorhan-

den zijn. Wel bevestigen waarnemingen in het veld een adequaat algemeen beschermingsniveau, en kan worclen aangegeven welke soortgroepen bij een gegeven verontreinigingsniveau
het meeste risico lopen.
10. Bijzondere ecotopen kunnen beter worden ontzien dan gesaneerd worden, omdat het her-

stel van specifieke ecosystemen een zeer langzaam verlopend proces is (decennia, eeuwen).
Ook is het goed rekening te houden met het behoud van de grondwaterdynamiek als de kwaliteit of bijzonderheid van een ecotoop daar sterk van afhankelijk is, bijvoorbeeld bij kwelsystemen.
I l. Het kwaliteitsverschil tussen uiterwaardengrond en het huidige rivierslib dient richtinggevend te zijn voor het aan de rivier koppelen, door een nevengeul te graven, of hetjuist daarvan
geïsoleerd te houden.

I2. De meest verontreinigde grond zou het eerst moeten worden aangepakt. omdat hiermee de
grootste risico-reductie wordt bereikt.
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Beleidsregels
Actief Bodembeheer Rijntakken

ll Nota van toetichting

VOOROI{IWERP - deze zalnogworden aangepast aan de tekst en inhoud van deel I "Beleidsregels

Actief bodembeheer Riintakken".
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Wat er aan voorafging. Dat is het ondelwerp van dit hoofdstuk, waarin de achtergronden worden geschetst
van de beleidsregels Actief Bodembeheer voor de Rijntakken. We geven een beeld van het gebied waar we
het over hebben en komen vervolgens tot de dírecte aanleiding tot grootschalig grondverzet in dat gebied: de
hoge waterstanden in het mídden van de jaren '90. Aansluitend formuleren we de doelstellingen van actief
bodembeheer voor de Rijntakken, voor zowel de bevoegde gezagen als ínitiatiefnemers, en lichten we toe wat
de status is van dit ambteliik eindconcept.

t.t

Achtergrond

De rivieren zijn door winterdijken, zomerkades en kribben in een kunstmatig keurslijf gedron-

gen. Dat heeft rivierkundige processen veroorzaakt, waarbij het zomerbed door uitschuring
steeds lager is komen te liggen en de uiterwaarden door aanslibbing voortdurend zijn opgehoogd. De uiterwaarden zijn in toenemende mate bebouwd. De ruimte voor de rivier is door
deze ontwikkeling steeds kleiner geworden.
Als de dijken almaar hoger worden ten opzichte van het lage achterland, worden de gevolgen
vau overstromingen groter. In sommige delen van het land is het technisch of ruimtelijk bijna
onmogelijk om de dijken nog verder te versterken. De conclusie is getrokken dat we niet kunnen doorgaan met dUkversterkingen. De vicieuze cirkel van hoge waterstanden gevolgd door
weer hogere dijken moet worden doorbroken. Het is daarom nodig flexibel te kunnen inspelen
op hogere rivierafvoeren.
De hoogwaters van l99l en 1995 hebben duidelijk gemaakt dat beschermende maatregelen
tegen overstroming van de grote rivieren meer dan ooit nodig zijn. In 1995 werd de hoogste
waterstand sinds zeventig jaar bereikt. Ongeveer 250.000 mensen moesten voor een kleine
week worden geëvacueerd en het openbare leven in het bedreigde gebied lag stil. Voor velen
was dit een ingrijpende ervaring, die van grote invloed is geweest op de gedachtevorming over
bescherming tegen hoog water. Na deze gebeurtenissen is het Deltaplan Grote Rivieren opgesteld. De waterschappen moeten voor 200 I alle rivierdijken op de vereiste sterkte hebben gebracht om aan het afgesproken veiligheidsniveau te voldoen. De verwachting is dat zij daarin
zullen slagen. Toch is de strijd tegen het water daarmee niet voorbij. De komende jaren krijgt de
Rijn steeds meer water te verwerken, terwijl de zeespiegel stijgt en de uiterwaarden, zonder
ingrepen, langzaam verder opslibben.

in het rivierengebied het natuurbeleid van belang. De grote rivieren zijn
zowel kern- als natuurontwikkelingsgebied van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het
beleid is gericht op begrenzing en inrichting van 25.000 hectare EHS in het rivierengebied. De
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) vormt hiervoor het uitwerkingskader. Veiligheid en
natuurontwikkeling liggen in elkaars verlengde, met veiligheid als randvoorwaarde. Er zal een
omvangrijke hoeveelheid uiterwaardengrond vergraven moeten worden om beide doelstellingen te kunnen realiseren. Actief bodembeheer is de sleutel die dit mogelijk maakt.
Naast veiligheid is

De regering stelt in de Vierde Nota Waterhuishouding dat de belangrijkste uitdaging voor de
grote rivieren in de komende decennia het handhaven van de veiligheid is, ook bij hogere
afvoeren, in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze duurzame hoogwaterbescherming kent verschillende parallelle sporen: dijkversterking tot het afgesproken niveau,
water vasthouden, ruimte voor rivieren en voorzorgsmaatregelen. De belangrijkste bijdrage
aan ruimte voor de rivier wordt verwacht van verruiming van het doorstroomprofiel.
De mogelijkheden voor dergelijke rivierbed-verruimende maatregelen worden verkend in "Ruim-

te voor de Rivier". Hierbij moet worden gedacht aan het verlagen van uiterwaarden of kribben,

het weghalen van hoogwatervrije terreinen. het verleggen van dijken of het graven van nevengeulen. I(enmerk van al deze inrichtingsmaatregelen is grootschalig grondverzet in het riviersysteem. Hierbij komen grote hoeveelheden uiterwaardengrond vrij, in de orde van 100-200
miljoen kubieke meters, waarvan in de orde van vele tientallen miljoenen kubieke meters diffuus verontreinigd zijn.

ll

Begin 1998 is met de landelijke beleidsnotitie "Actief bodembchee r rivierbed", vastgesteld door
de Minister van V6W en de Minister van VROM, mede namens de Minister van LNV alsmede
het IPO-MW de vernieuwing in het bodernbeschermingsbeleid ook tot de waterbodems verbreed. Dc'Ti.veede I(amer heeft met de inhoud van de notitie ingestemd. De beleidsnotitie geeft
regels voor ec'n gebiedsgerichte toepassing van bestaande regelgeving met betrekking tot het
omgaan met vcrontreinigde uiterwaardengrond in het rivierbed. Deze landelijke beleidsnotitie
is de basis voor gebiedsgerichte uilwerkingen per riviersysteem. Het beleid Actief bodembeheer
Rijntakken (ABR) vormt de uitwerking voor de Rijntakken. Het bestaat uit twee delen: deel I
"Beleidsregels Actief bodembeheer Rijntakken" met 3 bijlagen, en deel 2 "Nota van toelichting"
met 5 bijlagen. De voorliggende nota is deel 2. Zij bevat de toelichting op de beleidsregels ABR.

t.2 Doe [ste llin g
Het doel van de "beleidsregels Actief bodembeheer Rijntakken" is om bij projecten met zwaarwegende maatschappelijke belangen (zoals veiligheid en natuur) meer mogelijkheden te bieden voor het omgaan met gebiedseigen diffuus verontreinigd riviersediment uit de Rijntakken
(het beheersgebied van Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland) om de uitvoering van maatschappelijk gewenste inrichtingsmaatregelen ten behoeve van veiligheid en natuur mogelijk tc'
maken. Het is daarmee een beleidsdocument, dat zich richt op de milieuhygiënische aspecten
van de grootschalige diffuus verontreinigde uiterwaardengror.rd en sluit aan op de planstudie
'Ruimte voor Rijr-rtakken' waarin de inrichtir-rgsmaatregelen zelf worden uitgewerkt en <lndcrbouwd. De noodzakelijkheid en uitvoeringswijze van deze inrichtingsmaatregelen vornren het
vertrekpunt voor de formulering van ABR.
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De rijksoverhcid cn andere bestuurslagen hebben de verantwoordelijkheid op zich gcnonen
om in te grijpcn in de uiterwaarden teneinde maalschappeliik gcwenste ontwikkelingt: n nroÍlclijk te maken.
De in de belc'iclsrcgels geÍormuleerde m<lgelijkheden voor lrct omgaan met de grote hocvcclheid vrijkomer.rdc diffuus verontreinigde uiterwaarderrgrond gcvcn, als invulling van hct begrip'actief bodenrbeheer', een plaats aan z<lwel rnaatschappelijke baten (milieuwir.rst) als aar.r
maatschappelijkc lasten (kosten). Concreet tretekent dit dat bij de uitvoering van ir.rrichtingsmaatregelcr.r teÍlcu rnaatschappclijk aanvaardtrare kostcrr ccn zo groot rnogelijke nrilicuve rbete ring worclt nagestreefd binnen ABR, me1 andere wo<lrder.r clat l.ret AlARA-beginscl worclt toegepast.

De beleidsregels ABR geven voor de trevoegde Ílc'zagcn ccrr basis om concrcte initiaticven tc
beoordelen vorlr de vcrgunningvcrlcning en handhaving. Vorlr de initiatiefnculers geven dc
beleidsreg,c'ls inzicl.tt in de mogclijkhcden en <lnrnogcli.jkhcdcn van bepaalde opklssirrgsrichtirrgen voor coucrclc projecten. Ook kan de initiatiefncr.ner op basis van de beleidsregels acticl
Bodembchec'r Rijntakken onde rzoe k doen en gcgeve ns vcrzarnelen die de afwcging orrde rbouwen van de oplossingsrichtingen, zodanig dat het bevuc'gd gczag dc'ze kan beoorclelcn voor clc
vergunningve rlcning.

t.3 Afbakening
De beleidsregcls ABR bicden in ecrste instantic ecn gcbiedsgerichte oplossing en zijn clerhalvc
geografisch begrcnsd tot inricl.rtingsrnaatregelen in het wintcrbed van de Rijntakken in hct bctreersgebiccl van Rijkswaterstaat Directie Oost-Ncdcrland (Bovenrijn, Waal, Pannerdens I(a-

naal, Nederrijn, Lek, IJssel), waarbij difÍuus vcrontreinigde uiterwaardengrond (winterbed, ir.r
beginsel 'droog') vrijkomt. Het maakt gec'n vcrschil of de initiatiefnemer voor een irrrichtingsrnaatregel een publieke of private partij is. Dc bcdoclde inrichtingsmaatregelen kunnen de bclangen veiligheid en natuur dienen, maar ook voor inrichtinÍlsmaatregelen die andere bclangc'r"r
dienen is de gcbiedsgerichte werkwijze van ABR toepasbaar. Er dient dan echter wel sprake te
zijn van maatschappelijke belangen met vergc'lijkbare orde als veiligheid en/of natuur. Of er
sprake is van een vergelijkbaar zwaarwegend maatschappelijk belang, is ter beoordeling van

het bev<legd gezag.

t.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de beleidsregels actief bodembeheer Rijntakken in het kort neergezet,
wat betreft doelstellingen, essentie, organisatie en uitgangspunten. De hoofdstukken daarna
zijn onderbouwingen en uitwerkingen van de onderdelen van het voorgestane beleid. In hoofd-

stuk 3 wordt een schets gegeven van de probleemomvang en van het bestaande beleid dat
aangrijpt op de problematiek van de diffuus verontreinigde uiterwaardengrond. Hoewel hoofdstuk 3 een schets geeft van de fundamenten waarop actief bodembeheer voor de Rijntakken is
gebaseerd, zijn de onderdelen in dat hoofdstuk geen uitwerkingen van het nieuwe beleid. Hoofdstuk 4 gaat in op de technische aspecten en de uitwerking van bodemkwaliteitskaarten en legt
de relatie met risicogrenzen. De voorkeursvolgorde van gebiedsgerichte oplossingen en de wijze
waarop wordt omgegaan met de bodemkwaliteitskaarten en risico's wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5, waarna in hoofdstuk 6 de afwegingsmethode voor inrichtingsvarianten wordt gepresenteerd. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de juridische aspecten, hoofdstuk 8 gaat in op de
economische aspecten.
Bij het opstellen van de beleidsregels actief bodembeheer Rijntakken is gebruik gemaakt van
een aantal definities en begrippen, die onder meer zijn afgeleid uit de landelijke notitie 'Actief
Bodembeheer Rivierbed', de uitwerking van actief bodembeheer voor het Maasdal en de beleidsnotitie "Grond grondig bekeken". De belangrijkste in dit document gehanteerde begrippen
en definities zijn opgenomen in bijlage l.
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2.

Actief bodembeheer Riintakken
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ís de basís weergegeven van de beleiàsregel. Als we het hebben over actief bodembeheer
Ríjntakken dan bedoelen we feitetíjk drie díngen: de doelen die we willen bereíken, de uitgangspunten die
we daarbij hanteren en de samenwerking en werkwijze die ons daarbij voor ogen staat. Waar in voorgaand
hoofdstuk de aanleiding en doelstelling in algemene termen zijn verwoord, vullen we híer de drie genoemde
onderdelen concreet in. In de volgende hoofdstukken worden dan de praktische hulpmiddelen uítgewerkt
die nodig zijn om het hier gepresenteerde beleid met succes uit te voeren.

ln dit hoofdstuk

2.r

Doelstelling en uitgangspunten

Het doel van Actief bgdembeheer Rijntakken is, zoals geschetst in hooÍdstuk l, aan te geven op
welke wijze kan worden omgegaan met diffuus verontreinigde uiterwaardengrond uit de Rijntakken. Bij de uitwerking van ABR hebben de volgende vier uitgangspunten centraal gestaan:
Het huidig wettelijk kader
De pijlers van actief bodembeheer: gebiedsgericht en functiegericht
Het ALARA-beginsel
Samenwerking en communicatie
Het huidig wettelijk kader

Actief bodembeheer voor de Rijntakken is uitgewerkt voortbouwend op de landelijke beleidslijn 'Actief Bodembeheer Rivierbed'. Daarnaast heeft als uitgangspunt gegolden dat voorgestane oplossingen passen binnen het huidige wettelijke kader.
e n functie g e richt
De wijze van omgaan met diffuus verontreinigde uiterwaardengrond betekent concreet dat bij
de uitvoering van inrichtingsmaatregelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten een zo

G eb ie dsg e r icht

groot mogelijke milieuverbetering wordt nagestreefd binnen ABR. Vanuit het streven zoveel
mogelijk bij te dragen aan het voorkomen van onnodige afvalstromen, staan we bij de keuze
voclr het omgaan met verontreinigde uiterwaardengrond uit de Rijntakken gebiedsgerichte oplossingen voor. Bij deze oplossingen laten we ons op het schaalniveau van de Rijntakken leiden
door de voorkeursvolgorde die is afgeleid van de Ladder van Lansink (artikel l0.l Wet milieubeheer). Dat betekent dat we materiaal bij voorkeur in het gebied als grond hergebruiken en,
via een aantal voorkeurstreden, pas in de laatste plaats buiten het gebied willen storten.
ALARA

Bij een keuze op projectniveau, waar locatiespecifieke omstandigheden mee gaan tellen. laten
we ons bij onze keuzes helpen door een eenvoudige afwegingsmethodiek die laat zien hoe het
hoogste milieuhygiënisch rendement te behalen valt tegen zolaag mogelijke maatschappelijke
kosten. Hiermee wordt aansluiting gevonden bij het AlARA-beginsel en worden risico's voor
de mens voorkomen en risico's voor de natuur verminderd.
S

ame nwe
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Voor het steeds opnieuw bereiken van de doelstellingen van actief bodembeheer is samenwerking tussen betrokkenen een noodzakelijke voorwaarde en zijn bodemkwaliteitskaarten samen
met de ontwikkelde afwegingsmethodiek de ondersteunende instrumenten. Communicatie wordt
als essentiële randvoorwaarde gezien bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. De integrale
visie op actief bodembeheer in de Rijntakken en de samenwerking tussen de partijen bie{en de
basis om procedurele en vergunningstechnische aspecten bij de inrichtingsmaatregelen samenhangend met de huidige wet- en regelgeving te stroomlijnen, wat eveneens een bijdrage levert
aan de gewenste ontwikkelingen.

2.2

Uitwerking gebiedsgerichte benadering

Voorkeursvolgorde

De hoeveelheid diffuus verontreinigde uiterwaardengrond is dermate groot (tientallen miljoe-

nen kuub) dat het niet mogelijk is de vrijkomende grond economisch en milieuhygiënisch
eenvoudig buiten het gebied te transporteren, te verwerken en/of te storten. Gezien de gebiedsspecifieke situatie, de soort verontreiniging die aanwezig is, een beperkte stortcapaciteit en de
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met transport, verwerking en opslag gepaard gaande milieubelasting verdienen oplossingen
binnen het gebied zowel milieuhygiënisch als economisch gezien de voorkeur. Voor een verdere onderbouwing hiervan wordt ook verwezen naar ho<tfdstuk 8. Voor cle problematiek als
geheel, dtrs op het schaalniveau van de Rijntakken, hanteren wij een voorkeursvolgorde van
gebiedsgerichte oplossingen, die is afgeleid van de Ladder van Lansink en in overeenstemming
is r.nct de nota'Grond grondig bekeken'. De voorkeursvolgorde van gebiedsgerichte oplossingen ziet er voor de Rijntakken trit zoals weergegeven in de tabel hieronder.l

Voorkeur

Oplossing

ïoelichting

bodem btiift bodem

-

Voorbeelden

het in een deelgebied als bodem
toe passen van bodemmateriaal

terugbrengen in gebied (aanleg natuurvriendelijke oever, verondieping

van vergetilkbare bodemkwaliteit

- de gebruiksfunctie

bestaande ptassen)

van het ver-

terugplaatsen van de deklaag na

plaatste bodemmateriaal

(gedeeltetiike) verwiiderin g onderlig-

verandert niet

gende detfstof

- het toegepaste

bodemmateriaal

vermengt zich met de
ontvangende bodem
bodem wordt bouwstof

-

-

toepassen van diffuus veront-

aanleg buitendilkse werken (kade,

reinigde uiterwaardengrond

dijk, krib, kleischerm, of hoogwater-

het ontgraven materiaal wordt,

vluchtplaats)

zonder een bewerking te onder

aanleg binnendijkse werken
(geluidswallen, kades, ophogingen)

gaan, toegepast als bouwstof in
een werk. De gebruiksfunctie
verandert daardoor
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-

het toegepaste materiaal ver-

1

mengt zich niet met de ontvangende bodem
hergebruik na
bewerking

- 'bodem blijft bodem' of 'bodem

voorbeelden van voorbewerking en:

wordt bouwstof, na voorbewerking.

het aÊcheiden van zand, het ontwateren van wateniik, verpompbaar

slib en het afzeven van grove
bestanddelen

bergen in putten

definitief bergen van vrijkomende
diffuus verontreinigde uiterwaar-

.

Het opvutlen van een put in het
gebied met bil inrichtingsmaat-

dengrond in zandwinputten en

regelen vrilkomend diffuus veront-

tichelgaten in de uiterwaarden

reinigde uiterwaardengrond

storten in

het afuoeren van vrijkomende

storten op stortplaatsen

(baggerspecie)-

uiterwaardengrond naar stortplaatsen of grootschalige bagger-

storten in Slufter of l.lsseloog

stortplaats

speciedepots binnen of buiten
het proiectgebied

1

De uiterwaarden van de llssel kenmerken zich door een beperkte hoeveelheid ernstig diffuus verontreinigde
bodem/boggerspecie. Deze komt sterk ploatsgebonden voor en dan met name in de permanent onder water
stoonde zones von de uiterwaarden. Bovendien ligt in de mondíng von de tJssel het baggerspeciedepot lJsseloog

voor klasse-lll'en -lV-moteriaal uit het Ketelmeer en de toestromende watersystemen (tJssel-Vecht). Deze twee
riviertok-specifieke omstandigheden vormen de verklaring voor de volgende voetnoot bij optie 4 in de voorontwerp-beleidsregels Actief bodembeheer Rijntakken: "Voor de llsseluiterwaarden benedenstrooms van Devenrer
wordt speciaal aandacht besteed aan de mogelijkheid van storten von ernstig verontreinigde boggerspecie in het

in de monding van de llssel gelegen depot llsseloog. Zolang het occepteren van deze baggerspecie past binnen
de doelstellingen van dit depot en de in het verleden gemaakte afspraken, heeft het storten aldaar de voorkeur',.

Het op projectníveau zoeken naar evenwicht met behulp van het ALARA-beginsel
Voor een concreet project moet een keuze kunnen worden gemaakt uit een aantal inrichtingsvarianten. Die inrichtingsvarianten kunnen van elkaar verschillen in de wijze waarop een oplossing is gevonden voor de vrijkomende diffuus verontreinigde uiterwaardengrond. Bij deze
keuze spelen ook andere, locatiespecifieke, Íactoren een rol dan degene die ten grondslag lagen
aan voorkeursvolgorde van gebiedsgerichte oplossingen op het schaalniveau van de Rijntakken. Op projectniveau is het gewenst om ook rekening te houden met lokale risico-, milieu-, en
kostenaspecten in de keten ontgraven->transport->overslag-> bestemming. Om de keuze op
projectniveau te kunnen onderbouwen is een balans ontwikkeld. waarmee de belangrijkste
maatschappelijke lasten en baten van een variant tegen elkaar kunnen worden afgewogen.
Hiermee wordt aangesloten bij het AlARA-beginsel. Als maatschappelijke lasten zijn opgenomen de aspecten energieverbruik (E) en kosten (I(): dat zijn de investeringen die we doen om

de projectdoelen (veiligheid, natuurontwikkeling) te realiseren. Aan de baten-kant staan de
vermindering van de blootstelling (dB) en de vermindering van de verspreiding (dV): dat is de

milieuwinst die we boeken doordat de inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Voor een
concreet project kunnen de verschillende inrichtingsvarianten naast elkaar worden gezet en
kan de balans worden opgemaakt: welke variant levert het grootste milieurendement op? De
keuze voor een inrichtingsvariant moet op deze manier worden onderbouwd, waarbij de voorkeursvolgorde van gebiedsgerichte oplossingen van kracht blijft: als voor twee inrichtingsvarianten de balans van kosten en baten vergelijkbaar is, dan kiezen we voor de variant met de
oplossing die op gebiedsniveau de grootste voorkeur heeft.

2.3

Uitwerking functiegerichte benadering op basis van risico's

Risico's voor de mens voorkomen

Worden binnen het gebied gebruiksfuncties voor de mens (recreatie en landbouw) gerealiseerd,
dan gaan we uit van een risicobenadering. Dit houdt in dat de bodemkwaliteit in de leeflaag (0
- I m) moet voldoen aan het Acceptabel Risico Niveau (ARN) voor die functie.
We beperken ons in de functiebenadering tot de stoffen die in de uiterwaarden van de Rijntakken in hoofdzaak het risico bepalen: zink, arseen, cadmium, lood, kwik, koper en PAK (10VROM). Voor deze stoffen komen bodemkwaliteitskaarten beschikbaar, die worden vastgesteld
door het bevoegd gezag en die moeten (gaan) voldoen aan algemeen geldende kwaliteitseisen.
Op basis van deze bodemkwaliteitskaarten kan per project of regio een beeld worden verkregen
van de aanwezige bodemkwaliteit en kunnen beslissingen worden genomen over het omgaan

met de vrijkomende uiterwaardengrond. Voor de beoordeling van gebruiksfuncties voor de
mens wordt de gemiddelde bodemkwaliteit in een deelgebied vergeleken met de ARN. Als voor
alle stoffen de gemiddelde bodemkwaliteit in de bovenste meter (leeflaag) voldoet aan de ARN
dan worden geen onaanvaardbare risico's verwacht.
Risico's voor de natuur verminàeren
Toetsen aan de ARN voor de functie 'droge natuur' leidt tot de conclusie dat deze risicogrens in
het gehele gebied wordt overschreden voor o.a. metalen. Door grondverplaatsingen binnen het

gebied is het realiseren van de ecotoxicologisch gewenste bodemkwaliteit dus niet altijd haalbaar. Ook in deze gebieden blijft natuurontwikkeling niettemin waardevol, omdat de natuurwaarden ondanks het ontbreken van een volledig schone bodem al aanmerkelijk vergroot kunnen worden door het creëren van (qua overige omstandigheden) geschikte biotopen voor tal
van organismen. Op basis van de beschikbare kennis zijn daarom vuistregels opgesteld voor het
verstandig omgaan met uiterwaardengrond, bezien vanuit het perspectief van natuurrisico's..
De essentie van deze vuistregels is steeds het verkleinen of zoveel mogelijk beperken van de
risico's van de verontreiniging voor de natuur. De vuistregels zijn uitgewerkt en toegelicht in

hoofdstuk 4.
Wat we met deze vuistregels niet kunnen doen is het uitspreken van een absoluut oordeel over
de risico's voor de natuur. Wèl vertellen de vuistregels de inrichter hoe hij er bij grondverplaatsingen voor kan zorgen dat de risico's voor de natuur verminderen. En daarmee is dus wel een
relatieve beoordeling van de geplande functie mogelijk: de voorkeur zal uitgaan naar een inrichtingsvariant die leidt tot de grootste risicoreductie.
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2.4

Praktische hulpmiddelen

Voor het uitvoeren van de beleidsafspraken tussen de betrokken partijen zijn hulpmiddelen
nodig, die de uitvoering van dit beleid in de praktijk mogelijk maken. De instrumenten ervoor
worden in de navolgende hoofdstukken uitgewerkt en toegelicht:
. bodemkwaliteitskaarten (hoofdstuk4)
. risicogrenzen voor gebruiksfuncties voor de mens (hoofdstuk 4)
. vuistregels voor het verstandig omgaan met uiterwaardengrond bij het realiseren van de
functie natuur (hoofdstuk 4)
. concrete voorbeelden van gebiedsgerichte oplossingen, indusief de voorkeursvolgorde (hoofdstuk 5)
. afwegingsmethode voor het kiezen van een inrichtingsvariant (hoofdstuk ó).
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3.

Probleemomvang en bestaand beteid

De noodzaak voor actief bodembeheer ín het rívierbed komt voort uit de aanwezíge grootschalige diffuse
verontreinígíng in de uiterwaarden díe als gevolg van de noodzakelijke inríchtingsmaatregelen op de schop
gaan. Voor het vrijkomende materiaal moet een bestemming worden gevonden. Voor de ideevorming
openen we dit hoofdstuk met een globale gebiedsbeschrijving en een schets van de regionale verontreinigingssituatie. Daarna volgt een samenvatting van het landelijke beleid rond actief bodembeheer en de daarop gebaseerde landelijke notitie "Actief bodembeheer Rivierbed" om het beleidsmatige startpunt van het
beteid Actief bodembeheer Rijntakken neer te zetten. Tenslotte komen de randvoorwaarden die door het
regíonale beleid worden gedefinieerd aan de orde. Want gebiedsgericht maatwerk is noodzakelijk.

3.t

Probleemomvang

l.l.l

Globale gebiedsbeschrijving

Het te beschouwen gebied beslaat het volledige beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Oost-

Nederland. Het beheersgebied omvat het zomer- en winterbed van de volgende Rijntakken:
- Rrjn (Boven-Rijn, Pannerdens I(anaal, Neder-Rijn, Lek tot Scho<lnhoven)
- Waal (tot Woudrichem)

-

IJssel

Van de bovengenoemde takken worden de Waal en de IJssel als afzonderlijke takken beschouwd,
alle andere genoemde takken worden als behorend tot de Rijn beschouwd. De takken kennen

verschillen in overstromingsfrequentie, verontreinigingsgraad en bodemopbouw.
De Waal en de Rijn zijn beide relatief breed stromende rivieren en worden gekenmerkt door
oeverwallen en kgmmen. De IJssel stroomt meer kronkelend dan de Waal en de Rijn en wordt
gekenmerkt door het veelvuldig voorkomen van zogenaamde kronkelwaarden. De bodemopbouw van de uiterwaarden van de Waal en de Rijn bestaat overwegend uit lichte en zware
kleigronden. In de uiterwaarden van de lJssel komen naast bovengenoemde gronden ook regelmatig mccr zandige afzettingen voor. Met name langs de Waal en de Rijn, en in mindere
mate langs de IJssel, is klei gewonnen ten behoeve van de baksteenindustrie. Hierbij is eerst de
roofgrond (bovengrond) verwijderd, waarna klei is gewonnen. De kleiwinning heeft geleid tot
het ontstaan van zogenaamde tichelgaten, die nu írf als waterplassen in de uiterwaarden herkenbaar zijn óf na terugplaatsing van de roofgrond weer als landbouwgrond in gebruik zijn
genomen (Hoogerwerf en Busink, I993). Ook op andere dan de hier genoemde aspecten (bijvgorbeeld aard van de waterafvoeren. scheepvaart etc.) k<tmen grote verschillen voor tussen de
Rijntakken. Op die punten wordt hier niet ingegaan, omdat ze niet van belang zijn voor deze
gebiedsbeschrijving.
Globaal genomen over het hele beheersgebied geldt dat circa 28"/o van het totale uiterwaardenoppervlak gemiddeld eens per 4 à 5 jaar overstroomt . Circa 29"/" van het totale oppervlak overstroomt gemiddeld eens per 2 à ) jaar. Circa 2j"/o van het gebied overstroomt gemiddeld eens
per jaar, 16"/" 2 tot f keer per jaar en 4"/" 4 tot 5 keer per jaar (gegevens RPD, I 989). Voor een
ruimtelijke uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

3.1.2 Regionale verontreinigingssituatie
Om een indruk te krijgen van de algemene verontreinigingssituatie in de Rijntakken is op basis
van beschikbare onderzoeksgegevens een overzicht gemaakt van het percentage monsters dat
in een bepaalde verontreinigingsklasse valt. Dit overzicht is weergegeven in tabel l.
Tabel

r: overzicht indicatieve percentages monsters per verontreinigingsktasse, per riviertak

ktasse o

klasse

I

klasse ll

klasse

lll

klasse lV

Totaal

RIIN

45o/o

too/o

2oo/o

7oo/o

t5o/o

toao/o

III'AAT

zoo/o

rsolo

2oo/o

5o/o

4oo/o

looeÁ

USSEL

55"/o

t5o/o

too/o

5olo

t5olo

looo/o

ltg

Uit tabel I blijkt dat de uiterwaarden van de Waal het sterkst verontreinigd zijn, met circa 40"/o
van de onderzochte monsters die tot klasse IV behoren. In de Rijn en IJssel blijft dir beperkt tot
rond de l5o/o, in de IJssel behoort mecr dan de helft van de onderzochte monsters tot klasse o.
Voor alle hier gepresenteerde cijfers wordt opgemerkt dat het om indicaties gaat, aangezien er
geen differentiatie is gemaakt naar grondsoort. bemonsteringsdiepte en het soort onderzoek
waartoe de monsters behoorden. Een nadere analyse van de gegevens leert dat voor alle Rijntakken geldt dat steeds 757o of meer van de klasse IV monsters in de roof- en kleigronden
worden aangetroffen. De zandlagen zijn derhalve relatief schoon. Voor een nadere analyse en
beschrijving van de verontreinigingssituatie per Rijntak wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

In het kader van de planstudie 'Ruimte voor de Rijntakken' is, om een indruk te krijgen van cle
omvang van het probleem, een globale schatting gemaakt van de vrijkomende hoeveelheden
verontreinigde uiterwaardengrond bij verschillende inrichtingsalternatieven. Dit zijn overigens
rekenscenario's en geen ruimtelijke uitwerking van concrete plannen. Uit deze rekenscenario's
zijn schattingen per klasse verontreiniging naar voren gekomen. Daaruit blijkt dat bij de inrichting volgens het landbouw-alternatief circa 2l miljoen kuub ernstig verontreinigde uiterwaardengrond (> klasse IV) vrij zal komen en bij het natuur-alternatief circa 3l miljoen kubieke
meters. De totale hoeveelheden vrijkomende uiterwaardengrond zijn naar schatting 100 tot
200 miljoen kubieke merers.

3.2 Bestaand beleid
3.2.1 Inleiding
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Er is veel wet- en regelgeving en landelijk en regionaal beleid dat op boden'rverontreiniging en
grondverzet van toepassing is. Nieuwe ontwikkelingen, zoals actief boclembeheer, worden zowel op landelijk als op regionaal niveau vormgegeven. Een k<lrt overzicht van de belangrijkste
beleidskaders wordt in deze paragraaf samengevat, de samenhang met actief bodembeheer voor
de Rijntakken is weergegeven in figuur l.
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3.2.2 De ontwikkeling van actief bodembeheer
In de afgelopen jaren is in Nederland een nieuwe visie ontstaan op bodemverontreiniging. De
ontwikkeling van die visie, onder de naam actieÍ bodembeheer, is met name gestuurd door de
confrontatie met grootschalige, diffuse verontreinigingen, waar de in de jaren 80 ontwikkelde
wet- en regelgeving voor bodemsanering onvoldoende op toegesneden bleek te zUn. In de praktijk leidt dit tot stagnatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Met actief bodembeheer wordt beoogd om de bodemkwaliteit zoveel mogelijk te verbeteren en deze geschikt te

maken voor het gewenste gebruik. Actief bodembeheer richt zich op het behouden en verhogen van de gebruikswaarde en toekomstwaarde van de bodem, onder meer door integratie van
bodem-milieukwaliteit en ruimtelijke belangen vanuit een gebiedsgerichte benadering (le werkboek actief bodembeheer, 19971. Hoewel de huidige wet- en regelgeving actief bodembeheer
niet heeft voorzien of benoemd, is het goed mogelijk om binnen die context inhoud te geven
aan actief bodembeheer. Het past daarmee dan ook binnen het huidige wettelijke kader.
In de afgelopen jaren is het beleidsconcept actief bodembeheer voor de landbodem uitgewerkt
door onder meer studies van het ministerie van VROM, het IPO, de VNG, het PGBO, en de
begeleidingscommissie actief bodembeheer (BAB), en is het concept ingebed en mede ontwikkeld in het denken over de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER).
Meer recent is ook de ontwikkeling van actief bodembeheer voor de grootschalig diffuus verontreinigde waterbodems langs de grote rivieren op gang gekomen. Dit heeft in 1997 geresulteerd in de landelijke beleidsnotitie 'Actief Bodembeheer Rivierbed'.

t.2.3 Landetijke notitie Actief

bodembeheer Rivierbed

Inleiding
De ten behoeve van veiligheid en natuurontwikkeling geplande inrichtingsmaatregelen in de
uiterwaarden leiden tot grootschalig grondverzet, waarbij grote hoeveelheden diffuus verontreinigd sediment vrijkomen. De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen biedt een kans om de
bodemkwaliteit van de grote rivieren te verbeteren (win-win situatie ). Om dit te kunnen bereiken, wordt een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld voor het omgaan met diffuus verontreinigd
sediment in het rivierbed van Maas en Rijntakken. De aanpak voor het omgaan met dit diÍfuus
verontreinigd sediment is toegesneden op:
- de aard van het gebied;
- de aanwezige (her)verontreinigingen;
- de grote omvang van het probleem;
- de maatschappelijk gewenste grootschalige inrichtingsmaatregelen.
De ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak is erop gericht beleidsregels vast te stellen
voor gebiedsgerichte toepassing van bestaande beleidsuitgangspunten en regelgeving voor het
omgaan met verontreinigde (water)bodem en uiterwaardengrond in het rivierbed. De onderscheiden oplossingsrichtingen kunnen binnen de bestaande regelgeving worden uitgevoerd. De
met Actief bodembeheer Rivierbed vastgelegde beleidsregels voorzien in een specifieke aanpak
voor gebieden met diÍfuus verontreinigd gebiedseigen riviersediment. In principe worden oplossingen gezocht binnen het rivierbed. Voor afzonderlijke aanpak van bijvoorbeeld hot spots
wordt teruggevallen op bestaande aanpak voor saneringen.
Uitgangspunten

Elk van de betreffende riviersystemen kan beschouwd worden als een geval van grootschalige,
ernstige diffuse verontreiniging. Binnen dit geval is er sprake van een continue herverontreiniging, die per riviersysteem kan variëren. Dat betekent dat de gangbare saneringsmaatregelen
over het algemeen geen rendement opleveren. Gezien de aard van het materiaal (kleiig), de
cocktail aan verontreinigingen, het type verontreiniging, de omvang van de grondstromen en
het ontbreken van operationele betaalbare reinigingstechnieken wordt reiniging van het materiaal bij de huidige stand van de techniek niet haalbaar geacht. Uitzondering hierop is zandig
materiaal, hierbij moet per project worden nagegaan of zandscheiding kan worden toegepast.
Afvoer van alle verontreinigde materiaal buiten het riviersysteem legt een onevenredig groot
beslag op schaarse stortcapaciteit en bovendien worden de maatregelen dan financieel onhaalbaar.
Toepassing van het AlARA-beginsel is uitgangspunt, alleen daar waar geen verbetering van de
milieukwaliteit mogelijk is wordt volstaan met stand-still ten opzichte van de uitgangssituatie.

Voor de functies binnen een gebied geldt een risicobenadering, dat wil zeggen dat de bodemkwaliteit in een gebied moet voldoen aan de voor die functie gewenste kwaliteit. Bij voortzetting of realisatie van de bij de inrichtingsmaatregelen gewenste functies, kan de gewenste milieuverbetering worden bereikt door:
- concentratie van de verontreiniging (beperking verspreidings- en contactmogelijkheden);
- isolatie van de verontreiniging (beperking van verspreidings- en contactmogelijkheden);

I
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-

gerichte verplaatsing vrijkomend materiaal (verbetering algemene bodemkwaliteit en afstemming tussen bodemkwaliteit en de tclegekende functie).

De beleidsregels Actief bodembeheer voor de Rijntakken zijn een gebiedsspecifieke evaluatie en

uitwerking van de in de landelijke notitie uitgezette centrale lUn.

1.2.4 Randvoorwaardenscheppend beleid
Inleiding
Het belangrijkste regionale en landelijke beleid dat op onderdelen aangrijpt op actief bodembeheer en dus op deze beleidsregel bestaat uit: hergebruiksbeleid voor secundaire grondstoffen,
water(huishoudings)beleid, landelijk en provinciaal baggerspeciebeleid en provinciaal ontgrondingen- en stortbeleid. Uitgangspunt van de beleidsregels is dat deze ontwikkeld zijn binnen
bestaande wet- en regelgeving en aansluit bij bestaand regionaal beleid. Onderstaand worden
de direct met Actief Bodembeheer Riintakken samenhangende essenties uit bestaand beleid
aangehaald.
Hergebruiksbeleid

De inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden leiden, zoals reeds geschetst in hoofdstuk l, tot
tlmvangrijke diffuus verontreinigde grondstromen. Rond hergebruik en toepassing van verontreinigde grond bestaat al enige jaren het lPO-interimbeleid en sinds I juli 1999 het Bouwstof fenbesluit. De bestaande regelgeving en het bestaande beleid zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat hergebruik van verontreinigde grond mogelijk moet zijn, maar dat de invkred die het
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hergebruikte materiaal op zijn omgeving uitoefent milieuhygiënisch marginaal is. Essentieel
hierbij is dat uitgegaan wordt van het generiek toepasbaar zijn van het materiaal, onder rleer
ook op schone bodems. Het BouwstofÍenbesluit houdt (nog) geen rekening met al clï niet verhoogde achtergrondwaarden. Logischerwijs worden in dat geval strenge eisen gesteld aan de
samenstelling van hct nrateriaal en het uitkroggedrag. Actief bodembeheer is gericl.rt op het
beheer van grondstronren binnen goed begrensd gebied en gaat niet uit van de generieke toepasbaarheid van beschouwd nrateriaal. Bij hergebruik van dit materiaal binnen het geval van
diffuse verontrciltiÍling kan de rnarginale belasting van dc <lmgeving eerder wordcn geÍlarandeerd, omdat deze orngeving zelf diffuus verontreinigd is.
De Technische Cornmissie Bodembescherming (TCB) heeft iu haar advies'Toepassing verontreinigde grond' cen vergcli.jking gemaakt tussen de twce bovengenoemde beleidskaders. Hcl
verschil tussen Bouwstoffenbesluit en ActieÏ bodembcheer is schematisch toegelicht in bijlagc
2. De TCB onderschrijlt dat actief bodembehecr een goed beheerssysteem kan zijn in sittratics
waarin qua omvang en/of cornplexiteit zonder nleer saneren niet zinvol of haaltraar kan wrlrden geacht. Wel worclt als tritgangspunt gehanteerd dat dc rneest ernstige verontreinigingen
steeds verwijderd n.rocte n worden en dat er voldoende garanties met betrekking tot te vcrpla.rtsen en ontvangende grortcl kunnen worden afgegeven, [ri.jvoorbeeld op basis van b<lde ntkwaliteitskaarten, alvorens tot dergelijke maatregelen kan worden overgegaan.
Ontgrondingen - en sto rt be I e i d

In het Structuurschenra Ollpcrvlaktedelfstoffen heeft I'ret Ri.jk geformuleerd dat winningcn die per dan enkele meters in de uitcrwaarden in beginsel worden uitgesloten. De provincics hebben regionaal invulling gcgcvcn aan dit beleid. Algemec'n geldt dat kleiwinning, bijvoorbccld
voor de keramische induslric, op een zorgvuldige wijze plaats dient te vinden en bij vourkcur zo
niet uitsluitend in combinatie met natuurontwikkeling. In het herziene Structuurschema Oppervlakte Delfstoffen zal worden aangegeven of in het kader van Ruimte voor de Rivier, in
afwijking van het vigerende beleid, diep ontgronden in de uiterwaarden kan worden toegestaan. Hierbij zullen onder meer aan de orde komen de hoeveelheden, de hydrologische en
ecologische aspecten.
Mede op basis van het rijksbeleid dient de provincie Gelderland volgens het streekplan jaarlijks
circa 7 tot 8 miljoen ton beton- en metselzand te winnen, waarvan circa 5 miljoen ton ten
behoeve van de nationale behoefte aan industriezand en 2 toÍ ) miljoen voor de regionale
behoefte. Daarnaast wordt voorzien in de regionale behoefte aan ophoogzand en in een belangrijk deel van de landelijke kleibehoefte. Voor verontreinigde baggerspecie zijn de verwerkings-

technieken nog in ontwikkeling, zodat het grootste deel moet worden gestort. Hiervoor zijn
grootschalige depots met voldoende capaciteit nodig. Bij definitieve opslag gaat de voorkeur uit
naar een beperkt aantal grootschalige locaties waar combinatiemogelijkheden met natuurontwikkeling mogelijk zijn. Voor l0locaties is een locatie-MER opgesteld.

In de provincie Utrecht is een MER uitgevoerd voor het zoeken naar een geschikte locatie voor
het bergen van een grote hoeveelheid baggerspecie. Het beleid is gericht op het concentreren
van te storten baggerspecie. Vooralsnog wordt voor één inrichting een vergunning afgegeven,
met een maximale capaciteit van 5 miljoen kubieke meters. Indien een stortlocatie binnen de
provincie in exploitatie komt wordt eventuele import van herkomstvreemde bagger gereguleerd, zodat de provincie geen importeur van baggerspecie wordt. Provinciegrens-overschrijdend transport van verontreinigde baggerspecie is niet toegestaan zonder ontheffing van de
provinciale milieuverordening.
De provincie Overijssel heeft een bundelingsbeleid, wat inhoudt dat winning van oppervlakte-

delfstoffen voor de provinciale/regionale behoefte primair geschiedt vanuit de op de streekplankaart aangegeven l5 winzones. De ontwikkeling van secundaire winningen wordt met
name getoetst op de functionaliteit en de proportionaliteit. De toetsing op functionaliteit betekent dat middels onderzoek aangetoond moet zijn dat de gewenste ontgronding het beoogde
waterstaatkundige doel dient. Toetsing op proportionaliteit houdt in dat wordt nagegaan of de
ontgronding qua afmetingen (oppervlakte, diepte) in overeenstemming is met de beoogde functie.
Grote hoeveelheden zand die vrij zouden komen uit secundaire winningen leiden automatisch
tot wrijving met het bundelingsbeleid.
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4.

Bodemkwatiteitskaarten

Er is veel onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de Rijntakken. We weten
dus ookveel. Bijvoorbeeld dat'de' bodemkwalíteit in de uiterwaarden niet bestaat. De ruimtelijke variatie
in concentraties van de verschillende stoffen is groot: klasse I kan dicht naast klasse IV worden aangetroffen,
ook al bekijken we alleen maar diffuus verontreinígende parameters. Door deze variatie wordt het moeilijk
'víeze' en 'schone' plekken dan te wijzen in het rivierengebied. Er is niettemin een ordenend príncípe voor
de bodemkwaliteít. Een gebiedsindeling van de uiterwaarden gebaseerd op een aantal eígenschappen van
het winterbed, zoals overstromingsfrequentie en bodemopbouw, die in belangrijke mate de kans op het
aantreffen van bepaalde klassen verontreinigíng bepalen. Deze indeling blijkt een prima basis te zijn om
beslissingen over hoe om te gactn met diffuus verontreinigde uiterwaardengrond te onderbouwen. In dit
hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de bodemkwaliteitskaarten. De eisen waar66n de bodem-kwaliteitskaarten moeten voldoen en de vorm waarin deze worden gepresenteerd worden nog nader uitgewerkt.

4.1

Indeling in deelgebieden

Wijze van índeling ín deelgebieden

Om te komen tot een bruikbare bodemkwaliteitskaart is een goed onderbouwde indeling in
deelgebieden of bodemkwaliteitszones nodig. De indeling in deelgebieden beoogt in ruimtelijke
zin eenheden te begrenzen die min of meer homogeen z.ijn wat betreft een aantal kenmerken,
zoals de mate van (historische) bodembelasting en bodemopbouw, die van invloed zijn op de
kans op het aantreffen van bepaalde concentraties aan diffuus verontreinigende parameters
binnen een deelgebied. Deze analyse is voor de Rijntakken uitgevoerd met behulp van kaarten
van overstromingsfrequenties, aanslibbingsgebieden en bodemopbouw in combinatie met een
database met beschikbare gegevens over de bodemkwaliteit in de uiterwaarden. Met behulp
van statistische methoden is nagegaan welke indelingscriteria onderscheidend zijn vottr het
vóórkomen van bepaalde concentraties.
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Gebruikte gegevens

Voor de indeling van de Rijntakken in deelgebieden is gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan bestaande gegevens uit de uiterwaarden. Deze zijn verwerkt en in een digitale
database ingevoerd, waarna verdere verwerking heeft plaatsgevonden. Combinatie van deze

gegevens met de verschillende infrlrmatielagen, gevolgd door een statistische analyse, heelt
inzicht gegeven in een zinvolle indeling in deelgebieden. In totaal zijn ruim 6000 boorbeschrijvingen en ongeveer 1200 analyseresultaten in de database ingevoerd. Selectiecriteria voor het
gebruik van gegevens waren onder meer dat er geen gebruik is gemaakt van gegevens van
locaties met puntverontreinigingen en dat de gegevens voldoende betrouwbaar waren.
Statistische analyse

Uit een statistische analyse is gebleken dat voor de indeling in deelgebieden vier criteria van
belang zijn. Deze vier criteria zijn het onderscheid in:

l) de Rijntakken Rijn, Waal en IJssel
2) recente/niet-recente opslibbingen, waarbij recente opslibbing is gedefinieerd als na ca. l85O
3) overstromingsduur uitgedrukt in dagen per jaar
4) bodemopbouw: roofgrond (bovengrond), kleigrond of zandgrond.
Gebieden die tot hetzelfde deelgebied behoren kunnen verspreid voorkomen en hoeven niet
naast elkaar te liggen. Een deelgebied is ook niet hetzelfde als een uiterwaard. Ter illustratie zijn
in bijlage lA kaarten opgenomen met een eerste indeling in deelgebieden van de drie Rijntakken. Een uitsnede van een gedeelte van de bodemkwaliteitskaart is ter illustratie opgenomen in
figuur 2. Het is mogelijk dat de hier gepresenteerde indeling nogzal wijzigen naar aanleiding
van de nadere uitwerking van eisen aan en vorm van de bodemkwaliteitskaarten.

Homogene deelgebieden:
Niet recent - Lange overstromingsduur
Nid recent - Korte overstromingscfuur
Recent - Lange overstromingsduur
Recent - KoÍtê overstromingsduur

Ë

u

Monsterpunt
Potentieel verontreinigde locatie

ffiwater
Figuur

z: uitsnede van een gedeelte van de bodemkwaliteitskaart

Resultaat van de indelíng
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Het onderscheid in de gnrndsoorten roofgrond, kleigrond en zandgrond voegt in feite dc derde
dimensic (de diepte) toe aan de vlakkenkaart met deelg,ebieden, die is gedefinieerd do<lr overstromingsduur en opslibbing. Naast deze driedeling in grondsoortcn komen in de verticaal ook
nog lecmlagcn voor en lagen met onbnlikbaar nratcriaal (puin e.d.) uraar die zijn clermate
gering in omvang dat daar gcen uitsprakcn over kunncr.r worden gedaan. Tenslotte is cr nog de
vaste zandlaag, die cchtcr niet voor de indcling in deelgebieden wordt gebruikt. De indeling in
deelgebieden is nic't voor alle Rijntakken hetzelfde. Het ilnderscheid in recent / nict rccent
opgeslibd kan in de lJsscl niet worden gerlraakt en vervalt derhalve bij de indeling. Scher.r.ratisch
is de irrde ling in dee lgcbieden weergegcvcn in bijlage 3B.
Verrewcg hc1 grootstc clccl van de triterwaarden (nreer dan 80%) langs clc Rijntakkcn valt in de
categorie niel-recent <lpgcslibd. Van cie niet-recenl opgeslibde gebic'dcn bcslaat dc c'enheicl met
een kortc ove rstromingscluur het gr(x)tslc oppervlak. Op veel plaatsen kunnen in de nict-rccent
opgeslibdc gebieden nrel ecn langc overstr<lrningsduur nog oudc rivicrbedliggingcn wrlrden
herkencl. De wel reccnt ol)geslibde gebicclen worden krgischerwijs vrijwel sleeds ciircct larrgs de
rivier aangetrolfen, zoals kan worclen alg,eleid ui1 dc kaarten in bijlagc 3A.
Herveronl

rc iu i1tin11

Op basis van bestaanclc gcgevens cn ruirntelijke kcnrrrcrken in het uilerwaardcngctriccl is het
mogeliik onr Iraast dc bestaande vcronlreiniÉlingssitrratic in de uiterwaartlen ecn bccld uit te
werken van de herverorrtreinigingssituatie. De actuclc opslibbing verschilt ruimtclijk vrij sterk
binnen hcl rivierengcbiccl. Naast gcbicdcn dic niet lol nauwelijks opslibbcn zijn er krkaal sittraties waar ccn centinrc'ter ol r-neer pcr.jaar kan opslibbcn. Vo<lr het overgrote deel van hc1 uiterwaardengcbied ligt de opslibbing in rlc ordc-groottc van cnkele millinreters per jaar. Dc planmatige tiiclsllcriode waarin inrichtingsrnaatrege le n zrrllcn worden r.ritgevoerd en waarv()or actief bodernbeheer voor de Rijntakkcn van toepassing is beclraagt ongeveer 20 jaar. De inrichtingsmaatregelen zijn grootschalig cn hcbber-r dikwi.jls betrckking op duizcnden kubickc rncters
grond dic zowcl in de h<trizontale alsook in de verticalc richting over rneerdere mctcrs worden
ontgraven en/of verplaatst. De actuelc opslibbing in 20 jaar zal over het algemeen tusscn de 0
en de l0 centimeter zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, en wordt in relatie tot cle inrichtingsmaatregelen niet van voldoende invloed geacht onr cen ruimtelijke, gebiedsspecificke uitwerking hiervan noodzakelijk te makcn. Wel draagt het feit dat opslibbing en dus herve rr>ntrciniging clptreedt bij aan de argumentatic om functiegericht volgens het ALARA-beginsel te wil-

len werken in het uiterwaardensebied.

4.2

Bodemkwaliteitszones

Bij het beschrijven van de bodemkwaliteit worden een aantal begrippen gehanteerd, die àf nog
niet eerder zijn toegelicht àf een aanvullende toelichting nodig hebben. De begrippen zijn deels
ontleend aan de Interim-richtlijn "Opstellen en toepassen bodemkwaliteitskaarten in het kader
van de Vrijstellingsregeling grondverzet"(Interim-richtlijn). (Publicatie van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. 17961 ll90). Via de Vrijstellingsregeling grondverzet wordt vrijstelling verleend van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming (Bouwstoffenbesluit).
Vergelijkbare en gebiedseigen bodemkwaliteit

Mer vergelijkbare bodemkwaliteit wordt bedoeld dat zowel de fysische als milieuhygiënische
kwaliteit van een volume grond of bodem overeenkomt met de fysische en milieuhygiënische
kwaliteit van een ander volume grond of bodem. Vergelijkbare kwaliteit wordt gedeÍinieerd
doqr zowel de indeling in deelgebieden op basis van kenmerken (grondsoort, opslibbing, Rijntak) als dgor het bereik van concentraties aan specifieke stoffen. Met het begrip gebiedseigen
kwaliteit wordt bedoeld de verdeling van concentraties aan specifieke stoffen in één deelgebied.
Daarbij wordt verontreiniging als gevolg van puntbronnen expliciet uitgesloten.

Willen we het vergelijkbare karakter van het ontgraven materiaal handhaven ('bodem blijft
bodem'), dan zullen we het materiaal dus moeten terugplaatsen op of in dezelfde bodemlaag in
hetzelfde deelgebied in dezelfde riviertak. Bijvoorbeeld: klei behorend tot deelgebied A in de
Waal heeft een gebiedseigen kwaliteit die hoort bij dat deelgebied A in de Waal. Dit mag alleen
worden teruggeplaatst op of in een kleilaag behorend tot deelgebied A in de Waal. Wordt de klei
in de onderliggende zandlaag aangebracht of op de bovenliggende roofgrond, dan verliest het
materiaal daarmee zijn gebiedseigen en vergelijkbare karakter. Maar niet het diffuus verontreinigde karakter! Met dit veel ruimere begrip "diÍfuus verontreinigd" bedoelen we feitelijk alle
diffuus verontreinigde uiterwaardengrond die in de Rijntakken aanwezig is. En met dit begrip
bakenen we af welk materiaal we na ontgraving geschikt vinden voor toepassing: 'bodem wordt
bouwstof', 'bergen in putten' en'storten in depot'. Voor deze opties geldt dat het materiaal niet
in dezelfde bodemlaag wordt teruggebracht, waardoor het vergelijkbare karakter - onafhankelijk van de chemische kwaliteit - verloren gaat.
I(arakteriseren van de bodemkwaliteit per zone

Per deelgebied is een set van bodemkwaliteitsgegevens beschikbaar, die kan worden gebruikt
voor het karakteriseren van de bodemkwaliteit per deelgebied. Als puntbronnen van verontreiniging worden uitgesloten, zegt elk van de aanwezige concentraties iets over de gebiedseigen
bodemkwaliteit van dat deelgebied. Aangezien er vele tientallen deelgebieden worden onderscheiden, met evenzovele gebiedseigen bodemkwaliteiten, is er derhalve geen sprake van 'de'
bodemkwaliteit in de Rijntakken uitgedrukt als één getal, maar van een verdeling van gehalten
die tezamen de gebiedseigen bodemkwaliteiten beschrijven. De hele gegevensverzameling (dus:
alle waargenomen concentraties) binnen een deelgebied geven de beste beschrijving van de
aanwezige gebiedseigen bodemkwaliteit. Dit betekent echter ook dat als er voldoende waarborg
bestaat dat er geen sprake is van een puntverontreiniging, alle voorkomende concentraties van
diffuus verontreinigende parameters per definitie behoren tot de verzameling van gebiedseigen

bodemkwaliteiten binnen de Riintakken.
Worden de bodemkwaliteitsgegevens met uitsluiting van puntbronnen gecombineerd met de
indeling in deelgebieden zoals uitgewerkt in voorgaande paragraaf. dan wordt het beeld bevestigd dat alle verontreinigingsklassen vrijwel overal voorkomen in de Rijntakken, maar dat de
kans op voorkomen van individuele lage of hoge concentraties in het ene deelgebied vele malen
groter is dan in een ander deelgebied, wat samenhangt met kenmerken als bodemtype en overstromingsduur. Hoewel dus overal sprake is van gebiedseigen, diffuus verontreinigd uiterwaardenmateriaal, zijn in de verschillende deelgebieden wel significant verschillende bodemkwaliteiten te onderscheiden. De weergave van de bodemkwaliteiten per deelgebied levert de bodemkwaliteitszones op.

lo,

SelecÍie van stoffen

De indeling in bodemkwaliteitszones kan natuurlijk worden gebaseerd op een zeer groot aantal
sttlffen. Binnen actief bodembeheer voor de Rijntakken wordt gekozcn voor de in de uiterwaarden van de Rijntakken meest belangrijkc en risicobepalende stoffen.
In de kaarten die ter illustratie in bijlage 3 van deze nota zijn opgenomen is een indeling weergegeven die op drie van deze stoffen is gebaseerd (arsec'n, zink en PAI(). De kenmerken van de
verdeling van gehalten en de statistisch beschrijvendc' paramcters van de bodemkwaliteit voor
dcze drie stoffen (het bodemkwaliteitsprofiel) van ieder onderscheiden deelgebied zijn opgenomen in bijlage lC. Een voorbeeld van een bodemkwaliteitsprofiel voor zink voor deelgebieden

in de Waal is opgenomen in onderstaandc tabel

2.

Op grond van de nadere uitwerking van eisen waaraan de bodemkwaliteitskaarten moeten
voldoen, en het verwerken van aanvullende stoígegevens hierin, zal moeten wclrden bezien of
de indeling in deelgebieden gedetailleerd of anderszins aangepast moet worden.
Tabel

z:

Voorbeeld van een bodemkwaliteitsprofiel voor zink voor drie deelgebieden in de Waal (concentraties in
mg/kg d.s.)

Opsllbblng Overstro- Grond- Aantal Minlmingsduur soort monsters mum

Recent
Recent
Recent

Lang
Lang
Lang

Roof
Ktei

Zand

24
71
45

18o
75
73

Mediaan

75o
680
95

Maxl- Gemid- Standaardmum delde deviatie
14oo 7oB
362
19oo
7L1
493
1550 25a
357
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Op basis van de nu beschikbare bodenrkwaliteitsprofielen kan in zijn algemcenheid over de
kwaliteit van de uiterwaardengrond worden gesteld dat de gnlr.rd in de uiterwaarden langs de
Waal het nreest verontreinigd is, gevolgd door de Rijn en dan dc'IJssel. Voor alle riviertakren
geldt dat de kwaliteit van de roofgrond over het algcrncen het slcchtst is. De grond in recent
opgeslibde eettheden is gemiddeld genouren nreer ve rontreinigcl dar.r die in niet reccnt opgeslibde gebieden. Hetzelfdc verschil bestaat vorlr het onclerscheicl iu overstromingsduur: lang overstr(x)mde eettheden zijn van slechlere kwaliteit dan kort ovcrstr(x)mde eenheden. Globaal genonten geldt dtrs dat de eenheid 'recent opgeslibdc roolgnrnd nlet eeu lange overstnrr.rringsduur
in de Waal'de slechtste kwaliteit uiterwaardengroncl hcelt en de cenl-reid'zand ntct een korte
overstrorningsduur in de IJssel' de bcstc kwaliteit uitcrwaardcng(lnd.

4.3
G

e

Bodemkwaliteitskaarten en risicogrenzen

bruik van

r is

icoqrenzen

De bodemkwaliteitskaart laat voor het l.rcle rivicrcngcbicd zierr wclkc bodemkwalite it kan

wrlr-

den vc'rwacht in bepaalde zones van de uitcrwaardcn. Die vcrwachting is gebaseerd op de in
vtl<trgaande paragrafen beschreven indeling in clcclgcbicden en bc'schikbare bodemkwaliteitsScgevens. Daarnaast geven de kaartetr infrlrmatie ovcr cle liggirrg van (potentiële) puntver<lntreinigingen.
Naast het algctnene streven om vcrontreir.rigingen en risico's zoveel mogelijk te reduceren en
dtts een maxinraal milieurendement te behalcn tegcn nraatschappelijk aanvaardbare kosten,
wtlrdt binnen actief bodembeheer voor de Rijntakke n uitgegaan van ecn functiegerichte sanering, waarmee in feite wordt beo<lgd de bodemkwalitcit van de contactzone van een bepaald
gebied zoveel mogelijk in overeensternming te breng,en met een (geplande) functie, op basis
van een risicobenadering.
V<lor het toetsen van risico's in het aquatische milieu is de MTR-grens (maximaal toelaatbaar
risico) een relatief veel gehanteerde kritische waarde. Voor het uiterwaardengebied bestaat de
behoefte de weinig specifieke en maximale risicogrens MTR nader in te vullen tot een aanvaardbaar risico niveau (ARN) per functie. Belangrijkste nuancering bij de ARN's ten opzichre van de
MTR is dat in de risiconiveaus (bio)beschikbaarheid is meegewogen. Bij de ontwikkeling van
actief bodembeheer voor het Maasdal zijn ARN's voor bepaalde functies afgeleid. Ook is een studie uitgevoerd waarin ARN's worden afgeleid, onder meer door de LAC (Landbouw Advies Commissie). In aansluiting hierop wordt ook binnen de Rijntakken uitgegaan van de ARN's.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen grenswaarden wrlrden vastgesteld (artla Wvo).
Deze kunnen betrekking hebben op kwantiteit en kwaliteit van de stoffen die maximaal toelaatbaar zijn. De grenswaarden voor droge bodems (bodemgebruikswaarden in het kader van
BEVER, beleidsvernier.rwing bodemsanering) zijn niet zonder meer toepasbaar op natte bodems. Het verdicnt aanbeveling om ook vour het aquatische milieu landelijk beleid vast te
stellen en luridisch te verankeren. In afwachting daarvan zijn de ARN's door het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM) geaccordeerd en hebben ze voor het beleid
Aktief bodembeheer Rijntakken L'en status conform de bodemgebruikswaarden voor droge bodems. Zodra betere grenswaarden voor uiterwaardbodems beschikbaar zijn, zullen deze in het
Aktief bodembcl-reer Rijntakken worden opgenomen.
ARN's en bodemkwaliteit

Vergelijking van ARN's met de nu beschikbare gegevens over de bodemkwaliteit, te weten gemiddelde concentraties per bodemkwaliteitszone in de contactzone 0 -10 centimeter 2 in het
gebied van de Rijntakken leert dat er voor de functies landbouw en recreatie op een beperkt
aantal plaatsen risico's bestaan. In die gebieden kan bij inrichtingsmaatregelen functiegericht
worden gesaneerd waarbij de bodernkwaliteit in het gebied gaat voldoen aan de ARN. Voor de
functie natuur blijkt echter uit een vergelijking van de ARN's met bodemkwaliteitsgegevens
(voor de bovcnste l0 centimeter) dat de risicogrens voor deze functie in vrijwel het gehele
gebied van de Rijntakken worclt overschreden. Dit geldt met name voor metalen en PCB's l.
De algemene conclusies met betrekking tot specifieke risiconiveaus en risicoreductie voor natuur die kunnen worden getrokken zijn:
De risico's van de PAl(-concentraties zijn over het algemeen minder dan van de concentraties aan zware metalen, met andere wourden de c<lncentraties aan zware metalen zijn dik-

wijls risicobepalend;
het onderscheid in natte / droge situaties is zeer bepalend voor de risico's voor natuur. In een
permanent natte situatie treden risico's pas op bij veel hogere concentraties in vergelijking
t()t permanent dr()gc situaties;
de risico's van PCB-concentraties zijn evident, maar eigenlijk door het hele rivierengebied
aanwe zig en dus niet onderscheidend;
evenals voor PCB's geldt voor de metaalconcentraties in droge situaties dat risicogrenzen

door het hele rivierengebied worden overschreden. Waar materiaal wordt verplaatst van
een droge naar een natte situatie treedt vrijwel per definitie een risicoreductie op.
Uit het bovenstaande blijkt dat door grondverplaatsingen binnen het gebied het realiseren van
de ecotoxicologisch gewenste bodemkwaliteit dus vrijwel nooit haalbaar is. Het nastreven van
het in absolute zin bereiken van risicogrenzen vo<tr natuurfunctiesin het uiterwaardengebied is
om die reden niet haalbaar en niet doelmatig. Werken aan het reduceren van risico's en het
maximaliseren van die reductie is wel zinvol en doelmatig, en vergroot ook de kansen voor
natuur. Om die reden wordt vortr de natuurfuncties gestreefd naar een zo groot mogelijke reductie van de risico's voor die functie, zonder absolute getallen.
Voor de functies landbouw en recreatie blijft het behalen van en voldoen aan de ARN wel
uitgangspunt. De ARN's zijn, voor zover nu bekend, opgenomen in tabel 3. ln algemene zin
geven de bodemkwaliteitskaarten voldoende informatie over concentraties en mogelijke risico's op grond van de beschouwde paramctcrs zink, arseen, cadmium, lood, kwik, koper en PAI(
(somlOVROM) in een gebied om te beoordelen of de bodemkwaliteit passend is op de functie.
Daarnaast kan op basis van de bodemkwaliteitskaarten worden beoordeeld op welke manier,
bijvoorbeeld door concentratie en/of gerichte verplaatsing van materiaal, risico's kunnen wclrden gereduceerd, op basis van in voorgaande paragraaf beschreven algemene conclusies. Het
oordeel over de mate waarin bodemkwaliteit past op een functie wordt gebaseerd op de ARN.
Echter, de mate waarin risicoreductie wordt bereikt wordt beoordeeld op basis van de absolute
concentraties en concentratiereducties, zoals zal blijken in de afwegingsmethodiek. Dus ook als
de ARN nog niet is bepaald, kan de concentratiereductie wel wclrden berekend.

2

in het beleid oktief bodembeheer Rijntakken zullen we de leeflaag met een dikte van 1 meter gaon toetsen aan

ARN's. tn deze paragraaf is als "worst case-situotie" een loag van o-1o cm getoetst, omdat we daar nu bodemkwa'

liteitsgegevens van hebben.
de risicostudie heeft ook PCB's in beschouwing genomen. Omdat deze niet risico-of concentratie-onderscheidend ziin worden deze niet bii de bodemkwaliteitskoarten betrokken.

3

l4e

Tabel 3: Acceptabele risiconiveaus (ARN) voor gebruiksfuncties voor de mens (in mg/ïg d.s.)

Beoordeling van gebruil<sfuncties voor de mens in relatie tot de ARN
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Iedere riviertak binnen het geval Rijntakken is ruimtelijk ingedeeld in deelgebieden. Binnen
ieder van die deelgebieden onderscheiden we drie bodemlagen (roofgrond, klei en zand) en
voor iedere bodemlaag kennen we de verdeling van concentraties voor de stoffen die het risico
bepalen (zink, arseen, cadmium, lood, kwik, koper, PAK-lOVROM). Voor iedere riviertak is het
dan mogelijk om per deelgebied een kwaliteitsprofiel te maken (per laag en per stof een statistische beschrijving van de concentraties en de klasse- indeling). Door de gemiddelde concentratie in een bodemkwaliteitszone te vergelijken met de ARN per functie (zie tabel 3, hoofdstuk 4)
kunnen we in één oogopslag zien welke functies binnen een bodemkwaliteitszone mogelijk
zijn. Als voor alle stoffen de gemiddelde bodemkwaliteit voldoet aan de ARN dan worden geen
risico's verwacht. En daarmee kan dus ook eenvoudig worden getoetst of de in een projectgebied geplande functie voor de mens mogelijk is. Deze functietoets is gebaseerd op de bodemkwaliteitskaarten op de schaal van een riviertak. Deze kaarten hebben wel voorspellende waarde over de bodemkwaliteit op een specifieke locatie, maar geven daarover geen uitsluitsel. Het
toch realiseren van een functie die volgens deze toets (op basis van het kwaliteitsprofiel en de
ARN) niet mogelijk is, kan dan ook door met aanvullend onderzoek aan te tonen dat de lokale
bodemkwaliteit afwijkt van de bodemkwaliteitskaart en wel voldoet aan de bij die functie behorende ARN. De hier beschreven aanpak is mogelijk voor gebruiksfuncties voor de mens. Omdat
voor de functie natuur de ARN in het gehele uiterwaardengebied wordt overschreden is hier
gekozen voor een andere aanpak, op basis van vuistregels.
'Vuistregels' voor de beoordeling van

de

funUie natuur

In opdracht van RWS Oost-Nederland en Stuurgroep NURG zijn door RIZA, IWACO, IBN-DLO
en SC-DLO een aantal vuistregels opgesteld voor het verstandig omgaan met uiterwaardengrond, bezien vanuit het perspectief van natuurrisico's. De essentie van deze vuistregels is steeds
het verkleinen of zoveel mogelijk beperken van de risico's van de verontreiniging voor de natuur. Andere risico's, zoals voor de mens of voor verspreiding naar het grondwater blijven daarbij buiten beschouwing. De vuistregels zijn:
l. Metalen: De ecotoxicologische risico's van metaalhoudende uiterwaardengrond zijn in het
algemeen minder bij toepassing onder water dan bij toepassing in het droge.
Locale condities (pH en kalk) zijn van invloed op de mate waarin metalen opneembaar zijn
door organismen.
2. PAK: De risico's van PAK-houdende uiterwaardengrond verminderen op termijn, door afbraak, wan neer de grond wordt toegepast in een zuurstofrijke droge omgeving.
De beschikbaarheid van PAK is in het algemeen veel lager dan op grond van metingen van
het totaalgehalte in de bodem verwacht zou worden. Het meten van die beschikbaarheid
verdient aandacht om verplaatsing van klasse 4 uiterwaardengrond te vergemakkelijken.

pCB: Voor PCB-houdende uiterwaardengrond geldt dat geen noemenswaardige risicoreductie ver wacht mag worden door afbraak. Zel{s niet onder zuurstofloze omstandigheden. Nat-

te en droge bestemmingen geven daarom vergelijkbare restrisico's.
4. AÍdekking van verontreinigde uiterwaardengrond met schone leeflagen,

waarin de meeste

biologische activiteit plaatsvindt, vermindert de contactkansen voor organismen en daarmee de risico's voor natuur. In vegetatietypen met diepwortelende planten (<loibossen) is
aanpassing van de leeflaagdikte een punt van aandacht.
5. Het concentreren van een zeker volume verontreinigde uiterwaardengrond op een kleiner
oppervlak, bij voorkeur de diepte in, verkleint de contactkansen voor de meeste organismen, omdat deze slechts tot geringe diepte voorkomen.
6. Bij verplaatsen van uiterwaardengrond geeft de datering van het afgezette materiaal een
algemeen aanknopingspunt voor de verontreinigingsgraad en daarmee voor de bestemming.
Oud en jong aïgezetmateriaal is schoner dan materiaal uit de jaren 1960-1980. De kwaliteit
van het huidige sediment is maatgevend voor duurzame natuurontwikkeling.
7. In kalkhoudende uiterwaardengrond is het bufferend vermogen zo grooÍ, dat er geen zuurgraadeffec ten (bijvoorbeeld verzuring door regen) te verwachten zijn die de beschikbaarheid van metalen vergroten.
8. Bij het oppakken en op het droge zetten van natte uiterwaardengrond treedt door beluchting tenminste tijdelijk een verhoging op van de beschikbaarheid van metalen. Ook kan bij
venig of slibrijk materiaal het aanwezige sulfide tot zodanige verhoging van de zuurgraad
leiden (pH 4,5) daÍ zware metalen vrijkomen. Dit zijn uitzonderingen.
9. Voor verschillende ecotopen en/of doeltypen blijken geen afzonderlijke ARN natuurwaarden te kunnen worden afgeleid, omdat daarvoor te weinig toxicologische basisgegevens
voorhanden zijn. Wel bevestigen waarnemingen in het veld een adequaat algemeen beschermingsniveau, en kan worden aangegeven welke soortgroepen bij een Segeven verontreinigingsniveau het meeste risico lopen.
l0.Bijzondere ecotopen kunnen beter worden ontzien dan gesaneerd worden, omdat het herstel van specifieke ecosystemen een zeer langzaam verlopend proces is (decennia, eeuwen).
Ook is het goed rekening te houden met het behoud van de grondwaterdynamiek als de
kwaliteit of bijzonderheid van een ecotoop daar sterk van afhankelijk is, bijvoorbeeld bij
kwelsystemen.
I

l.Het kwaliteitsverschil tussen uiterwaardengrond en het huidige rivierslib dient richtinggevend te zijn voor het aan de rivier koppelen, door een nevengeul te graven, of het juist
daarvan geïsoleerd te houden.

l2.De meest verontreinigde grond zou het eerst moeten worden aangepakt, omdat hiermee de
grootste risico-reductie wordt bereikt.
13. Voor doelsoorten waarvoor een snelle rekolonisatie mogelijk is vanuit gezonde kernpopulaties, is het realiseren van een klein en schoon areaal meer effectief dan een groot, maar
matig verontreinigd areaal.
Wat we met deze vuistregels niet kunnen doen is het uitspreken van een absoluut oordeel over
de risico's voor de natuur. Wèl vertellen de vuistregels de inrichter hoe hij er bij grondverplaatsingen voor kan zorgen dat de risico's voor de natuur verminderen. En daarmee is dus wel een
relatievebeoordeling van de geplande functie mogelijk: de voorkeur zal uitgaan naar een inrichtingsvariant die leidt tot de grootste risicoreductie voor de verschillende stoffen. En omdat deze

relatieve beoordeling alleen mogelijk is in vergelijking met andere inrichtingsvarianten gaan
we er pas verder op in in hoofdstuk ó, waarin een afwegingsmethode voor het vergelijken van
inrichtingsvarianten wordt gepresenteerd.

4.4

Vastlegging en actualisatie

De bodemkwaliteitskaarten zijn een belangrijk instrument voor de ondersteuning van actief
bodembeheer binnen de Rijntakken. Aangezien ze een basis vormen voor sommige beslissingen, is het belangrijk dat ze beleidsmatig worden vastgesteld. De bodemkwaliteitskaarten kunnen als instrument voor handhaving en vergunningverlening gaan dienen, mits aan twee randvoorwaarden is voldaan:
l\ ze zíjn beleidsmatig vastgesteld door het bevoegd gezag;
2) ze zljn voldoende betrouwbaar en voldoen aan algemene kwaliteitseisen.

|
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Voor deze kwaliteitseisen sluiten we aan bij de eisen zoals die zijn geformuleerd in de Interimrichtlijn bodemkwaliteitskaarten voor de vrijstellingsregeling grondverzet in het kader van het
Bouwstoffenbesluit. Vergelijking van de als illustratie bij dit voorontwerp gepresenteerde bodemkwaliteitskaarten met deze richtlijn heeft geleid tot de conclusie dat de voorliggende bodemkwaliteitskaarten wel voldoen aan de eisen met betrekking tot de voorbewerking van gegevens en de indeling in deelgebieden, maar niet voldoen aan de eisen met betrekking tot het
aantal waarnemingen per deelgebied. de ruimtelijke verdeling van waarnemingen en het aantal stoffen dat kan worden gebruikt voor het beoordelen van de bodemkwaliteit. Overigens
wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat gezien de specifieke situatie in de Rijntakken er niet
zonder meer van uit kan worden gegaan dat de eisen uit bovengenoemde richtlijn één op één
zouden moeten worden toegepast voor de Rijntakken. Met name op het gebied van benodigde
bemonsteringsaantallen is er binnen de Rijntakken een mogelijkheid een optimale strategie uit
te werken.
De eisen waaraan de bodemkwaliteitskaarten voor de Rijntakken moeten voldoen en de vorm
waarin deze moeten worden gepresenteerd worden momenteel nog nader uitgewerkt. De bodemkwaliteitskaarten zullen worden vastgesteld door de bevoegde gezagen voor Wm, Wvo en
Wbb (GS en HID).

Onder meer als gevolg van de uitvoering van inrichtingsmaatregelen veroudert de informatie
op de bodemkwaliteitskaarten en neemt de gebruikswaarde dus af. Een periodieke actualisatie
van deze kaarten is derhalve noodzakeliik.
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5.

Gebiedsgerichte oplossingen

De voordelen van actie.f bodembeheer bíj het verwíjderen van vríjkomend materiaal stclctn centraal in dit
hoofdstuk. We laten zien hoe onze kennis over de bodemkwaliteit en over de risico's van het hodentllebruik
wordt íngezet om een aantal gehiedsllerichte oplossingen te stimuleren. Ons vertrekputtt daarbíj is de voor'
keursvolgorde voor verwijderinll, zoals gepresenteerd irt hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk geven we voor íedere
oplossíng een aantal kansriike voorbeelden. En voor iedere oplossing laten we ook zien hoe het binnen actief
bodembeheer mogelijk is tot betere afstemming van keuzes te komen.

5.1

Selectie van oplossingen

Op het schaalniveau van de Rijntakken is een vorlrkeursvolgorde van gebiedsgerichte oplossin-

gen opgesteld. Deze v<l<lrkeursvolgorde is afgeleid van de Ladder van Lansink, die in de Wet
milieubeheer (art. l0.l) is vastgelcgd en is in overeenstcmnting met de nota'Grond grondig
bekeken'. Bij het uitwerken van de oplossingsrichtingen is de beleidsnotitie 'Actief Bodembeheer Rivierbed'als startpunt genomen, aangevuld met ervaringen van de projectgroep Actief
Boden.rbeheer Maasdal en de Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland. De volgende lijst van
oplossingsrichtingen is opgesteld:

Voorkeur

Oplossing

Toelichting

Voorbeelden

r

bodem bliift bodem

-

-

het in een deelgebied als bodem
toe Dassen van bodemmateriaal

tuurvriendeliike oever, verondieping
bestaande plassen)

van vergeliikbare bodemkwaliteit

- de gebruiksfunctie

van het ver'

terugbrengen in gebied (aanleg na'

-

plaatste bodemmateriaal

terugplaatsen van de deklaag na
oppervlakkige grondstofwinning

verandert niet

-

het toegepaste bodemmateriaal
vermengt zich met de

153

ontvangende bodem
bodem wordt bouwstof

- toepassen van diffuus
-

veront-

-

aanleg buitendilkse werken (kade,

reinigde uiterwaardengrond

dilk, krib, kleischerm, of hoogwater-

in een werk

vluchtplaats)

het ontgraven materiaal wordt,

-

zonder een bewerking te onder-

aanleg binnendijkse werken
(geluidswallen, kades, ophogingen)

gaan, toegepast als bouwstof in

een werk. De gebruiksfunctie
verandert daardoor

-

het toegepaste mateÍiaal vermengt zich niet met de ontvangende bodem

'

hergebruik na

'bodem blijft bodem'of'bodem

bewerking

wordt bouwstof, na voorbeweking. het aÊcheiden van zand, het ont-

voorbeelden van voorbewerkingen:
wateren van wateniik, verpompbaar
slib en het aÍzeven van grove
bestanddelen

bergen in putten+

storten in deot

definitief bergen van vrijkomende

-

Het opvulten van een put in het

diffuus verontreinigde uiterwaar-

gebied met bii inrichtingsmaat-

dengrond in zandwinputten en

regelen vriikomend diffuus veront'

tichelgaten in de uiterwaarden

reinigde uiterwaardengrond

het afooeren van

vriikomende

uiterwaardengrond naar stortplaatsen of grootschalige bagger-

-

storten op stortplaatsen

storten in Slufter of llsseloog

speciedepots binnen of buiten
het proiectgebied

4

voor baggerspecie uit de tlsseluiterwaarden benedenstrooms von Deventer geldt een specifieke kantteke'
ning, zie paragraaf z.z.

Deze lijst van vottrbeelden is geen uitputtende opsomming van 'h<le het moet'. Afhankelijk van
lokale omstandigheden en de specifieke eigenschappen van een inrichtingsproject zijn ook andere opltlssingen mogelijk. De lijst geeït wel aan 'hoe het kan': door deze voorbeelden hierna
uit te werken kan een initiatiefnemer snel en makkelijk te weten komen op welke manier het
bevoegd gez.ag r.ijn plan zal toetsen. In de gevallen waarin nazorg vereist is zal dit geregeld
worden via de (Wm-)vergunning(en).
In de navtllgende paragrafen worden de verschillende opties nader toegelicht. Hierbij wordt
steeds beschreven wat we eronder verstaan, wat concrete voorbeelden zijn, welke waarbctrgcrr
we willen en hoe we dat toetsen. Hierbij staat steeds voorop dat er conform het ALARA-beginsel (hoofstuk 2 en 3) een milieuverbetering wordt beoogd, hetgcen te zien moet zijn in vermindering van verspreiding en blootstelling (hoofdstuk 6), en daarmee van risico's. Projecten waarin het grondverzet leidt tot een milieuverslechtering zijn in strijd met het stand-still-beginsel en
komen aldr-rs niet in beeld. De juridische aspecten per optie worden in algemene zin toegelicht
in hoofdstuk 7 en specifiek per optie in bijlage 4.

5.2

Beschriiving oplossingen
5.2.1 Bodem blijft bodem

Wat verstaan we er onder?

-

toepassen van bodemmateriaal met vergelijkbare bodemkwaliteit.
de gebnriksfunctie van het verplaatste bodemntateriaal verandert niet.
het t()cgepaste bodemmateriaal vermengt zich met de ontvangende bodem.

Wat zijn concrete voorbeelden?
teruqbrenqen ín het gebíed:
Het inrichtcn vatt een natuurontwikkelingsprilject of he t aanleggen van een natuLlrvriendelijke oevcr. In leite zal de bestaande milietrhygiër.risch sitrratie verbeteren door het concentrere l1 vall cle verolltreinigde uiterwaardengroncl, rlnrclat ve rspreidings- en contactntoge lijkheclen w<lrclcn tcruggebracht.

.
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.

deklaa:l ÍcruLtzclPtl na oppervlakkige grondsto.fwinnintt:

Dc oorspronkclijk aanwezige deklaag wordt tcrrrggezct lta gedecltelijke ontgraving van ecn
tlnclcrliggcrt de cle lfstof. De oorspronkelijkc clcklaag krijgt zijrr oude functie weer tenrg. Dezc
oplie is alleett rnogclijk als het vergelijkbarc kwaliteitskaraklcr van de deklaag in starrcl bliiÍt.

Dit bctckcnt clat:
ook Ita ltel tcrugzcttcn de deklaag weer nrocl aansltritcn rnet clc dcklaag in de ortrgcving;
tra Itcl vcrwi.itlercn van de delfstof er gecn anclcre rrile rwaardcngrond dan de (x)rsl)ronkcliikc de k laag wordt teruggcbrachr.
* cr cetr klcilaag achterblijft mct voldoencic cliktc orrr dc oorsllronkclijke isolerendc werking te garancle rcn (ca.0,5 metcr).

*
*

mogelijke invulling bodem
met laagherstel

->

bodem
I
I
I

ontgraven
klei

I

L_________

JE*
>)l
,

-\\

*'

I

J

.

graven van een nevengeul:

valt onder bodem blijft bodem als de uitvoering voldoet aan de schematische weergave in
onderstaand figuur. Het bij het laagherstel weglaten van de roofgrond-laag is hierbij toegestaan. Bij dezc. optie worden vttorwaarden gesteld aan de uitltltlgcondities.
gÍaven van een nevengeul binnen de optie bodem wordt bodem

Welke waqrborgen willen we?

.
-

a

kwalíteit:
de uiterwaardengrond is niet verontreinigd door een lokale puntbron
er is sprake van vergelijkbare bodemkwaliteit, dus:
* de chemische kwaliteit van de uiterwaardengrond is beter dan of gelijk aan de btldem
kwaliteit van het deelgebied waarin de uiterwaardengrond wordt toegepast
* de textuur en de minerakrgische samenstelling van de uiterwaardengrond wijken niet af
van die ter plaatse van de toepassing
de toepassing mag niet leiden tot een toename van de uitloging uit de toegepaste uiterwaardengrond
risico's:

het voorkomen van onaanvaardbare blootstelling van dc mens aan de bodemverontreiniI

Sing

het verkleinen <lf zoveel mogelijk beperken van de risico's van de bodemverontreiniging

voor de natuur
Hoe toetsen we dat?

.
-

-

-

c
-

-

5

kwaliteítstoets:

historisch onclerzoek ter plaatse van de ontgraving om de aanwezigheid van lokale puntbronnen uit te sluiten
bij verplaatsing van grond uit één bodemlaag binnen één deelgebied of naar een deelgebied
mer minder goede bodemkwaliteit: volgens de bodemkwaliteitskaart wordt vergelijkbare
bodemkwaliteit verwacht.
bij verplaatsing van grond uit één bodemlaag naar deelgebied met vergelijkbare of betere
bodemkwali teit: door aanvullend bodemkwaliteitsonderzoek van de ontgraven en ontvangende bodem aantonen dat ter plaatse van de ingerichte locatie wordt voldaan aan vergeIij kbare bodemkwaliteit
bij het graven van een nevengeul: door bodemkwaliteitsonderzoek (bemonstering volgens
Tussenrichtlijns + kol<lmtest volgens BSB) aantonen dat wordt voldaan aan samenstellingsen immissie-eisen uit het Bouwstoffenbesluit.
risicotoets:

bij gebruiksfuncties voor de mens: voldoet de gemiddelde bodemkwaliteit volgens de bodemkwaliteits kaart aan de ARN voor die functie, dan is afhankelijk van de situatie géén
aanvullend bodemkwaliteitsonderzoek nodig. Is dit niet het geval dan door bodemkwaliteitsonderzoek ter plaatse van de ingerichte locatie aantonen dat de gemiddelde bodemkwaliteit toch voldoet aan de ARN.
bij de functie natuur: zo veel mogelijk verkleinen van natuurrisico's door grondverplaatsing
op basis van de vuistregels. De vermindering van het risico speelt een rol in het afwegingsproces (zie Hoofdstuk ó).

:

Tussenrichtlijn onderzoeksstrategie uiterwaarden, z3 december ry96, Rijkswaterstaat, DiTussenrichtlijn
rectie Oost-Nederland

JJ

5.2.2 Bod,em wordt bouwstof
Wat verstaan we er onder?

-

-

toepassen van diffuus verontreinigde uiterwaardengrond.
de ontgraven uiterwaardengrond wordt, z<lnder een bewerking te ondergaan, toegepast als
bouwstof in een werk. De gebruiksïLlnctie verandert daardo<lr.
de t<tegepaste uiterwaardengrond vermengt zich niet met de clntvangende bodem.
Wat onder deze toepassing valt is v<llgens de geldende regelgeving een werk. Dat betekent

dat Bttuwstoffenbesluit en Wvo van toepassing zijn als de toegepaste grond een kwaliteit
klasse I t/m I heeft, en de uitloging niet te hoog is. Als de kwaliteit klasse 4 is, of de uitloging,
te hoog is, dan zijn Wm-, Wb- en Wvo-vergunningen nodig.
Wat zijn concrete voorbeelden?
toepassen in buitendijkse werken (dijken, kades, kribben, kleischermen en hoogwatervlucht plaatsen)
Het toepassen van vrijkomende uiterwaardgrond als bouwstof bij de aanleg van werken.
Schematisch voorbeeld (NB: tekening is niet op schaal):

.

Links de situatie voor de ingreep: een typisch uiterwaardenprofiel, waarin van boven naar beneden een laag sterk
verontreinigde roofgrond, enkele meters licht verontreinigde ktei en daaronder schoon zand. Rechts de situatie na
de ingreep: er zijn enkete meestromende nevengeulen gegraven, waardoor het doorstroomde profiel groteÍ is

geworden. De nieuwe functie is 'natuur met recreatief medegebruik': het gebied is opnieuw beptant, licht geaccidenteerd en aantrekkelijk voor wandelaars. De vrijgekomen uiterwaardengrond is binnen het gebied toegepast
om een hoogwatervluchtplaats aan te leggen voor grazend

vee.
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hooewater_
vluchtplaats

1

voor
.

na

afvoer naar hittttendijkse werken (geluidswallen, kades of ophoginllen)
Bi.i alvrle r varr vrijkor.ue Irde uiterwaardgrond naar [rinnencli.jkse werken kunnen we denken
aan toepassiltS val) grond in geltridswallen (trij grotc infrastructurele werken), kacles, ophogirtgett cl.tz. De ttiterwaardengrond moet civicl-tecltnisch gescl.rikt ziin om in werkcn te
kunner'r worclen loegcpast.

Welke waarborgen willen we?

De wet- en regclgevittg ntaakt onderscheid in toepassir.rl;en van uiterwaardengrond die onder
Ilet Bottwsttlffertbeslr-rit (Bsb) vallen, en toepassingen clie onder de Wc.t milieubeheer vallen.
Onderstaand worden uitsluitend de waarbogen en toetsstenen voor de Wm-situatie behandeld.
Vtlor de Bsb-situatie zijn gedetailleerde bepalingen van kracht waaraan de beleidsregels niets
afdoen. I(ortheidshalve wclrdt hiervoor dan ook naar het Bsb verwezen.
a

kwaliteit:
de uiterwaardengrond is niet verontreinigd door een lokale puntbron
de chemische kwaliteit van de uiterwaardengrond voldoet aan de definitie 'diffuus veront-

reinigde uiterwaardengrond'

de

textuur en de mineralogische samenstelling wijken niet af van die binnen het geval Rijn-

takken
de toepassing mag niet leiden tot een toename van de uitloging uit de toegepaste uiterwaar-

dengrond
risico's:

het voorkomen van onaanvaardbare blootstelling van de mens aan de bodemverontreiniging

het verkleinen of zoveel mogelijk beperken van de risico's van de bodemverontreiniging
voor de natuur
a

terugneembaarheid:

de toegepaste uiterwaardengrond moet terugneembaar zijn
a

functionaliteit:
de toepassing betreft een bouwwerk dat op maat is ontworpen

Hoe toetsen we dat?

.
-

-

kwaliteitstoets:

historisch onderzoek ter plaatse van de ontgraving om de aanwezigheid van lokale puntbronnen uit te sluiten
toepassing buiten het geval Rijntakken: valt buiten deze beleidsregel
toepassing binnen het geval Rijntakken:
* bij toepassing onder gelijke uitloogcondities (geen wijziging natidroog c.q. onder/boven gemiddeld hoogste grondwaterstand): als uit bodemkwaliteitskaart blijkt dat er
sprake is van diffuus verontreinigde uiterwaardengrond dan is verder bodemonder-

*

zoek niet nodig.
bij toepassing onder andere uitloogcondities (wijziging nat/droog c.q. onder/boven ge-

middeld hoogste grondwaterstand): door bodemkwaliteitsonderzoek (bemonstering volgens Tussenrichtlijn + kolomtest volgens BSB) aantonen dat wordt voldaan aan samenstellings- en immissie-eisen uit het Bouwstoffenbesluit.
a

Ttstc0toets:

bij toepassing in leeflaag:

*

grondstroom afkomstig uit één bodemlaag uit één deelgebied: bij gebruiksfuncties voor
de mens: voldoet de gemiddelde bodemkwaliteit in het herkomstgebied volgens de bodemkwaliteitskaart aan de ARN voor die functie, dan is afhankelijk van de situatie géén
aanvullend bodemkwaliteitsonderzoek nodig. Is dit niet het geval dan door bodemkwaIiteitsonderzoek ter plaatse van de ingerichte locatie aantonen dat de gemiddelde bodemkwaliteit toch voldoet aan de ARN. Bij de functie natuur: zo veel mogelijk verkleinen van natuurrisico's door grondverplaatsing op basis van de vuistregels. De vermindering van het risico speelt een rol in het afwegingsproces (zie Hoofdstuk 6)
grondstroom afkomstig uit meerdere bodemlagen c.q. deelgebieden: bij gebruiksfuncties
voor de mens: door bodemkwaliteitsonderzoek volgens Tussenrichtlijn ter plaatse van de
ingerichte locatie aantonen dat de gemiddelde bodemkwaliteit voldoet aan de ARN. Bij
de functie natuur: zo veel mogelijk verkleinen van natuurrisico's door grondverplaatsing
op basis van de vuistregels. De vermindering van het risico speelt een rol in het afwegingsproces (zie Hoofdstuk 6)

alle andere toepassingen: geen risicotoets
terugvindb aar- / terugne emb aar

he i dsto

e

ts

:

de omvang van het werk is minimaal 10.000 m3; gemotiveerd afwijken mag.

registratie door ligging + dimensies op kaart aan te geven

lsz

5.23 Hergebruik na bewerking
Wat verstaan we er onder?

Hergebruik ('bodem wordt bodem') of toepassing in werken ('bodem wordt bouwstof'), na
voorbewerking.
Voorbeelden van voorbewerkingen: het afscheiden van zand, het ontwateren van waterrijk,
verpompbaar slib en het afzeven van grove bestanddelen
Wat zijn concrete voorbeelden?
Zie'bodem wordt bodem' en'bodem wordt bouwstof'
Welke waarborgen willen we?
Zie'bodem wordt bodem'en 'bodem wordt bouwstof'

Hoe toetsen we dat?

Zie'bodem wordt bodem' en'bodem wordt bouwstof'

5.2.4 Bergen in putten
Wat verstaan we er onder?

-

definitief toepassen van diffuus verontreinigde uiterwaardengrond
de gebruiksfunctie verandert
de uiterwaardengrond wordt geplaatst in een bodemlaag met andere

textuur en mineralogi-

sche samen stelling
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Wat zijn concrete voorbeelden?
Bergen in zandwinputten of tichelgaten in de uiterwaarden. Karakteristiek voor deze optie is
dat in de putten alleen diffuus verontreinigde uiterwaardengrond wordt verwerkt (i.t.t. de depots in optie 5)ó
Welke waarborgen willen we?

.
-

de uiterwaardengrond is niet verontreinigd door een lokale puntbron
in het geval dat er schaarste aan putruimte is, is de beschikbare putruimte primair gereser-

-

veerd voor de meest verontreinigde uiterwaardengrond
de chemische kwaliteit van de uiterwaardengrond voldoet aan de kwaliteit van diffuus ver-

-

.
-

kwaliteit:

ontreinigde uiterwaardengrrxd
de

textuur en de mineralogische samenstelling wijken niet af van die binnen het geval Rijn-

takken
ibc-eisen uit de richtlijnen voor baggerspecie-stortplaatsen uit het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (TWeede I(amer, vergaderjaar 1993-1994,27450, nr. I ). (In deze putten
wordt uitsluitend diffuus verontreinigde uiterwaardengrond geborgen. De toepassing mag
niet leiden tot een toename van de uitloging uit de toegepaste uiterwaardengrond).
risico's:

het voorkomen van onaanvaardbare blootstelline van de mens aan de bodemverontreiniging

-

het verkleinen of zoveel mogelijk beperken van de risico's van de bodemverontreiniging
voor de natuur

Hoe toetsen we dat?

.
-

kwaliteitstoets:

-

historisch onderzoek ter plaatse van de ontgraving om de aanwezigheid van lokale puntbronnen uit te sluiten
toepassing buiten het geval Rijntakken: valt buiten deze beleidsregel
toepassing binnen het geval Rijntakken:

6

Voor baggerspecie uit de tlssel-uiterwaarden geldt een specifieke kanttekening, zie paragraaf z.z.

bij toepassing onder gelijke uitloogcondities (geen wijziging nat/droog c.q. boven/onder
gemiddeld hoogste grondwaterstand): als uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat er sprake is van diffuus verontreinigde uiterwaardengrond, dan is verder bodemkwaliteitsonderzoek niet nodig.
bij toepassing onder andere uitloogcondities (wijziging nat/droog c.q. clnder/boven gemiddeld hoogste grondwaterstand): door bodemkwaliteitsonderzoek (bemonstering volgens Tussenrichtlijn + kolomtest volgens BSB) aantonen dat wordt voldaan aan bijvoorbeeld de normflux

.
-

r$rcorceIS:

bij tclepassing in contactzone:
* grondstroom afkomstig uit één bodemlaag uit één homogene eenheid: Bij gebruiksfuncries voor de mens: v<lldoet de gemiddelde bodemkwaliteit in het herkomstgebied vol-

*

.
-

gens de bodemkwaliteitskaart aan de ARN voor die functie, dan is géén bodemkwaliteitsonderzoek nodig. Is dit niet het geval dan door bodemkwaliteitsonderzoek ter plaatse van de ingerichte
locatie aantonen dat de gemiddelde bodemkwaliteit toch voldoet aan de,4RN. BU de functie natuur: zo veel mogelijk verkleinen van natuurrisico's door grondverplaatsing op basis van
de vuistregels. De vermindering van het risico speelt een rol in het afwegingsproces (zie
Hoofdstuk ó)
grondstroom afkomstig uit meerdere bodemlagen c.q. deelgebieden: Bij gebruiksfuncties
voor de mens: door b<ldemkwaliteitsonderzoek volgens Tussenrichtlijn ter plaatse van de
ingerichte locatie aantonen dat de gemiddelde bodemkwaliteit voldoet aan de ARN. BU

de functie natuur: zo veel mogelijk verkleinen van natuurrisico's door grondverplaatsing
op basis van de vuistregels. De vermindering van het risico speelt een rol in het afwegingsproces (zie Hoofdstuk 6)
* alle andere toepassingen: geen risicotoets
alle andere toepassingen: geen risicotoets

terugvindbaar-/terugneembaarheidstoets:
de omvang is minimaal 100.000 mJ; gemotiveerd afwijken mag

rcgistratie door ligging + dimensies op kaart aan te geven

5.2.5 Storten in depot
Wat verstaan we er onder?
Het afvoeren van de uiterwaardengrond naar stortplaatsen of grootschalige baggerspeciedepots
binnen of buiten het projectgebied
Wat zijn concrete voorbeelden?
storten in Slufter of lJsseloog

-

storten op stortplaatsen

Welke waarborgen willen we?

.
-

kwaliteit:
de uitloogflux van de gestorte uiterwaardengrond is kleiner dan de normflux uit het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie

.
-

terugvindbaarheid:
de gestorte uiterwaardengrond moet terugvindbaar zijn

Hoe toetsen we dat?

.
-

kwaliteitstoets:

storten buiten het geval Rijntakken: valt buiten deze beleidsregel
storten binnen het geval Rijntakken: toetsen aan de normflux uit het Beleidsstandpunt ver-

wijdering baggerspecie
a

terugvindb aar he

i ds to

e

ts

:

omvang minimaal 500.000 ml
registratie van ligging + dimensies op kaart
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Afwegingsmethode
Welke oplossingen voor vrijkomende uiterwaardengrond binnen actief bodembeheer mogelijk zijn en welke
voorkeur ze hebben gekregen, is beschreven in het vorige hoofdstuk. Daarmee is op het schaalniveau van de
Rijntakken een voorkeursvolgorde bepaald. Maar hoe komen we tot een onderbouwde keuze voor een inrichtingsvariant in een concreet project? Hoe houden we bijvoorbeeld rekening met projectgebonden en
locatiespecifieke fact7ren, zoals de kosten van ontgrLven, transport en overslag? En met de lokaal te boeken

milieuwinst door het concentreren van verontreinigde uiterwaardengrond ? Deze factoren zijn op projectniveau vaak van doorslaggevend belang en daarom moeten ze in de eindbeslissing meewegen. Dat is dan ook
het onderwerp van dit hoofdstuk. De belangrijkste maatschappelijke lasten en baten worden geselecteerd en
vervolgens wordt er een score aan toegekend. Voor een conueet project kunnen zo verschillende inrichtingsvarianten naast elkaar worden gezet en kan de balans worden opgemaakt: voor welke variant is de balans
tussen baten en lasten het gunstigst ? Door deze vraag te beantwoorden wordt invulling gegeven aan het
ALARA-beginselen wordt een onderbouwde keuze mogelijk.

6.t

Methode

Ontwikkelingen

Voor de uitvoering van de beleidsregels is er behoefte aan een eenvoudige en goed communiceerbare methode voor het bepalen van de milieu- en risicoaspecten van inrichtingsvarianten,
die vervolgens samen met de kosten in een afwegingskader kunnen worden gebruikt. Elders
vinden vanuit vergelijkbare behoeften vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Voor het beoordelen en selecteren van saneringsvarianten voor de landbodem ontwikkelt NOBIS (Nederlandse
Organisatie voor Biologische In situ Sanering) een beslisondersteunend model : het zgn. RMKmodel (RMK staat voor Risicoreductie, Milieuverdiensten en Kosten). Het RIZA maakt gebruik
van Levens Cyclus Analyse (LCA) om de verwijderingsvarianten van verontreinigde baggerspecie te beoordelen. Geen van beide methodes is nu al zo ver uitgewerkt dat toepassing op de
problematiek van verontreinigde uiterwaardengrond mogelijk is. Bestaande methodes kunnen
dus niet één-op-één worden toegepast, maar wel deels worden gebruikt voor de ontwikkeling
van een eenvoudige en eenduidige methode op maat.
Afweging volgens ALARA
De afwegingsmethodiek ondersteunt de keuze voor een inrichtingsvariant in een concreet project door voor verschillende aspecten een score te berekenen. Inrichtingsprojecten in de uiter-

waarden kunnen met verschillende doelen worden gestart: naast veiligheid, kan ook natuurontwikkeling een motief zijn. De afwegingsmethodiek toetst niet of deze doelen worden gerealiseerd; dat is een uitgangspunt. Wat de afwegingsmethodiek wèl doet is op een kwantitatieve
manier uitdrukking geven aan de maatschappelijke lasten en baten om die doelen te bereiken.
De balans wordt opgemaakt, waarbij de lasten (in geld en energie) worden afgewogen tegen de
baten (milieu-winst) en vervolgens wordt beoordeeld voor welke aanpak (c.q. inrichtingsvariant) de balans het verst naar de kant van de baten uitslaat. Omdat het uitgangspunt is dat alle
inrichtingsvarianten de natuur- en/of veiligheidsdoelen realiseren, zal de voorkeur uitgaan naar
de variant die dat doet tegen de kleinste lasten en met de grootste baten, conform het ALARAbeginsel.
Bepalen van de eindscore

Een probleem is het integreren van verschillende aspecten tot een eindscore, bijvoorbeeld op
een schaal van -10 tot + 10. Omdat de aspecten in verschillende eenheden zijn uitgedrukt
kunnen de scores niet zomaar worden opgeteld of afgetrokken. En om tot een zinvolle vergelijking te komen is het nodig om uitspraken te doen over het relatieve belang van ieder aspect.
Het kwantificeren van deze belangen door er een gewicht aan toe te kennen blijkt in de praktijk
moeilijk te zijn. De gewichten variëren van regio tot regio (denk aan de beschikbaarheid van
schoon grondwater, die in verdrogingsgevoelige gebieden veel kleiner is dan elders) en van
organisatie tot organisatie (bedrijven kijken anders aan tegen milieuwinst dan overheden). Omdat
een beperkt aantal aspecten in de methodiek wordt meegenomen en dus eenvoudig kan worden overzien, is er bewust voor gekozen om geen eindscore te berekenen voor de geselecteerde
aspecten.

lr6,

Vorenstaande overwegingen leiden tot de volgende aanpak:
- we maken gebruik van het gedachtegoed van RMI( en LCA zonder deze bestaande afwegingsmetho den één-op-één toe te passen
- uitgangspunt is dat de projectdoelen (natuur, veiligheid) altijd worden gerealiseerd; de afwegingsmetho diek toetst niet of en in hoeverre dat voor een specifieke inrichtingsvariant
ook daadwerkelijk het geval is
- de afwegingsmethodiek beoordeelt diverse aspccten die betrel<king hebben op de wijze waarop
de doelen worden gerealiseerd en rubriceert die aspecten in maatschappelijke lasten en baten
- voor ieder aspect wordt een score berekend, die àf wordt uitgedrukt in gangbare eenheden

-

irf in procenten verandering t.o.v. de beginsituatie
er worden geen gewichten aan aspecten toegekend en de individuele scores voor aspecten
worden niet getotaliseerd tot een eindscore. Het aantal aspecten is daarom beperkt.

Onderstaand wordt de keuze voor aspecten gemotiveerd en wordt toegelicht hoe voor ieder
aspect een score berekend wordt.

6.2

6t I

Selectie en rubricering van aspecten

Het aantal aspecten dat bij een beslissing over inrichtingsvarianten een rol speelt is enorm groot:
rivierkundige wenselijkheid en technische haalbaarheid, veiligheids- en milieuaspecten, economische en financiële aspecten, economische en ruimtelijke aspecten, archeologische en cultuurhistorische aspecten, en - last but not least - maatschappelijke acceptatie. Het is niet rcëel
en ook niet wenselijk om al deze aspecten voor iedere beslissing mee te nemen. Niet alleen
brengt dat erg veel werk met zich mee, ook wordt dan te veel ingeleverd clp eenvoud en communiceerbaarheid. Wat wel beoordeeld moet kunnen wordcn met de afwegingsmethodiek is
of en in hoeverre milieuproblemen van het ene op het anderc milieucompartiment wurdcn
afgewenteld. Doel is te voorkomen dat het boeken van milieuwinst in de uiterwaarden leidt tot
een toename van de n'rilieubelasting in de lucht of het oppervlaktewater. Daarom is gekozer.r
voor een beschouwing van risicoaspecten, milieuaspecten en fir-ranciële aspecten. Zoals al eerder opgemerkt, wordt daarbij verondersteld dat alle inrichtir-rgsvarianten voldoen aan de randvoorwaarden die dorlr de overige aspecten (zoals bijvoorbc'e lcl rivierkundige weuselijkheid cn
tecl.rnische haalbaarl'reid) worden gesteld. Ook andere lrelangen kunnen een rol spelen bij dc
keuze voor inrichtingsvarianten, maar deze belanger.r wordcn in andere kaders afgewogen. Zc
zijn daarom niet opgerronren in het afwegingsmodel dat spccilick voor de toepassing var) acticf
bodembeheer in de Riirrtakken is ontwikkeld.

In het voorgaande ho<lfdstuk is op gebiedsniveau een vo<lrkcursvolgorde voor de geseleclcerde
oplossingen gegeven. ln dit hoofdstuk wordt gepresenteerd hoc in ccn c()ncreet projecl een kcuzc
kan wordcn gemaakt, rekening houdcnd met lokale risico- en nrilicr.raspecten in de keten orrlgraven/transport/overslag/besternnling. Ook is het wenselijk de kosten van de verschillende <llltics
zichtbaar te maken, omdat deze bij het ilpstellen van de balans ccn belangrijke plaats inrrcrncrr.

Uit eerder uitgev<lerde studies is geblcken dat het overgrotc cicel van de milieu-effecten bij
RVR-projecten, zoals emissies naar de lucht en verminde ring van niet hernieuwbare grondstoflen, het gevolg is van energieverbruik tijdens ontgraving, transport en overslag. Een str-rdie dic
in het kader van de Maaswerken is uitgevoerd bevestigt dit bceld. Het verbruikvan energie wor<1Í
dtrs meegen<lmen in de afwegingsrnethodiek mee. Daarnaasl kan op nog twee fronten milieuwinst worden geboekt. Doordat de kwaliteit van het nratcriaal in de contactzone vertretert of
doordat het meest verontreir-rigde matcriaal wordt gecorrccntreerd:

l.

2.

vermindert de blootstellíng van mens, plant en dier aan bodemvct'ontreirtiging
vermindert de verspreidin! vítn bodemverontreinigingen naar andere milieucompartimenten

Deze twee aspecten zijn ook opgenomen in de afwegingsmethodiek. In totaal zijn daarmee 4
aspecten geselecteerd die we als volst kunnen rubriceren in lasten en baten:

maatschappellike lasten

maatschappeliike baten

- energieverbruik

- vermindering van de blootstetling van mens, plant en dier

- kosten

- vermindering van de verspreiding naar andere milieucompartimenten

In de volgende paragrafen worden deze aspecten geoperationaliseerd, zodat voor ieder aspect
een score kan worden berekend.

6.t

Maatschappetiike lasten
6.3.1 Energieverbruik (E)

Om het energieverbruik van de verschillende inrichtingsvarianten te berekenen, is het aan te
bevelen de binnen een variant gehanteerde oplossingen te ontleden in deelstappen en het energieverbruik per deelstap aan te geven. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met het feit
dat bij een aantal oplossingen meerdere fasen moeten worden onderscheiden. Zo kunnen er bij
de oplossing "storten in depot" de aanlegfase, de vulfase en de nazorgfase worden onderscheiden. De activiteiten die leiden tot een score op het energieverbruik zijn: ontgraven, transport,
overslag en (indien van toepassing) de uit te voeren bewerking. Voorbeelden van bewerking
zijn zandafscheiding, opslag in een tijdelijk depot en immobilisatie. Het energieverbruik wordt
per activiteit uitgedrukt in kJ per ton droge stof materiaal dat is ontgraven en uiteindeliik getotaliseerd tot één score. Dit betekent dat voor elke activiteit in de keten het droge-stofgehalte van
het materiaal bekend moet zijn. Daarnaast moeten bckend zijn: de transportafstanden en het
energieverbruik van het ingezette materieel (in liters diesel per km en per ton getransporteerd
materiaal, in liters diesel per ml ontgraven materiaal, in liters diesel per ton overgeslagen materiaal, etc.). Als er bewerkingsstappen worden uitgevoerd, dan moet ook daarvan het energieverbruik bekend zijn.

ó.3.2 Kosten (K)
Ook hier splitsen de verschillende oplossingen zich in deelstappen of fasen. Een mogelijkheid
om de kosten te rubriceren wordt in onderstaande tabel gegeven, ontleend aan het RMK-model
(CUR/NOBIS,1997). Deze kostenrubricering is opgesteld met het oog op een in-situ sanering
van de landbodem, waarbij posten als transport, overslag en bewerking van vrijgekomen grond
en stortkosten àf buiten beschouwing blijven irf onder de rubriek algemene kosten zijn opgenomen. Daarom is in de tabel de rubriek doorlopende kosten aangevuld met kosten voor ontgraving, transport, overslag, bewerking en storten. Ook is een post opgenomen voor de opbrengst
uit de verkoop van delfstoffcn (zand en klei). Voor elke rubriek in de tabel worden diverse
kostensoorten onderscheiden: kapitaalskosten, energiekosten, grondstofkosten, personeelskosten, materieelkosten en overige kosten. Het is goed denkbaar dat één of meer rubrieken in het
a{wegingsproces buiten beschouwing worden gelaten, omdat deze voor elke verwijderingsoptie
gelijk is.
Om een juiste afweging te kunnen maken van kosten (en eventueel opbrengsten) van projecten die een looptijd van meerdere jaren hebben, moet rekening worden gehouden met de
tijdswaarde van geld, afhankelijk van het te verwachten renteniveau. Toekomstige geldstromen
worden daarom toegerekend aan één beslismoment (bijvoorbeeld het moment waarop de beslissing wordt genomen). Hiervoor kan bijvoorbeeld de huidige oÍ contante waarde als basis
worden genomen.
Zowel de vaste als de variabele kosten voor elke activiteit in de verwijderings- of verwerkingsketen moeten bekend zijn. De kosten voor elke deelstap worden vervolgens uitgedrukt in guldens per ton droge stof ontgraven materiaal en getotaliseerd tot één score.

let

Rubriek

Kostenpost

A.

1. Proiectvoorbereiding (incl. bemonstering & analyse)

Stichtingskosten

z. Voorbereidende werkzaamheden
3. Sloopwerken

4. Herinrichtin gskosten

Grondrlverken

ri

5.
6. Verwe*ingskosten

Z. Onttrekking en zuivering van grondwateÍ
B. Afschermconstructies

9. Controlesysteem
ro. Directievoering en milieukundige begeteiding

u.

B.

Bijkomende kosten

r. Ontgraving

Doorlopende kosten

z. Transport
3. Overstag

4. Bewerking
5. Stortkosten
6. Opbrengst delfstoffen zoals zand of klei (negatieve kostenpost)

7. Bijkomende kosten
8. Monitoring
9. Nazorg

C.

Vervangingskosten

1.

AfscheÍmconstÍucties

2. Onttrekkings- en zuiveringsinrichting

D. Overhead
E. Overige kosten

r. Schadeiqosstellingen
z. Kapitaal- en productieverties

.l
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6.t+ Maatschappetijke baten
ó.4.1 Vermindering van de blootstellinC (dB)
Het afwegingskader dicnl ccrtdrriclig cn eenvoudig tc zijn crr dient te voorkontcn dat irr elke alzonderlijke situatie een bloolsle llingsbcrekening moct w<lrclcn rritgevoerd. Daantnt is gcbruik ge Ittaakt van het Acceptablc Risico Nivcau (ARN) per lunclic. Voor dc gebruikslrtrrclics voor dc
Ittens zijn de ARN's v(x)r zcvcr) slollcn al gepresentecrcl in lroolclstuk 4. Vorlr clc lrrrrctics'drogt'
Itatuur'en 'natte naturrr'ziln dt'risicowaarden zoals aÍeclcid in dc studie van hct RIZA/SC-l)LO:

Acceptabele Risicowaarden natuur in mg/kg d.s.

As

Functies voor de natuur

Zn

Droge natuuÍ

76o

34

Natte natuuÍ

6zo

790

PAK (ro-VROM)

Ecrt gangbare zicnswijzc is tlat cr gcen sprake is van onaanvaardbare blootstellirrg zolang clc
collcentratie van een stol lrcrtcdcrt de ARN voor de geplarrdc lunctie ligt. Bl<t<ltslclling is dan
cctt clich<ltclom verschijnscl (cr zijrr r)raar twee situatics rnogclijk: aanvaardbaar en onaanvaanlbaar) en onaanvaardbare blootstclling begint bij conccnlralics boven de troven dc ARN. Dezc
rctlctteril-tg wordt l.rier niel gcvolg,d orndat dan geen rckcning wrlrdt gehouden nrel bijvorlrbcclcl
Itct verschil tussen concentralics vlak onder de ARN en conccntraties rond de streelwaarde-

hcl product van de gcmiddelclc concentratie in de lecflaag (0-l
nr('l('r) en de omvang van dc c()ltlacll()n(:
It.t tlttze aanpak is blootstelling

Blootstelling = Concentratie (0-

I

m) x Oppervlak

De scorc' op het aspect'verminde ring van de blootstelling' is afhankelijk van het verschil tussen de
bcgir.r- en de eindsituatie en wordt dan ook uitgedrukt in procenten t.o.v. de beginsituatie. De
concentratie in de begin- en eindsituatie wordt vergeleken met tret verschil tussen de ARN en de

streefwaarde (voor veel stoffen gelijk aan het verwaarkxrsbaar risiconiveau). In de beschrijving
van de begin- en eindsituatie wordt ook de omvang van het contactoppervlak meegenomen.
Door de blootstelling in de beginsituatie op 1007o te stellen kan ook onder de ARN vermindering
van de bkrotstelling worden gekwantificeerd. De blootstelling kan daarbij afnemen doordat:
l. de gemiddelde concentratie in het contactoppervlak afneemt;
2. de omvang van het contactoppervlak afneemu
l. de ARN toeneemt dottr een functiewijziging.

Niet alleen de concentratie en het contactoppervlak spelen een rol bij de beoordeling van de
blootstelling. Ook de duur van de blootstelling speelt een rol. Met de tijdsduur kan echter niet
op dezelfde manier worden omgegaan als met de omvang van het contactoppervlak, omdat de
duur van de blootstelling vooraf onbekend is. Maar omdat dat voor alle verwijderingsopties
geldt, is de tijdsduur ook niet relevant. Er kunnen immers geen verschillen tussen inrichtingsvarianten mee worden beschreven. Het tijdsaspect blijft daarom buiten beschouwing.
Zoals beschreven in hooÍdstuk 4, is er gekozen voor zeven stoffen die het risico bepalen (arseen,
zink, cadmium, lood, kwik en koper en PAI() en de scores voor deze zeven stoffen in de beginen de eindsituatie bij elkaar op te tellen. De formules om de vermindering van de blootstelling

te berekenen zijn opgenomen in bijlage HóA.

6.4.2 Yerrnindering van de verspreiding (dV)
Verspreiding van verontreinigende stoffen kan plaatsvinden via de lucht, het grondwater of het
oppervlaktewater. Over het algemeen is bij de verontreinigende stoffen die in waterbodems
voorkomen de verspreiding via de lucht te verwaarlozen. Voor verspreiding via het grondwater
geldt dit eveneens, als uitgangspunt is dat de omstandigheden anaëroob zijn. In dat geval zijn
vrijwel alle metalen in sulfidische vorm aanwezig en praktisch immobiel. Ook de oplosbaarheid
van de organische verontreinigende stoffen in sedimenten is zeer gering. Uit metingen en risico-evaluaties die in de laatste jaren zijn uitgevoerd voor grootschalige baggerspeciedepots in
diepe putten (de Slufter, Papegaaienbek, IJsseloog) is gebleken dat de meeste verontreinigende
stoffen veel sterker aan de baggerspecie zijn gebonden dan op basis van theoretische overwegingen werd gedacht. De verspreidingsrisico's naar het grondwater bij het bergen in diepe putten worden nu dan ook lager ingeschat dan in het verleden (NW4, 1997; MER, 1998).
Bij sedimenten in de uiterwaarden zijn de omstandigheden niet anaëroob, zodat de mobiliteit

van metalen niet op voorhand kan worden verwaarloosd. Of er daadwerkelijk verspreiding
naar het grondwater op zal treden en in welke mate dit gebeurt, is afhankelijk van een groot
aantal lokale omstandigheden, zoals de verticale grondwaterstroming (kwel/inzijg), de horizontale stroomsnelheid van het grondwater, de aanwezigheid van kleilenzen of kleilagen, etc.
Zeker is wel, dat in periodes van overstroming van de uiterwaarden de verspreiding naar het
oppervlaktewater vele malen groter is dan de verspreiding naar het grondwater. Er is daarom in
dit aÍwegingskader voor gekozen om alleen de verspreiding naar het oppervlaktewater te beschouwen en dit ook alleen tijdens overstromingsperioden.

In deze aanpak is de verspreiding naar het oppervlaktewater het product van de gemiddelde concentratie in het contactoppervlak, de frequentie en duur van de overstroming, en de erosiesnelheid:
Verspr eiding

=

Con

centratie x Opp ervlak x

F

requentie x Duur x Ero siesnelheid

Aanname bij deze vereenvoudiging is dat alle verontreinigen aan het slib worden gebonden.
Een deel van de verontreinigende stoffen zal echter ook in oplossing gaan. Hiervoor kan in
principe een inschatting worden gemaakt op basis van oplosbaarheidsproducten (voor metalen) en verdelingsconstantes (voor organische contaminanten). De daarvoor benodigde modellen worden echter al gauw ingewikkeld en bovendien zijn de uitkomsten erg onzeker. Daarbij
moet worden bedacht, dat de binding van de verontreinigende stoffen aan slibdeeltjes in het
algemeen zo sterk is, dat de verspreiding van deze stofÍen ten gevolge van het opwervelen en
zich verspreiden van de slibdeeltjes vele malen belangrijker is dan ten gevolge van de Íractie die
in oplossing gaat. Ook voor de verspreiding geldt overigens de redenering, dat het voor dit doel
niet zo zeer om absolute waarden als maat voor de verspreiding gaaÍ, maaÍ om (relatieve)
verschillen tussen inrichtingsvarianten waaruit een keuze moet worden gemaakt. Om deze
redenen wordt hier als sterke vereenvoudiging aangenomen, dat alle verontreinigende stoffen

les

aan de slibdeeltjes gehecht blijven en dat de verspreiding van deze stoffen volledig is gekoppeld
aan de verspreiding van de slibdeeltjes. De streefwaarde wordt weer als aftelpunt gekozen en de
verspreiding in beginsituatie stellen we op 100%. De formules om de vermindering van de
verspreiding te berekenen zijn opgenomen in bijlage HóA.

6.5

De balans opmaken

De rubricering van de aspecten en de wijze waarop de scores worden meegenomen in de be<lrlrdeling van inrichtingsvarianten zijn hieronder schematisch in de al eerder genoemde balans

opgenomen:

In deze balans worden een min- en een plus-kant onderscheiden. De min-kant staat voor de
maatschappelijke lasten, de pluskant voor de maatschappelijke baten. Als lasten zijn opgenomen de aspecten energieverbruik (E) en kosten (I(): dat zijn de investeringen om de projectdoelen (veiligheid, natuurontwikkeling) te realiseren. Aan de baten-kant staan de verntindering
van de blootstelling (dB) en de vermindering van de verspreiding (dV): dat is de milieuwinst die
wordt geboekt doordat de inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd.
De vier aspecten op de balans zeggen allemaal iets over de manier waarop het doel wordt bcreikt en geven invulling aan het AlARA-beginsel. Daarnaast blijft uiteraard de in hoofdstuk 2
gepresenteerde voorkeursvolgorde van kracht: als voor twee inrichtingsvarianten de balans
vergelijkbaar is, darr wordt gekozen voor de oplossing met de grootste voorkeur.
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Bij de presentatie van de eindscores worden per inrichtingsvariant staafdiagrammen gentaakt. Links
op de balar-rs korren twee staafdiagrammen, c<ón vrxlr het enerllieverbruik één voor en de kosten.
Rechts staat de positieve zijde van de balans: dc vermindering van de blootstelling en de verrnindering van de verspreiclirtg. Pe r inrichtingsvariant wordt ook cen korte beschrijving geprescntecrd vau
de taakstelling (naturlrontwikkeling en ruimte vorlr de rivier) err van de geplande activitcitcn. Ouderstaand een voorbcclcl van h<le he1 resultaat er v(x)r c<e<n inriclrtingsvariant uit kan zien:
Proiectnaam:

Bommelse binnenbocht

Proiectoppervlak:

roo ha

Projecttaakstelti ng:

- natuurontwikkeling: het realiseren van een ontwikkelingsbasis voor
nieuwe, hoog-dynamische natuur o.a. door het aanleggen van meestromende nevengeulen.

I

nrichtingsvariant:

ruimte voor de rivier: netto 2o-4o cm grondwaterstandsverlaging

-

nevengeul graven in sterkst verontÍeinigde gebied, waarbii alle veront-

-

rei nigde uiterwaardengrond in de ondergrond wordt verwiiderd
toepassen alle vrijkomende grond in oude zandwinput ('bergen in putten'), waarbii steÍkst verontreinigde uitenruaardengrond wordt afgedekt
met relatief schoon materiaat

Lasten

Baten

Energieveóruik

Kosten

Vermindering van de

blootstellins

Vermindering van de
versoreiding

dV

dB

K
10

20

100
75

100
75

5

10

50

50

25

25

0

0

0
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uridische aspecten

ln dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen ingegaan op de juridische

aspecten van actief bodembeheer voor de

Rijntakken. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt in het kort beschreven. Dit hoofdstuk is
gebaseerd op het rapport van de lktholieke IJniversíteit Brabant / KPMG, een deel is opgenomen in bijlage
4 bij deze nota.
Algemeen
De beleidsregels

Aktief bodembeheer Rijntakken gelden voor alle vier betrokken bestuursorga-

nen. Dit betekent dat er overeenkomstig deze regel gehandeld moet worden, tenzij dat vtlor één
of meer belanghebbenden <>ncvenredig nadelige gevolgen zou hebben wegens bijzondere omstandigheden (arÍ.4:84 Awb). Vanzelfsprekend zal hiermee steeds zeer zorgvuldig worden omgegaan.

In beginsel kunnen alle voorgestelde verwijderingsopties onder voorwaarden binnen de huidige bestuurlijk-juridische context worden uitgevoerd. Elk van de opties is in bijlage 4 uitvoerig
beschreven. Door de daar weergegeven wetten en procedures te v<llgen, kunnen potentiële
risic<l's zoveel mogelijk worden vot>rkomen. Bedacht moet echter wel worden dat, zeker nu het
in casu om nieuw beleid gaat waar, ook via jurisprudentie, relatief weinig ervaring mee is opgedaan, voor grootschalige projecten als de onderhavige een I007o -garantie votlr de juridische
haalbaarheid niet gegeven kan worden.

Elk van de opties, in het bijzonder geldt dit voor de opties

I

en 2, wordt gekenmerkt door

verschillende vergunningen, daaraan gekoppeld vaak verschillende procedures, en diverse bevoegde gezagen. De belangrijkste wettelijke regelingen worden gevormd door de Wm, de Wbb.
de Wvo, het Bsb en, zeker van belang in verband met de doelstelling'veiligheid', de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken. Voor een aantal van de meest belangrijke vergunningen (Wvo, Wbb
en Rw) is de Min. van V&W het bevoegde gezag.Y<tor de Wm zijn in principe GS het bevoegde
gezag.

juridisch gezien baggerspecie. Daar waar in dit hoofdstuk gesproken wordt
over baggerspecie. dient "uiterwaardengrond" gelezen te worden.
Uiterwaardengrond

is

De Wet milieubeheer

Het concentreren van verontreinigde grond, waaronder baggerspecie op tlf in de bodem op een
locatie die op kaarten nauwkeurig is aangegeven is in principe vergunningplichtig ingevolge de
Wet milieubeheer (Wm). Dit geldt in het bijzonder voor de klassen 3 en 4. De bodemkwaliteitskaarten kunnen hiertoe duidelijkheid verschaffen.
Ook als verontreinigde grond, waaronder baggerspecie wordt gebruikt in werken als kademuren, dijken en dergelijke of in bestaande of nieuwe zandwinputten of tichelgaten is in principe
een Wm-vergunning vereist. Ook hier geldt echter een belangrijke uitzondering. Indien specie
van klasse 1,2 oï I als bouwstof wordt gebruikt in een werk als aangegeven in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming is geen Wm-vergunning vereist. Voor
die gevallen moet voldaan worden aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit is niet van toepassing indien grond tijdelijk wordt weggenomen en zonder bewerking
wordt teruggebracht op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities (art. I lid 3). Met
behulp van deze uitzonderingsgrond kan op specifiek aangegeven locaties bodem worden hergebruikt als bodem zonder toepassing van het Bsb. Er moet dan op deze locatie wel sprake zijn
van milieuverbetering of van stand still; het gebruik van bodemkwaliteitskaarten kan bijdragen
aan informatie hieromtrent.
Is gewoon een Wet milieubeheer-vergunning verplicht (bijvoorbeeld als het gaat om klasse-4
specie die wordt gebruikt als bodem of bouwstof), dan moeten aan deze vergunning voorschriften worden verbonden die voldoen aan het alara-beginsel. Het alara-beginsel kan ertoe leiden
dat sommige milieuhygiënische voorzieningen in bepaalde gevallen als 'onnodig bezwarend'
gezien worden. Of hiervan sprake is wordt vooral bepaald door bedrijfseconomische aspecten
en locatiespecifieke omstandigheden, zoals de noodzaak om veiligheidsmaatregelen te trefÍen

loz

I

in het rivierengebied en tegelijkertiid de milieukwaliteit te verbeteren (o.a. door natuuronrwikkeling in de uiterwaarden).
De uitkttmst van de alara-toets kan er bijvoorbeeld toe leiden dat IBC-maatregelen locatiespeci-

fiek worden genomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van natuurlijke kleilagen. Vourwaarde daarbij is dan natuurlijk wel dat de omgevingskwaliteit er per saldo niet op achteruit
gaat. Belangriik is hierbij wel dat het bevoegd gez.agz.ljn uiteindelijke besluit goed motiveerr. Bij
de vergunningverlening verdient met name de nazorg aandacht (Wet milieubeheer, artikel 8.1:
Regels met betrekking tot gesloten stortplaatsen). Steeds moet worden aangetoond dat de maxi-

male milieukwaliteit wordt gehaald die redelijkerwijs mogelijk is. Ook hierbij kan gebruik gemaakt worden van b<ldemkwaliteitskaarten.
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Voor alle activiteiten, uitgezonderd het toepassen van schone grond en categorie-l-bcluwstof,
die binnen de winterdijken plaatsvinden geldt bovendien dat er een vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging <tppervlaktewateren wordt aangevraagd, althans voor zover er contact kan
zijn tussen de verontreinigde baggerspecie en het oppervlaktewater. Hierbij is van belang dat
voor die situaties waarvoor er tevens een Wm-vergtrnning moet worden aangevraagd, de afstemmingsprocedure Lrit beide wetten moet worden toegepast. Ook de voorschriften in de Wvomoeten in overeenstemming zijn met het alara-beginsel, zoals hierboven beschre-
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Voor zover het gaat om verontreinigde grond, waanrnder baggerspecie die de interventiewaarden te boven gaat (klasse 4), geldt dat deze in principe volgens de Wet bodembescherntir.rg
(Wbb) gesaneerd dient te worden. Omdat nog geen criteria zijn ontwikkeld voor het vaststcllcn
van de niet-reinigbaarheid van baggerspecie, is baggerspecie voorlopig uitgezonderd van het
stortverbod, zoals dat geldt voor grond die de interventiewaarden te boven gaat volgens het
Besluit stortverbod afvalstoffen. Op grond van de Wet milieubeheer kan dan ook, zoals gezegd,
een vergLlltlting verleer.rd wordert voor het op of in de bodcur brengen van baggerspecie. Dit
stemt ovcree n met het be le id clat op grond van de Wbb monrentcel gevoerd wordt in ltet kade r
van de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid (BEVER).7 Wel dient volgens cle Wbb bij
klassc 4 een start gemaakt te worden met het saneringstraject, te weten de melding ingevolge
arÍ. 28 Wbb en het opstcllen van een saneringsplan. Het verdient aanbeveling om de Wrnvergunrting en de Wbb-bescl'rikking (goedker-rring van het saneringsplan) op elkaar te latcll
aansltriten, zoals ook wordt aangegeven in de beleidsnotitie Actiel bodembeheer rivierbcd, clit
in afwachting van een wette lilke regeling inzake de afstemminÍl tussen de Wet milieubehecr e n
de Wcl bodcmlrcscherminc..
Nu hoeft niet altijd alles rlultifunctioneel gesaneerd te worden. In bijzondere omstandigheocn,
zoals in uiterwaarden, kan volstaan wordcn met zogenaanrd functiegericht en kosteneffectief
saneren. Hiermee lopen wij voorltit op aanstaande en in voorbereiding zijnde wetswijziginger.r
enerzijds (art. 38, derde lid Wbb) en de praktijk van dit moment anderzijds (BEVER). Bedacl.rt
ntoct intlners worden dat multifunctioncel saneren eenvoudigweg niet realistisch is: het is tcchnisch en financieel onhaaltraar. ExcessieÍ kostbare IBC-maatregelen hoeven niet altijd genomen
te wordct.t, zeker niet wanneer de achtergrondkwaliteit en de onvermijdelijke herverontreiniging van dien aard is dat het weinig zinvol is om deze maatregelen te nemen. Zo kan gebruik
worden gernaakt van natuurl|ke omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld natuurlijke isolatielagen). Bovendien kan voor veel gevallen volstaan worden met deelsaneringen.
De bodemkwaliteitskaarten spelen steeds een grote rol. Met behulp van deze kaarten kan worden bepaald of en waar bepaalde verontreinigde bodem kan worden hergebruikt als bodem.
Ove

rige belangrij ke verp lichtingen

Het storten van verontreinigde grond, waaronder baggerspecie kan verder onderworpen zijn
aan het uitvoeren van een milieu-eïfectrapportage (m.e.r.).
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Verder kunnen diverse andere regelingen van toepassing zijn, afhankelijk van de locatie waar
de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo zalvrijwel steeds ook een Rivierenwetvergunning
(nu Wet beheer rUkswaterstaatswerken) moeten worden aangevraagd, en dient ook een Ontgrondingenwetvergunning te worden verkregen. Indien werkzaamheden plaatsvinden in een
beschermd natuurmonument of anderszins aangewezen gebied (bijv. op grond van de Habitaten Vogelrichtlijn), dan dienen vaak vergunningen te worden aangevraagd voor bepaalde verstorende activiteiten. Niet in de laatste plaats is ook de ruimtelijke ordeningswetgeving (in het
bijzonder het gemeentelijk bestemmingsplan) van belang.
Afste mm i n g en coii rd

i

n at

ie

Zonder goede afstemming en coórdinatie van alle wettelijke regelingen zal de uitvoering van
projecten aanzienlijk belemmerd worden. Alle van belang zijnde besluiten kunnen gecoórdineerd tot stand worden gebracht. door toepassing van de coórdinatieregeling van hfst. l4 Wm.
Hiermee wordt bereikt dat bestaande verschillen in wettelijke procedures 'wegvallen', er wordt
één procedure gevolgd. waarin alle vereiste beschikkingen meelopen. Dit betekent dat GS, waar
dit kan, verzocht wordt om coórdinatie van alle relevante vergunningaanvragen. Gezien de
zwaarÍe echter van deze procedure en de geringe ervaring die hiermee bestaat, zullen echter in
eerste instantie de 'traditionele' afstemmings- en coórdinatiemechanismen zoveel mogelijk
worden toegepast.

log

8.

Economische versus milieueffecten

er ligt? Wie of wat wordt er beter van, en
waarom? Op deze vragen geeft dit hoofdstuk een antwoord. Een voorzichtig antwoord, want er zijn nog heel
veel onzekerheden over de toekomstige inrichting van de uiterwaarden van de Rijntakken. Omdat de realísatie van doelen voor veiligheíd en n.rtuur als vaststaand is gezien, wordtvooral gekeken naar effecten op
economie en milieu. In feite passen we op die maníer de afwegingsmethode op macro'níveau toe.
Hoe ga6t de wereld er anders

8.r

uit zien nu

deze beleidsregel

Inleiding

De bestaande werkwijze vortr het omgaan met uiterwaardengrond leidt in de praktijk tot stag-

natie of afstel van inrichtingsn.raatregelen. Voorbeelden van zulke projecten in het Rijntakkengebied zijn onder meer de Breemwaard, de Vreugderijkerwaard, Manuswaard/De Spees en de
I(leine Willemspolder. Deze beleidsregel is geschreven met het doel effect te hebben in de maatschappij. Dat effect is in eerste instantie het verruimen van de mogelijkheden voor grondverzet
in de uiterwaarden ten bate van veiligheid en natuur.
Dit betekent zowel dat er bij vcrgunningprocedures andere informatie op tafel zal komen dan
voorheen en dat andere technische oplossingen vclilr het grondverzet zullen worden besproken
en overwogen, alsook dat daaruit andere feitclijke uitkomsten zullen volgen. Deze veranderingen hebben zowel een economisch effect als een milieu-effect. Om deze effecten te verkennen
is een globale vergelijking noodzakelijk tussen de praktijk van vílór en die van ná het van
kracht worden van de beleidsregel. Dit ho<lfdstuk bevat deze verkenning.

8.2

Algemeen beteid

Voor te verplaatsen uiterwaardengrond bestaat in de huidige praktilks het volgende beeld:
A. Bruikbare uiterwaardengrond, m.n. klei, wordt op de markt gebracht;
B. Onbruikbare uirerwaardengrond (verontreinigingsklasse 0-3) wordt deels in het inrichtingsproject benut. deels afgevoerd buiten het project;
C. Overige onbruikbare uiterwaardengrond (klasse 4) wordt gestort in baggerdepots of op stort-

plaat sen.
Dir nocmen we in dit hoofdstuk het "oude" beleid. Het oude beleid beoogt dat klasse 4 uitcrwaardengrond wordt gestort. In de praktijk wordt het project meestal niet uitgevoerd en blijft
alle grond liggen.
Een kenmerk van het oude beleid is dat het geen onderscheid kent tussen uiterwaardengrond
die verontreinigd is door puntbronnen en die verontreinigd is door de afzettingen van de rivier
(diffuus verontreinigd). Deze beleidsregel maakt dit onderscheid wel. Onder dit "nieuwe" beleid kan als volgt met uiterwaardeng rond worden omgegaan:
A. Bruikbare uiterwaardengrond, m.n. klei, wordt op de markt gebracht;
B. Onbruikbare uirerwaardengrond (verontreinigingsklasse 0-4) wordt deels in het inrichtingsproject benut, deels afgevtterd buiten het project;
C. Overige onbruikbare uiterwaardengrond (grotendeels klasse 4) wordt gestort in baggerdepots of op stortplaatsen.
Een vergelijking van oud en nieuw beleid laat zien dat het nieuwe beleid beoogt meer klasse 4
uiterwaardengrond binnen het project of nabij het project in de uiterwaarden te kunnen verwerken. Mogelijkheden hiervoor zijn toepassen als bodem of als andere bouwstof en bergen in

zandwinputten.
Zowel het oude als het nieuwe beleid hebben bepaalde economische en milieu-effecten. Bij een
vergelijking is het van belang te onderkennen dat:
- van het bestaande beleid ook de feitelijke effecten bekend zijn;
- gezien de onzekerheden omtrent de inrichtingsmaatregelen alleen een relatieve vergelijking

mogelijk is.
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Het beleid waarop deze werkwiize stoelt is overigens niet expliciet vastgelegd.
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8.1

Economische effectens

8.1.1. Administratieve kosten (voorbereidingskosten)
In de voorbereiding van de uitvoering van een inrichtingsmaatregel speelt zowel de inzet van
de initiatiefnemer als van het bevoegd gezag een rol. De belangrijke veranderingen bij de voorbereiding zijn de noodzaak om:
l. meerdere varianten voor het grondverzet te beschouwen;
2. bij die beschouwing gebruik te maken van de systematiek in het afwegingskader (hooÍdstuk
6);

3. bij bepaalde opties gebruik te maken van bodemkwaliteitskaarten;
4. gebruik te maken van model-voorschriften voor vergunningverlening.
Vergelijking van het oude en nieuwe beleid:
Van de initiatiefnemer en van het bevoegd gezagzal het overleggen van de verschillende grondverzets-opties met elk hun kosten/milieu-profiel vermoedelijk meer inzet vragen dan voorheen. Vanwege de "nieuwheid" ervan zullen gesprekken daarover mogelijk ook meer tijd vergen. Niettemin mag vanwege coórdinatie en afstemming na een aanloopperiode tijdwinst worden verwacht.
De meest ingrijpende kostenbesparing ligt in het gebruik van bodemkwaliteitskaarten waardoor minder bodemonderzoek nodig is, met dien verstande dat:
. de bodemkwaliteitskaarten in de bijlage 3A van de beleidsregel op korte termijn nog een
verfijnings slag behoeven;
. het bevoegd gezag de informatie van/voor de bodemkwaliteitskaarten systematisch zal moeten

.

beheren;
de bodemkwaliteitskaarten alleen gebruikt kunnen worden voor grond die binnen de Rijn-

takken blijft.
De initiatiefnemer neemt in veel gevallen voor de voorbereidingsfase een adviesbureau in de arm.

72

|

We verwachten dat het minderwerk voor bodemonderzoek gedeeltelijk teniet zal worden gedaan door meerwerk bij optie-doorrekening in aanvraag-fase (grondverzetvarianten).
Voor het bevoegd gezag geldt voor het schrijven van vergunningen en beschikkingen dat men
zal kunnen profiteren van de modellen die thans in ontwikkeling zijn.

8.f .2. Uitvoeringskosten
Daarwaarvoorbereidingskosten vooreen inrichtingsproject (10 - 100 ha) in de regel in het
bereik van fl. 50.000 tot fl. 500.000 zullen liggen, zijn uitvoeringskosten veelal minimaal een
orde van grootte hoger. De uitvoeringskosten kunnen w<lrden onderverdeeld in enerzijds kosten voor grondverzet, transport en storten en anderzijds de baten van de opbrengst van delfstof-

fenwinning.
Vergelijking van het r>ude en nieuwe beleid:
- De kosten voor gn>ndverzet nemen toe naarmate bepaalde partijen uiterwaardengrond vaker moeten worden verplaatst. Dit doet zich voor als de bodem als bodem of andere bouwstof wordt toegepast. Dit is zowel onder het oude als het nieuwe beleid mogelijk.
- Toepassing van het nieuwe beleid zorgt voor een vermindering van de transportkosten,
omdat een groter deel binnen het project kan worden verwerkt of in zandwinputten wordt
geborgen die gemiddeld dichterbij liggen dan baggerdepots of storrplaatsen.
- De kosten voor storten zullen onder het nieuwe beleid lager zijn. De hoeveelheid te storten
uiter waardengrond zallager zijn, en bovendien kan het storten in zandwinputten goedkoper zijn dan storten elders, als deze in publiek eigendom zijn.
Bij het toepassen van zowel het oude als het nieuwe beleid zullen de baten toenemen als er
meer delfstoffen worden gewonnen.

8.1.3. Conclusie economische aspecten
Op grond van deze vergelijking concluderen we dat toepassing van de beleidsregels leidt tot een
vermindering van de kosten voor grondverzet ten behoeve van de winterbedverruiming, die in
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Alleen de belangrijkste kostenposten uit hoofdstuk 6 zijn hier beschouwd.

dezelfde orde van grootte ligt als de totale kosten voor de veiligheid in het Rijntakkengebied tot
2015. Hoe groot dit economisch voordeel precies is zal de praktijk moeten uitwijzen. Door de
uitvoering van enkele proefprojecten kan hier een beeld van worden gevormd.

8.4
Zoals

Milieueffecten
in hoofdstuk 6 is uiteengezet kent grondverzet verschillende milieu-effecten, waarvan

verspreiding van (resp.blootstelling aan) verontreinigingen en energiegebruik de belangrijkste
zijn. Maatgevend voor de blootstelling is de kwaliteit van de toplaag; voor de verspreiding is de
mate van verwijdering of concentratie van de verontreinigde laag bepalend. Energiegebruik
vindt met name plaats bij ontgraven en bij transport.
Vergelijking van het oude en nieuwe beleid:
- Het oude beleid boekt in zijn opzet maximale reductie van blootstelling en verspreiding,
omdat de meest verontreinigde toplagen volledig worden afgevoerd. In de praktijk komt dit
er niet van en blijft de uiterwaardengrond liggen, waardoor de reductie van blootstelling en
vcrspreiding nihil zijn.
- Bij toepassing van het nieuwe beleid is de grootste reductie van blootstelling cn verspreiding
haalbaar door berging in zandwinputten en afvoer naar baggerdepots en stttrtplaatsen.
- De mate van reductie van verspreiding door afvoer naar baggerdepots en stortplaatsen is
afhan kelijk van de situatie bij die locaties. De mate van reductie van blootstelling is bij
afvoer maximaal.
- Bergen in enkele grootschalige zandwinput zorgen voor grotere concentratie (en dus minder verspreiding) van de uiterwaardengrond dan berging in vele kleinere zandwinputten.
Afdekken van de zandwinput met een schone toplaag zorgt voor maximale reductie van
blootstelling.
- Bij toepassing als bodem of als andere bouwstof is reductie van blootstelling en verspreiding
minder dan bij de eerdergenoemde opties. De bereikte reductie is verder afhankelijk van de
mate van concentratie in de hoogte of diepte en van de kwaliteit van de contactlaag (buitenste laag van het werk).
- Het energiegebruik als gevolg van transport na ontgraving wordt in sterke mate bepaald
door de transportafstand en het transportmiddel.
- Toepassing van het nieuwe beleid zorgt voor een vermindering van de transportafstanden.
omdat een groter deel binnen het project kan worden verwerkt of in zandwinputten wordt
geborgen die gemiddeld dichterbij liggen dan baggerdepots of stortplaatsen. Het totale energiegebruik zal door toepassing van het nieuwe beleid aanzienlijk afnemen.
- Afhankelijk van de mate waarin meervoudig verzet van partijen grond nodig is, kan het
totale energiegebruik weer met enige procenten oplopen.
Op grond van deze vergelijking concluderen we dat het nieuwe beleid ten opzichte van het
oude beleid tot een toename van de milieuwinst leidt op alle fronten: een grotere reductie van
blootstelling, een toename van de reductie van verspreiding en minder energiegebruik.
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Slotwoord
8.
In dit beleid neemt het AlARA-beginsel een belangrijke plaats in. Bij ieder individueel project
zal, met behulp van het afwegingskader. het bevoegd gezagvooÍ de milieuwetten moeten bepalen welk niveau van milieubescherming (verspreiding/blootstelling alsook energieverbruik)
redelijkerwijs kan worden verlangd, met inachtneming van bedrijfseconomische en locatiespecifieke omstandigheden. Op project-niveau wordt aldus invulling gegeven aan de "R" (reasona-

bly) van ALARA.
Dit hoofdstuk vormt op het niveau van het beleid "Aktief bodembeheer Rijntakken" de invulling van het AlARA-beginsel, gegeven de onzekerheden in de vormgeving en uitvoering van
inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken in de periode tot 2015. Nadere
invullingen, waarbij naast bedrijfseconomische ook locatie-gebonden aspecten zullen worden
meegewogen, kunnen slechts in de concrete projecten worden gegeven. Deze projecten zijn nu
aan zeÍ.
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Begrippen en definities

ALARA
As Low As Reasonable Achievable.

ARN
Aanvaa rdtraar Risico- Nivea

rr

:

Risiconiveau (van stofconcentratie) dat per gebruiksfunctie is vastgesteld en waarvoor geldt dat
daaronder geen onaanvaardbare risico's voor desbetreffende functies aanwezig zijn.

Bodem
Het vaste deel van de aarde met de daarin voorkomende vloeibare en gasvormige bestanddelen

Bouwstof
Materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin
de totaalgehalten aan silicium, calcium of magnesium tezamen meer dan l0% (m/m) van dat
materiaal bedragen.
(Bouwstoffen besh-rit art. l, lid l, onder b).

Deelgebied / Bodemkwaliteitszone
Een afgegrensd gebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd
door middel van de kenmerken waarvan wordt verondersteld dat deze bepalend zijn voor de
bodemkwaliteit. Indien voor een deelgebied is vastgesteld welk bereik van concentraties aan
specifieke stoffen aanwezig is en wat de variabiliteit is van die concentraties is er sprake van een
bodemkwaliteitszone. Een deelgebied en/of een bodemkwaliteitszone kan als gevolg van deze
definitie uit meerdere ruimtelijke eenheden bestaan.

Diffuus verontreinigde uiterwaardengrond
Uiterwaardengrond die verspreid verontreinigd is, zonder dat eenduidig de oorzaak, bron en/of
haard aan te wijzen is.

Functie
Functie zoals bedoeld in de terminologie van de Wet op de waterhuishcluding.

Gebiedseigen bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit van een deelgebied (zie ook definitie van een deelgebied). De gebiedseigen
kwaliteit is dus niet uitgedrukt als één getal, maar bestaat uit de gehele verdeling van gehalten
binnen dat deelgebied. Bij gebiedseigen kwaliteit is verontreiniging als gevolg van puntbronnen

expliciet uitgesloten.

Gemiddelde bodemkwaliteit
Bodemkwaliteit die wordt gerepresenteerd door de berekende gemiddelde concentratie van
één of meerdere stoffen binnen een bodemkwaliteitszone.

Kenmerken
Eigenschappen van een gebied die naar verwachting binnen het gebied leiden tot een wezenlijk
onderscheid in bodemkwaliteit, met betrekking tot de concentraties aan stoffen en/of de variabiliteit in concentraties aan stofÍen.

Uiterwaardengrond
Alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken,
waarvan de begrenzing formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer Rijkswaterstaat.
Opmerking: uiterwaardengrond is in juridische termen altijd baggerspecie, en zal in juridisch
getinte hoofdstukken steeds als zodanig benoemd worden.
Vergelij kbare (bodem ) kwaliteit:
Met vergelijkbare kwaliteit wordt bedoeld dat zowel de fysische als milieuhygiënische kwaliteit
van een volume grond of bodem overeenk<lmstig is aan de fysische en milieuhygiënische kwa-
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liteit van een ander volume grond of bodem. Vergelijktrare kwaliteit wordt gedefinieerd door
zowel de indeling in deelgebieden op basis van kenmerken (grondsoort, opslibbing, Rijntak) als
door het bereik van concentraties aan specifieke stoffen (Zink, arseen, cadmium, lood, kwik,
koper, PaklO-VROM).

Werk
Grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk (Bouwstclffenbesluit art. l, lid l, onder a). Onder een grondwerk wordt in het algemeen een aanvulling of
ophoging van de bodem verstaan, in geval van gebruik in oppervlaktewater o<lk een demping
of verondieping (Nota van Toelichting paragraaf 2.3).
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Vergelijkende tabellen
Bouwstoffenbesluit / Actief Bodembeheer

Verschil in opzet tussen bouwstoffenbesluit en actief bodembeheer

Bouwstoffenbesluit
AMvB
Landetijk en uniform
Grond als product (bouwstoÍ toepassing in

Actief Bodembeheer
Een beleidsconcept in ontwikkeling

Lokale invulling

werken)

Grond als tussenstadium: de herkornst en toekomstig
gebruik is (ook) van belang Oeheerregime)

(productregime)
Gericht op preventie van

bodemverontreiniging

beheer en sanering van verontreinigde

;:::ï,r.t
Uitgangspunt: btiivend verontreinigde bodem

Uitgangspunt: schone bodem

Verschillen ten gevolge van het invullen van de beleidskaders voor verontreinigde grond

Bouwstofhnbesluit

Bodembeheer

Geen aandacht voor kwallleit van ontvangende

ooo.r

ontvanseno" ooo**:l.rn*r1t.l*.n

,,,,f,,Hf;;{nn
is marginale
maatgeverd
vindt plaats per partii grond

Ten aanzien van onwangende bodem

Ten aanzien van ontvangende bodem is

bodembelasting

'stánd-still" beginsel maatgêvend'

Onderzoek

"'

'

'

Beoordeling van de liggende bodem aan de hand

van

bodemkwaiiteitskaarten of specifi eke bemonstering
(Verontreinigde) grond mag geen bodem

- geen vermenging
- verwiideringsplicht

worden:

Grond

btilft bodem:

- vermenging is mogetiik
- geen verwiideringspticht

I
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Bijtage 3A Voorbeeld van Bodemkwatiteitskaarten
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BodemhrnaliteitskaaÉ voor de Rijn, kaart2

A

I
n

Monstsrpunt
Potantiool vsrontr€lnlgdê locatio

T-_lwat3r
H-onrogpnedeelgebledon:
Ni€t rscent - Laílgts ovErstromingsduur
Niet rccent - lGrte orere$omin$duuÍ
Recent - Lengo oveÍstromlngsduur
Recent - Korta overetrcmingeduur

[l

0.5 0

0.5

1Km

Noot de kaart gpeft de homogonê deelgebieden in h€l horizontale vlak weer. De uiteindelijke índeling in hoíÍogËno d€elgrobiêdon
is gebaeeerd op een nadere ondorverdeling van deze gebieden in rooígrond (.bovengrond), klefrond en zandgrord. Dozs ondêrveÍdoling
is vooral in de verllkaal aanrvezig, maar wel in wiss€lende oamênstolling.
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Monsterpunt
Potentieel verontreinigde locatie

Water

Homogone deelgeHeden:
Niet recent - Lange overstromingsduur
Niet recent - l(orte ovêrstromingsduur
Recent - Lange overcbomingsduur
Recent - Korte overstromingsduur

0.5
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0

0.5

1Km

Noot de kaarl geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer- De uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden

is gebaseerd op een nadere onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (-bovengrond), kleigrond en zandgrond. Deze onderverdeling
is vooral in de vertikaal aanrvezig, maar lvel in wisselende samenstelling.
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Bodemkwaliteitskaart voor de Riin, kaart 4

o MonsterPunt
n Potentieel rrerontreinigde locatie
f-l Water
Folnogene AeegpH€den:
Lange ovoÍslÍoqlingsduur
I Niet recent -- Korte
overstrcmingsduur
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Niet Íscênt
Recent - Lange oveÍsfomingsduur
Recent - Koíte oveÍshmingsduur
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1Km

Noot: de kaart geefl de homogene deelgebieden in het trorizontale vlak weer. De uiteindelijke indeling.in homogenê deelgebieden
is gebaseerd of, een nadere o-nderverdàing van deze gebieden in roofgmnd (=bovengrond), kleigrond en zandgrond. Deze onderverdeling
is vooral in de vertikaal aanwezig, maar wel in wisselende samenstellittg.
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BodemlwaliteitskaaÉ voor de RiJn, kaart 5

I
I
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I
I
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I Monsterpunt
o Potentloolvercntnlnlgdelocatle
[* I Water
Homogcncdrolgrblodo:
rocoÍlt - Lartge wentromingcduur
I Niot
| Í NIol rscaÍrt - Koíta o/oÉUomlngrduur
@ Racsnt' LangeorrgÍltromlng[d-uur
f.] Recent- Kortewentomlngaduur

0.5 0
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0.5 íKm

Ioo! a, kaarf geeft de homogene deelgebieden in hot horlzontale vlak weer. De uibindelijke irdellng in homogpne d€etgebieden
is gpbaso€rd op een ndero onderverdeling yan.deze gebieden ln rooÍgmnd (=bovengrondl, kleigroni on zardlrond. Deie onderverdeling
is vooÍal in de vedikaal aanurzQ, maar wel in wissolende samenstelling.

BodemkwaliteitskaaÉ voor de Rijn, kaaÉ 6

N

A

a Monsterpunt
D Potentieel vercntreinigde
[-lwater

locatie

Hornogene deelgsbieden:
ffiffiË Niet recent - Lange overstrromingsduur
[--_] l.tiet ÍBcent - lGrte overstrorningsduur
necent - Lange oversuomingsd-uur
Recent - Korte overstromingsduur

f]l
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0
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Noot: de kaart geeft de homogenê deêlgebieden in het horizontale vlak weer. De
uiteindelijke indeling in homogene deêtgebieden
is gebaseerd op een nadere onderverdeling van deze gebieden in rooÍgrond (=bovengrond),
kleigrond en zandgrond- Deze onderverdeling
is vooral in de vertikaal aanwezig, maar wel in wisselende samenstellin--g.
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Bodemkwaliteitskaart voor de Waal, kaart 2

A
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Monstorpunt
Potenti€el verontreinigde locate

l-__l Water

Honrogcno ódgcUedm:
Niet Í€cent - Lange oversbomingsduur
Niet Í€csnt - l(orte oveÍEtoíÍtingsduur
necent - Langs ovoísbomingsduur
[ __l Recent - Korto oveÍstoíÍlingsduur
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Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak ureer. De uiteindelijke indeling in homogene deelgebialen
is gebaseerd op een nadere onderverdeling van deze gebieden in rooÍgrond (=boverErond), kleigrond en zandgrond. Deze onderverdeling
is vooral in de vertikaal aanrrczig, maar wel in wisselende samenstellirg.

\

N

BodemkwaliteitskaaÉ voor de Waal, kaart 3

A

c
n

Monsterpunt
Potentieel verontreinigde locatie

Homogene delgebieden:
Niet recent - Lange overstromiqgsduur
Niet recent - Korte overstrromingsduur
] Recent - Lango overstromingsduur
Recent - Korte overstromingsduur

ffi
[--l
[]
[]]

0.5 0
ffi

0.5

1Km

Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer" De uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden
is gebasêerd op een nadere onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en zandgrond. Deze onderverdeling
is vooÍal in de vertikaal aanwezig, maar wel in wisselende samenstelling.

@
\o

\o

o

Bodemkwallteltskaart voor de Waal, kaail 5

À

|
r

l|oírrbÍFfi
FmtddwonÍrhEËrlocr0c

ffi-.n**,,
l.Jtr
I
I

Ni.t

nlqil

-

oY!ÍlUonftgtduur

tw ncr - Ís[ ofruutngnr.,r

lH:ffiffi

0.5 0
ffi

0.5

1Km

Noj3ólstgtdOe lunogsDrbrhrU.en h H|rorÈartdevldrw. De dHnÈShbff n nqnognm9qglgcbi€dcn
ldd$odenandgÍmd.Doondcntrnblhg
f getndogsrlÉre qrÈncdahgvan@grbb&rltooEtulrd 66-t*,
b uiorJ h & vciftÉl arrnOg, m- Ëlln u,b*ÍÍa trr:irdblÍtgi

BodemkwaliteitskaaÉ voor de Waal, kaart 6

a

Monsterpunt

cr-l Potentieel verontrelnigde locatle

t--

Water

iiiÍtogpno dcdgcHcdm

r

ffi

Niet rocent - Lange overstromlngeduur
Nlet recent - lGrto ovorstnomlng8duur
Recent - Langs oveÍstromingsduur

[-_l

Recent - Korte oventromingsduur

0.5 0

0.5

1Km

Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weor. De uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden
is gebaseerd op een nadero onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en zandgrond. Deze onderverdeling
is vooral in de vertikaal aanwezig, maar wel in wisselende samenstelling.

\o

N

Bodemkwallteitskaart voor de Wad, a<frrt 7

À

Rro
.*

,

'

o-

4
t-

-

"

o'

'rá---

dW'
a
r

ilo|deíp(|nt
FobnteelrsontalÍÍgÍblocaËe

fffiLY-"'*-,,,
1{.t Í!6íf Lenp onts:omlqrluur
-

Nct

ÍuÍÉ - lGÍb oal$omlngpduur

R.ccnt - tángo onctocdrpcduur

Rocct - l(oÍb ontrfrottilltgoduur

0.5 0

0.5 lKm

NoC & lsf gpdtae hoírogsÍtedoqlgebiedsr in H horbdalevld(ueÍ. Ilo rdltndol{ke ffilkB In lunogom CetgetieOsn
bge6cosÍdopen r*roqrdenloddlryvan degrlJeden h rodpnd (+owngonO), kHgÍoÍtd onzen€rcnd. Dere ondennrdelry
b noord in de

wltlod anwtzig, marwl

ht

wbrdenb sanemdlilg.

BodemkwaliteitskaaÉ voor de lJssel, kaaÉ

í

N

h

lgt

a Uonsbrpr|t
o F&í{ied veronteirubde
|--l Wanr

locdie

llornogem drdgnÉleden:

Niet Í€ceÍrt- Leng€ oersfromingsduur

-f----l NiEt r€c€fit- tGrb overstorningsduur
G{l Recent - Langê oveÍsfomingsduur
. necent - l(orE oversfomingsduur

0.5

rc

0

0.5

1Km

Noot de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horÈontalê vlak wêer. De
i uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden is gebas*rd op een nadere
: onderverdeling van deze gebieden in oofgrond (=bovengrond), kleigrond en
, andgrond. Deze onderverdeling is vooral in de veÉikaal aanwêzig, maar wel in
wisselende samenstelling.

N

de lJssel, kaaÉ 3

A

lgs

o
tr

Monsterpunt
PotentieelveÍoÍItreinigldelocatie

00.5

1

[----l Water
H-onrogenedeelgebieden:
Niet recent - LarEe oyerstomingsduur
Niet recent - Korte oversïomingsduur
[#€l Recent - Large oversttomingsduur
l---l Recent - Korte overstromingsduur

!
[--l

Noot: de kaart geeft de homogons deelgebieden in het horizontale vlak weer. De
uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden is gêbaseerd op een nadere
onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en
I zandgrond. Deze onderverdeling is vooral in de vertikaal aanwêzig, maar wel in
wisselende samenstêlling.

-

Bodemkwaliteitskaart voor de lJssel, kaaÉ 5

lgt

0.5
a
E

0

0.5

lKm

Monsterpunt
Potentieel veronteinigde locatie

f-_l

Water

-[--l
ffil
l--l

Niet recent - Lange overstromingsduur
Niet Íecent - Korte overstromingsduur
Recent - Lange overstromirlgsduur
Recent - Korte overstromingsduur

Horogone deelgeueden:
Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer. De
i uiteindelUke indeling in homogene deelgebieden is gebaseerd op een nadere
I

onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en

j zandgrond. Deze onderverdeling is vooral in de vertikaal aanwezig, maaÍ wel in

j wisselende samenstelling.

-

BodemkwaliteitskaaÉ voor de lJssel, kaaÉ 6

e8

l

a
a

T--l

Morsbqpunt
PoGntieel veronfêinigde locatie
Water

Homqene deelgiebieden:
Niet Íecent - Lange overstromíngs
'
recent - Korte oversfomingsc
i -I--| Niet
i Effi Recent-- Langeoversfomingsduu
, Í---l Recent Korte overstromingsduur

0.5
ffi

0

0.5

1Km

Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer. De
uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden is gebaseerd op een nadere
i onderverdeling van deze gebieden in roofurond (=bovengrond), kleigrond en
, zandgrond. Deze onderverdeling is vooral in de vertikaal aanweig, maar wel in

wisselende samenstelling

BodemkwaliteitskaaÉ voor de lJssel, kaart 4

N

A

e6

l

0.5
ffi
a
n

0

0.5

1Km

l/lonsterpunt
Potentieel verontreinigde locatie

[-_-l Water
F-onrcgenedeelgebieden:

I
[--l

[ffiffi

l---l

Niet recent - Lange overstromingsduur
Niet recent - Korte overstrcmingsduur
Recent - Lange overstromingsduur
Recent - Korte overstromingduur

Noot de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer. De
uiteindelijke indeling in homogene dêelgebieden is gebaseerd op een nadere
onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en
zandgrond. Deze onderverdeling is vooral in de vertikaal aanwezig, maar wel in
wisselende samenstelling.

Bodemkwaliteitskaart voor de lJssel, kaaÉ 2
N

A

e4

;'--'..a

l

a
tr

[---l

Monsterpunt
Potentieel verontreinigde locatie

Water

Xomogone deelgebieden :
Niet Í€cent - Large overstromirgsduur
Niet recent - Korte oveÍstromingsduur
Recent - Lange oversiromingsduur
Recent - Korte overstromingsduur

J
[-l
ffi
ï--l

0.5
ffi

0

0.5

t

lKm

Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer. De
uileindelijke indeling in homogene deelgebieden is gebaseerd op een nadere
onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en
zandgrond. Deze onderverdeling is vooral in de vertikaal aanwezig, maar wel in

wisselende samenstelling.

BodemlrwaliteitskaaÉ voor de lJssel, kaaÉ 7

N

A

lgg

0.5
ffi

0

0.5

lKm

a Monsterpunt
Er Potentieel veronteinigde locatie
[--l Water
ffiogene

I
|-l
@

!---l

Íhelgpbieden:

Niet recent - Lange overstromingsduur
Niei recent - Korte overstromingsduur
Recent - Lange oversfomingsduur
Reeent - Korte oversfomingsduur

Noot: de kaart geeft de homogene deelgebieden in het horizontale vlak weer. De
uiteindelijke indeling in homogene deelgebieden is gebaseerd op 6ên nadere
onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en
zandgrond. Deze onderverdeling is vooral in de vertikaal aanwezig, maar wel in
wisselende samenstelling.

N

Bodemkwaliteitskaart voor de lJssel, kaart 8

A

I
a

r

m

l*..l

t
a

Monsterpunt
Potentieel verontreinigde locate

Water

Homognne doelgobleden :
Niet recent - Lange werstromlngsduur
Niet recent - KoÍt6 o/êÍ€tÍomingsduur
Recent - LaÍtge ovEístromingsduur
Recent - lGrte orerstromingsduur

0.5 0

0.5 lKm

Noot: de kaaÍt g€ofl de homogene deelgebioden in het hoÍizontrale vlak weer. De uiteirdelijke indeling in homogene deelgebieden
is gObaseerd op een nadere onderverdeling van deze gebieden in roofgrond (=bovengrond), kleigrond en zandgrond. Deze onderverdeling
is vooral in de veíikaal aaÍrwtszig, maar wel in wisselendg samgnstolling.

Bijtage 3B Voorbeeld van schema van indeting
deelgebieden van de Rijntakken

tn

NIET RECENT
OPGESLIBD

LAGE
OVERSTROMINGSDUUR

HOGE
OVERSTROMINGSDUUR

HOGE
OVERSTROMINGS.
DUUR

LAGE
OVERSTROMINGSDUUR

Hoge / lage overÉttomingsduur voor de Hijn:
Overstromingsduur > 2 dg pq iaar / < 2 dag per iaat

I ror

NIET RECENT
OPGESLIBD

RECENT
OPGESLIBD

HOGE
OVERSTROMINGSDUUR

Hogê / Iago

LAGE

HOGE

OVERSTROMINGSDUUR

OVERSTROMING9

LAGE
OVERSTROMING$

DUUR

DUUR

otqstromingsduur wor de Wal:
jar / < 20 dag per jer

Otnratomingsduur > 20 dg per

LAGE
OVERSTROMINGSDUUR

HOGE

ovERsTRoMrNGsDUUR

Hogê / lagê ovqstromingsduur
Overr.tromingsduur > 20 dg per

wor de,Jss€,:
/ < m dag Fr

jar

jar

Bijtage 3C Voorbeeld van bodemkwatiteitsprofielen

I

ro3

s
KWALITEITSPROFIEL VOOR: ARSEEN
tn
opoeSlibr ovêrsjrÓ.. Gió!!d Aàhtál
Rrjnták
Mlnimum 25
Mediaan
Marllmum Gemid$tandaard. V,átlafió",,.,
mincsUuur íóórt,,,. nàCihêmtnEeó
Èáiceiitlêr
O-ámntier
deldC,::
oêvtàii.
aÈa#áiàni
Recent
Lang
Roof
5,0
23
11,Q
33,0
lwiAr-:
49,0
78,0
34,',|
22,C
65o/o
Klei
1,0
69
20,Q
45,0
66,0
100,0
44,3
27,9
630/o
Zand
45
1,0
4.4
5,0
20,0
80.0
15,9
20.9
131o/o
Kort
Roof
11
5,0
10,0
32,0
46,C
53,0
28,7
19,2
6 7o/o

75:

,

Klei

Niet-recent Lang

Zand
Roof
Klei

Kort

Zand
Roof
Klei

RfrrNi'1Ê;:;.

Recent

Lang

Zand
Roof
Klei

Zand
Kort

r;.u:i:

Roof
Klei

Niet-recent Lang

Roof
Klei

Kort

25
6
20

21,0

32
13

5,0
3,0
5,0
5,0
3,0

51

44
28
11

16
3
3
5
19
33
12

Zand
Roof

152

Klei

103

44

Lang

Zand
Roof
Klei

36
24

Kort

Zand
Roof

N.V.T.

37

4.0

50,0
18,0

65,0
37.0

16,0

40,5

7,0
5.0

21,0
5.0

55,5
47,5

2,5

10,0

5,0

7,0
5,0
28,0
11,9
2.5

17,0
12,0

28,5

1.0
17,0

6,6
2,5
2,ê
2.5

2,4

5,0

12,C

2,5
2,5
2,5
2,5
2.0
5,0
2,5

oc

7,7

12.0
24,0

6,8

13.5

46,0
37,5
2.5

70,0
76,5

22,0
11.0
24,0

41,0
21.0

13,0

10,0

40,0

160,0

47,1

49.0
100,0
100,0
74,0
69,0
100,0
66.0
80,c

21,5

'120,Q

10.0
41,0

37,0
90,0
75,0

2.5
16,0

25,0
2.5
24,0

6,1
2,5

11,5

17,0

2.5

5,9

12,Q

34,0
14,5

90,0
100,0
13,0
230,0
95,0

2.5
12,Q

.

10,5

7,4

17,0
11,0

1.0

2,5

2.5

6.0

47,0

51

2,5

í0,c

18,C

Klei

6€

10,0

41

6,5
2.8

53,0
95,0

Zand

1,0
1,0

6,0
4,0

3,0

18,0

2.5

40,1

28,6
14,2

19,0
23,6
14.2
49,2

45,6
5,0
21,8
15.8
30,5
21,4
3,3
19,6
15,8

33,1
18,3

70o/o
85o/o

24,9
25,7

620/o

20.1
1 3, 7

141o/o

25,3

107o/o

17,6

124o/o

22,7
36,0
4,3

460/o

90%
72%

79o/o
87o/o

19,3
13.6

860/.

22 ,5

740.Á

19,3

2,3

88o/.

90o.Á
7Oo/c

13,1

67o/c

15,2

96o/c

4.4

2,8

63o/a

29,4
17,7
5.9

38,1

130o/o

20,7
9,5

117%

14,5
9,0
3.7

11,6
12,2
3,5

1600/o
B0o/o

134o/o
960/o

d.s.
KWALITEITSPROFIEL VOOR: SOM PAK (í0 VROM) (qehalten in
Minimum 25
Opgeslibt o,,y.,rgrstro- Grond [31[1[
R[ntak
'

mióa5uuut soort
WAAT

Recent

Lang

Roof

Kort

Recent

RlJ.llr

Lang

Kort

r::i

iii ,,:: ii

Niet-recent Lang

Kort

Lang

till.s.Eli
N.V.T.

Kort
i.

;..l

,:,. ':,

Ëer-céntiel

.'',,

.,..,'.

Maximum

4,2

7, 3

0,1

0,1

7,6

0,1

0,1

Roof

o,7

1,6

Klei

'|2

0,6

o,4
2,9
4,9

5,7
12,7

42,1

0.1

0,6

4.1

8,6

8,7

13,0

7,1

15,1

17,9
25,3

Zand

6

0,1
0.1

Roof

11

0,6

Klei

14

0,1

2,7
0,2

14,7
18,2

5.7

Stáhdaard;
varià$Ê.
,i:,, ' ::j :r.:
dêld.é..r,r,' déÍiátÍe' ,'
Èdgifi6íàhi,
GQmidj,...

30,5
33,7
50,8
8,1

11,7
10,4
5,8
3,7
9,2

Zand
Roof

7

0.1

0,1

0,1

1,7

29

0,1

1,4

4,5

9,3

18,4
17,3

Klei

z{

0,1
0,1

í8,1

23

0,1
0.1

7,7

Zand

0,1
0.1

1,6

24,5

E

1,5

3,3

8,1

8,5

11

0,1

0,1

5,4

9,7
9,7

Zand

z

0.1

0.1

0,3
0,1

2,3
8,3
8,8
3,0
5,6
3,6
2.6
6,2
2,6

0,1

0,1

0.1

RooÍ

c

Klei

I

0.1

0,1

0,1

0,1

0,1

0.1

0,5

1,1

2, 5

2,8

6,5

2,7

Roof

Roof

I

Klei

26

0,1

0,1

0,1

1,C

15,3

1,4

Zand
Roof

12

0,1

0,1

0,1

0,1

0,í

0.1

89

0,1

0,1

0, ?

0,7

14,1

1,1

Klei

51

0,1

0,1

0,1

0,í

Zand

22

0,1

0,1

0,1

0.1

Roof

16

0,1

1,2

3,7

7,1

0,8
0,6
6,3

Klei

27

0,1

0,1

0,1

0,1

7,9
9.4
29,7
19,2

Zand

15

0.1

0,1

0,1

0.5

í.6

Roof

0,1

0,2

0,5

2,8

Klei

24
49

0,1

0,1

0,1

0,1

8,4
16,9

Zand

36

0.1

0,1

0,1

0,1

2,0

;

:

::

,:

4,1

Klei
l:.,

75,

7

Zand

Niet-recent Lang

w€arnemlngen

Mediaan

27
29
4

Klei

Kort

peicêntlel

9,4
10,7
1 1.0

80o/o

102%
190o/o

3,2

87%

12,0

130o/o

3,4
5,7
9,2

145o/o

6.8
4,9

228o/o

5,7

156o/s

6,0

228o/a

3,6
3,5
0,0

136o/a

0,0
2,0
3,4
0,0
2, 3
1,9

2,0

69%
'|.050/o

970Á

5E"/c

Oo/o

0o/a

72o/o

241o/o
0o/o

220o/o
2360/o

329%

8,1

129%

1,4

4,1

283o/o

0,4

0,5
2,2
2,4

125o/o

461o/o

0,4

185o/o

1,5

0,5
0,2

143o/o

o\

KWALITEITSPROFIEL VOOR: ZINK {qehalten in mq/kq d.s.

R[ntak

Opgeslibt Overstro- Grond Aantal
llrlr99uuur soort waát ttËtttiltllËtt

I'VAAL

Recent

Lang

Kort

Kort

Rl.fN,"
'I
:::::::::::r

Recent

Lang

':

180

300

750

71

15

250

Zand

45

35

Roof

12

13
100

680
95

318

69€

Klei

26

230

765

62

235

660

445

760

1010

160C

Klei

20
40

28
35
120
24

56

13

15

31

720
240

55C

Zand

96
74

785
395

105C

Roof

51

43

280

Klei

18
10

550
390

Zand

46
29

190
58

Roof

'10

220

22
400

130
1050

Klei

16
3

53
18

130
18

52
590
495

1200
1400
1300
1200
1 500

502

88o/o

32

160

70

42
63

280

207

79

130

128

131

103o/o

870
390

300
350
1 300

78
144

112%

42

160
30c

581

420

72o/o

1600

280

381
32
300
399
75

1360/o

Roof

6

Roof

Roof

IJSSEL

Lang
N.V.T.

Kort

103

965
1

150

280
E05
1

100

890

1400
1900
1 550
900
1900
880
1

751

510

68o/o

35í

342
414
448

53o/o

113o/o

208

306

147o/o

381

285

75o/o

306

391

128%

192

326

1690/o

665
568

357

54o/o

Á

16

2E

64
25

190

470

90

105

17
110
57
14
150

25
140
83

4E

125

37

235

1650

14Q

1

252
240

3í

49

418

680
95

Klei

Kort

Standàard- Variatlêdev!átfe
coëfflclênt
708
362
51o/o
711
493
690/o
250
357
143o/o
581
290
5Oo/o

24

Klei

Niet-recent Lang

Maximum Gemidoercentiel
delde
75

Klei

Zand
Kort

Mediaan

Roof

Zand
Niet-recent Lang

Minimum 25
percentiel

Zand

12

Roof

152

Klei

10€

Zand

51

Roof

5C

12
5
5
5
17

Klei

37

27

44

Zand

27

Roof

51

6
17

65

Klei

68

í5

Zand

42

9

I

32
15

70
24
120
44
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luridische aspecten verwijderingsopties

toets saneringsvisie Rijntakken :
van beleidsvorming naar uítvoeríng ! "
I(IJB, Centrum voor wetgevingsvraagstukken en I(PMG Milieu

uit: " Juridische

4.r

Bodem

bliift

bodem

Optie l: bodem blijft bodem
Voorbeelden: Terugbrengen in het gebied, omputten, aanleg nevengeul
Wet ê Regelgeving klasse I, 2 en 3:
- Bouwstoffenbesluit: het Bouwstoffenbesluit geeft regels voor het gebruik van bouwstttÍfen in
een werk op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Onder een werk wordt een wegenbouwkundig werk, een bouwwerk of een grondwerk verstaan. Onder een grondwerk wordt in

het algemeen een aanvulling of ophoging van de bodem verstaan, in geval var.r gebruik in
oppervlaktewater ook een demping of een verondieping (Nota van Toelichting bij het Bouwstoffenbesluit). Op de onder deze optie vallende toepassingsmogelijkheden is derhalve al gauw
het Bouwstoffenbesluit van toepassing. Het Bsb maakt onderscheid tussen schone grond, categorie I grond, categorie 2 grond en ernstig verontreinigde grond (overigens gaat het Bsb inhoudelijk niet in op deze laatste categorie). Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt onder welke categorie de baggerspecie valt. Voor cat. I en cat. 2 grond gelden samengevat de volgende eisen:
Cat. I grond: melding aan bevoegd gezag uiterlijk 2 werkdagen voor gebruik (art.2l lid 2).
Minimale hoeveelheid 50 m3 aaneensluitend in een werk. Geen IBC-maatregelen vereist. Voor
toepassing van cat. 2 grond is een Wvo-vergunning vereist (art. 2l lid I Bsb jo. art. I lid I en l
Wvo)). Van cat.2-grond moet tenminste 10.000 ton aaneensluitend in een werk toegepast
worden (art.25 jo. art. l3). Verder moeten IBC-maatregelen getroffen worden. Het werk moet
in ieder geval zodanig zijn afgedicht dat nagenoeg geen oppervlaktewater kan doordringen.
Voor zowel cat. I grond als cat. 2 grond geldt verder dat de grond niet mag worden gemengd
met de bestaande waterbodem, de grond verwijderd moet kunnen worden, en de grond verwijderd moet worden als het werk niet meer wordt onderhouden of geen functie meer heeft. De
Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit geeft nadere technische en procedurele randvoorwaarden v<t<tr de toepassing van bouwstoffen in een werk. Het Bsb is niet van toepassing
indien grond (waaronder baggerspecie) (wordt weggenomen en) zonder bewerking wordt teruggebracht op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities (art. I lid 3). Met behulp van
deze uitzonderingsgrond kan op specifiek aangegeven locaties bodem worden hergebruikt als
bodem zonder toepassing van het Bsb. Er moet dan op deze locatie wel sprake zijn van milieuverbetering of van stand still; het gebruik van bodemkwaliteitskaarten kan bijdragen aan informatie hieromtrent. Voor de volledigheid merken wij op dat wanneer de uitzondering van toepassing is, er geen Wvo- en Wm-vergunningplicht geldt.

- Wbb: o.g.v. arÍ.28 Wbb moet degene die voornemens is handelingen te verrichten ten gevolge
waarvan de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, dit melden aan het bevoegd gezag
voor het grondgebied waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden. In een beschikking wordt
vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. De bodemkwaliteitskaarten
zorgen voor de hiervoor vereiste informatie.
Art. 40 Wbb biedt de mogelijkheid van een deelsanering: als de art. 28 melding betrekking heeft
op een voornemen om slechts een gering deel van de verontreiniging te verplaatsen, kan de
Minister van VEW namelijk toestaan dat volstaan wordt met het verstrekken van:
a. de resultaten van een nader onderzoek van het betrokken gedeelte
b. een saneringsplan van het betrokken gedeelte.
Hierbij kan derhalve worden volstaan met een deelsaneringsplan, een in de praktijk overigens
veel gebruikt instrument. Wel is bij een deelsanering inzicht in de gehele verontreiniging noodzakelijk. De bodemkwaliteitskaarten kunnen dit inzicht bieden. In een aantal in art. 28 lid l
Wbb genoemde gevallen kan de melding achterwege blijven. Dit is onder andere het geval als
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging.
De melding kan bovendien achterwege blijven als er sprake is van een geval, genoemd in het
"Besluit overige niet meldingsplichtige gevallen bodcmsanering" (AMvB vastgesteld o.g.v. art.
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28 lid 4 Wbb). Dit Besluit gaat alleen over gevallen van niet ernstige bodemverontreiniging. De
meldingsplicht vervalt (o.a.) wanneer er een Wm-vergunning of een Wvo-vergunning is aangevraagd of indien de uitvoering van baggerwerkzaamheden waarbij baggerspecie klasse 1, 2 of
I wordt verplaatst geschiedt met toestemming van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet
dan wel hebben vastgesteld dat het gaat om een niet-ernstige verontreiniging.
*NB: Art. 99, vierde lid, Wbb regelt dat de saneringsparagraaf uit de Wbb niet van toepassing is
op lozingen waarvoor een Wvo-vergunningplicht geldt. Zo'n regeling is er niet voor de Wm.
Over de verh<luding tLrssen de Wbb en de Wm (en de Wvo) zullen dan ook nadere werkafspraken moeten worden gemaakt, teneinde duidelijkheid over de uitvoering te verkrijgen
- Wvo: op grond van de Wvo is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewateren te brengen (art. I lid
3 Wvo en Uitvoeringsbesluit art. 1 derde lid Wvo). Rivieruiterwaarden worden op grond van

jurisprudentie ook tot het oppervlaktewater gerekend.
Het verbod <lm zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigerrde of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewateren te brengen geldt niet voor het gebruik van categorie I
grond in het kader van het Bouwstoffenbesluit (art.2l lid I Bsb). Voor toepassing van cat.2
grond is wel een Wvo-vergunning vereist.
Als er naast de Wm- vergunning ook een Wvo-vergunning nodig is, dan moet de afstemmingsregeling van art. 8.28 e.v. Wm worden toegepast. Als dit niet gebeurt dan is er een kans dat de
rechter beide vergunningen vernietigt.
- Rw: het is verboden zonder vergunning in het zomerbed van een rivier een werk te maken ol
bagger te storten, stapelen of neer te leggen. Het is tevens verboden om zonder vergunning in
het winterbed van een rivier een ophoging te maken (art.4 en 5 Rw).
Het graven van een nevengeul is vergunningplichtig o.g.v. art. 7 Rw. In de vergunning voor het
graven van de nevengeul kunnen voorschriften wordcn opgenomen, bijvoorbeeld t.a.v de hoeveelheid water die door die geul mag stromen en t.a.v. de stabilitcit van de bandijk.
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- Ow: de Orrtgrondingenwet stelt ontgrondingerr in principc vergunningplichtig, ongeacht de
orlvanÍl (art. 3 lid | ). Provinciale onlgrondingenverorcleningen trevatten een vrijstellingsregeling vo<lr bepaalde ontgrondingen, zoals bijvoorbceld voor dc aanleg, verzwaring of verwijdering van waterke ringen, of het aanleggen, verruimen en verdicpen van overige watcrstaatswerken. Let ol): e r nroet een ontgr<lndingenheffing betaald w<lrde n v(x)r ontgrondinger.r groter dar-r
10.000 rll. Daarnaast ziin leges verschuldigd. C)ntgrondinÉaen groter dan 100 ha zijn m.e.r.plichtig (Chcck sleecls de pnrvinciale ontgrondingenvcrordenir.rg c.n de pr<lvinciale heffingcnverordetting otrlgrondingcn. Voor dit rapport zijn clc gclderse ve rorcleningen gebruikt).
- WRO:als dc activitcit voorkomt in een gemce ntclijk aanlegverÍlunr.ringstelsel moet een aanleg-

l4 WRO). Ook kan dc activiteit in strijd zijn met het
bestemmingsplan buitengebied van de gemeentc in wicns gnlndgebied de activiteit plaatsvindt.
In dat geval zal ccr.t vrijstelling van het besterlmingsplan ve rkregen dicnen te worden, of kar-r de
gemeente verzocl.rt worden om het bestemmir.tgsplan te wijzigcn.
vergunnittg aangcvraagd worden (art.

- Waterschapskcrrr: inclicn de opslag plaatsvinclt irr een door ecn waterschapskeur

bescherntcle

zone op of bi.i cle waterkering, liggcnd in het besche rrningsgebied van een waterschap (kwantiteitsbeheerder), kan een keurontheffing vereist ziin.
Wet- en regelgeving klasse 4:
- Wm: vct<tr werken als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit waarir.r als bouwstof worden gebruikt
afvalstoffen, die kunnen worden aangemerkt als bouwstof in de zin van art. I lid I onder b van
het Bsb is geen Wm-vergunning vereist (Ivb, bijlage I cat.28.3 onder c). Als de baggerspecie
echter ernstig verontreinigd is, of als geen sprake is van een werk in de zin van het Bsb, is voor
de toepassing een Wm-vergunning vereist. De concentratie van baggerspecie moet dan worden
aangemerkt als een inrichting voor het op of in de bodem brengen van bedrijÍsafvalstoffen of
gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten (cat. 28.4 sub f Inrichtingen- en vergun-

ningenbesluit).
Volgens de jurisprudentie doet de tijdelijkheid van een activiteit niet af aan het Íeit dat deze
Wm-vergunningplichtig is. In de rechtspraak is bepaald dat alleen bij eenmalige of kortstondige

activiteiten (zoals het uitrijden van eierschalen of de ophoging van een toegangsweg) geen
sprake is van een inrichting. Als bijvoorbeeld bij het winnen van specie de oorspronkelijke
deklaag tijdelijk opzij wordt gezet, dan is er geen sprake van een inrichting en hoeft er geen
Wm-vergunning te worden aangevraagd
Let op: de Wet milieubeheer geeft regels voor de nazorg van gesloten afvalstortplaatsen (titel
8.1). Kort gezegd moeten maatregelen worden getroÍfen om de bodembeschermende voorzieningen te onclerhouden/verbeteren/vervangen en te inspecteren. Bovendien moet de bodem
onder de stortplaats regelmatig onderzocht worden (art. 8.49 lid I en 2 Wm). Ter uitvoering van
deze maatregelen moet een nazorgplan opgesteld worden, dat moet worden goedgekeurd door
GS. De zorg voor de uitvctering van deze maatregelen berust bij de Minister van V&W voorzover, z<lals in casu het geval is, het een baggerspeciestortplaats betreft die (mede) wordt gedreven
door de Minister van V&W (art. 8.50 lid 3). Voor andere stortplaatsen rust deze zorg bij GS van
de provincie waarin de stortplaats is gelegen.
- BAGA:voor sterk verontreinigde baggerspecie is de Stoffenlijst van bijlage II van BAGA van
belang. Uit bodemonderzoek zal moeten blijken of de verontreiniging in de bagger boven één van
de concentratiegrenswaarden van de lijst uitkomt. Als dat zo is, dat is er sprake van een gevaarlijke afvalstof. Het op of in de bodem brengen van gevaarlijke afvalstoffen is vergunningplichtig
o.g.v. cat. 28.4 oï 28.6 sub c van bijlage I Ivb. In de praktijk bl|kt dat baggerspecie klasse 4 in veel
gevallen moet worden aangemerkt als gevaarlijk afval, vanwege het hoge arseengehalte.
- Besluít M.e.r.: in de loop van 1999 treedt een ingrijpende wijziging van het Besluit M.e.r. in
werking (Ontwerp-besluit wijziging Besluit m.e.t. 1994, Stcrt. 1998. Nr.099 p. l2).Op grond

hiervan geldt een m.e.r-plicht dan wel een m.e.r.-beoordelingsplicht voor:
* het op of in de bodem brengen van gevaarlijke afvalstofÍen [NB als het BAGA van toepassing
is op de afvalstoffen moet dus altijd een m.e.r. uitgevoerd worden!l
* opslag van 500.000 ml baggerspecie of meer (alleen klasse 3 en 4, onderdeel C, cat. 18.2)
(dit is overigens ook onder het huidige Besluit M.e.r. reeds m.e.r.-plichtig!)
* verdieping of vergroting van een hoofdvaarweg (meer dan 5 miljoen m3 grondverplaatsing)
* ophoging van de waterbodem tot boven het wateroppervlak van bepaalde omvang
* verlegging van het zomerbed
* wijziging van een rivierdijk
* wijziging van niet-hoofdvaarwegen
* aanleg van een waterbekken van meer dan 5 miljoen m3
Overige wet- en regelgeving:
- Natuur Bij elke ingreep in het landschap, dus ook de inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden, moet bedacht worden dat de aanwezige flora en fauna mogelijk beschermd worden door
wet- en regelgeving. Mogelijk is sprake van een natuurmonument of ligt er een beschermde
dassenburcht. Steeds meer gebieden worden bovendien aangewezen als beschermd gebied in
de zin van de Vogelrichtlijn. Verscheidene wetten en regelingen leggen beperkingen op aan

activiteiten die flora en fauna kunnen verstoren. Denk aan de Natuurbeschermingswet, de
Flora en Faunawet, de Boswet en de gemeentelijke kapverordening, de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. Het gebied kan ook aangewezen zijn als milieubeschermingsgebied of stiltegebied in de provinciale milieuverordening. Ten slotte kunnen delen van het gebied, op grond van
het Natuurbeleidsplan, aangewezen zijn als onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur. Eén en ander heeft ook gevolgen voor de toegestane activiteiten.
Bevoegd gezag per wet:

-Wm:voor de definitieve opslag van klasse 4 (inclusief gevaarlijk afval) zijn

GS

altijdbevoegd

l, 2 en 3 geldt het volgende: voor een definitief depot zijn
bevoegd gezag (cat.28.4 sub f lvb). Voor een tijdelijk depot is de capaciteit van het depot

gezag (cat.28.4 sub f Ivb). Voor klasse
GS

bepalend: als de hoeveelheid baggerspecie groter is dan 10.000 m3 zijn GS bevoegd gezag. Voor
kleinere hoeveelheden zijn BEW bevoegd gezag (cal.28.4 sub a onder 3 Ivb). Voor het goedkeuren van het nazorgplan zijn GS bevoegd gezag.

- Wbb:Min. van VEW; voor Rijkswateren is de Minister van V&W bevoegd gezag (arÍ.61a
Wbb). In andere gevallen is dat GS (arÍ. 28, eerste lid Wbb).

rr.
|'-)
I

-Wvo: Min. van VEW
-

Rw: Min. van V&W

- Ow: GS of Minister van VEW (i.g.v. ontgronding in het zomerbed. art. 8 lid I Ow jo. art. I
Rijksreglement Ontgrondingen). I.g.v. ontgronding in het winterbed moeten GS de vergurrningverlening overeenstemmen met de Minister van V&W zodat de vergunning kan worden
getoetst aan het openbaar rivier- of stroombelang (art. 8 lid 2 Ow).
- WRO:B&'W
- waterschapskeur: het waterschap in wiens grondgebied de activiteit plaatsvindt
- Natuurbeschermingswet

(zie natuur): GS

procedure per wet:
- Wm: par.3.5.2-J.5.5 Awb
Te volgen

- Wbb: aïd.3.4 Awb (goedkeuring saneringsplan)
- Wvo:. par.3.5.2-1.5.5 Awb
- Rul:

titel

4.

I Awb

- Ow: par. ).5.2-3.5.5 Awb
- WRO: art.46 WRO (aanlegvergunning); artt. 15, 17, l8-l9a WRO (vrijstelling); afd. ).4 Awb
(herziening bestemmingsplan); art. I I WRO (gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan).
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- Waterschapskeur: ÍiÍel4.
- Natuurbeschermingswet

4.2

I Awb
(zie natuur): hfdst. VIII Nbw 1998

Bodem wordt bouwstof

Optie 2: bodem wordt bouwstof
Voorbeelden: toepassen in buitendijkse werken (dijken, kades, kribben, kleischermen en hoogwatervluchtplaatsen) en afvoer naar binnendijkse werken (geluidswallen, kades of ophogingen)
Wet- en regelgeving klasse I, 2 en 3:
Ernstig verontreinigde grond/baggerspecie mag volgens het Bouwstoffenbesluit (Bsb) niet worden toegepast in werken. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat alleen baggerspecie klasse
l, 2 en I voor deze optie in aanmerking komen. Hieronder wordt derhalve uitgegaan van toepassing van klasse l, 2 oÏ 3 specie, die als categorie I of 2 in de zin van het Bsb kan worden
aangemerkt. Toepassing van klasse 4 specie in een werk is wel mogelijk. maar valt buiten de
reikwijdte van het Bsb. Zie het kader hieronder voor de eisen die aan een dergelijke verwerking van klasse 4 specie worden gesteld.
'Bouwstoffenbesluit: de in het kader van 'Bodem wordt bouwstof'geïdentificeerde opties kunnen
in principe w<lrden aangemerkt als een werk in de zin van het Bouwstoffenbesluit (Bsb). Het
Bsb deÍinieert een werk als 'grondwerk, wegenbouwkundig werk of bouwwerk'. De Nota van
Toelichting op het Bsb voegt hieraan toe: 'Onder een grondwerk wordt in het algemeen een
aanvulling of ophoging van de bodem verstaan, in geval van gebruik in oppervlaktewater ook

een demping of een verondieping'. De Beleidsnotitie actief bodembeheer rivierbed noemt een
kleischerm expliciet een "functioneel grondlichaam, een werk" (pag. l ). Let op: er is geen
sprake van een werk als er grond wordt teruggebracht op of nabij de plaats waar deze is ontgraven (art. I lid 3 Bsb). In een dergelijk geval is het Bsb dus niet van toepassing!
Het Bsb maakt onderscheid tussen schone grond, categorie I grond, categorie 2 grond en ern-

stig verontreinigde grond. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt onder welke categorie de baggerspecie valt. Voor cat. I en cat. 2 grtlnd gelden samenflevat de vtllgende eisen:
Car. I grond: melding aan bevoegd gezag uiterlijk 2 werkdagen voor gebrr-rik (art.2l lid 2).
Minimale hoeveelheid 50 m3 aaneensluitend in een werk. Geen IBC-maatregelen vereist. Voor
toepassing van cat.2 grond is een Wvo-vergunning vereist (art.2l lid I Bsb jo. art. I lid I en 3
WvO)). Van cat.2-grond moet tenminste 10.000 ton aaneensluitend in een werk toegepast
wrrrden (arÍ.25 jo. art. l3). Verder moeten IBC-maatregelen getroffen worden. Het werk moet
in ieder geval zodanig zijn afgedicht dat nagenoeg geen oppervlaktewater kan doordringen.
Vgor zowel cat. I grond als cat. 2 grond geldt verder dat de grond niet mag worden gemengd
met de bestaande waterbodem, de gror.rd verwijderd moet kLlnnen worden, et-r de grtlnd verwijderd moet worden als het werk niet meer wordt onderhotrden of geen fr-rnctie meer heeft. De
Uitvoeringsregeling van het BouwstofÍenbesluit geeft nadere technische en procedurele randvoorwaarden voor de ttlepassing van btlltwstoffen in een werk'
- Wbb: o.g.v. arÍ.28 Wbb moet degene die voornemens is hat'rdelingen te verrichten ten gevolge
waarvan de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, dit melden aan het bevoegd gezag
vclor het grondgebicd waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden. In een beschikking wordt
vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. De bodemkwaliteitskaarten
zorgen voor de hiervoor vereiste informatie. Wanneer het gaat om een geval van ernstiSe verontreiniging, dan moet een saneringsplan opgesteld worden (afi. )9 Wbb). Art. 40 Wbb biedt
de mogelijkheid van een deelsanering: als de art. 28 melding betrekking heeft op een voornemen om slechts een gering deel van de verontreiniging te verplaatsen, kan de Minister van
VEW namelijk toestaan dat volstaan wordt met het verstrekken van:
a. de resultaten van een nader onderzoek van het betrokken gedeelte
b. een saneringsplan van het betrokken gedeelte.
Hierbij kan clerhalve worden volstaan met een deelsaneringsplan. een in de praktijk overigens
veel gebruikt instrument. Wel is bij een deelsanering inzicht in de gehele verontreiniging noodzakelijk. De bodemkwaliteitskaarten kunnen dit inzicht bieden. In een aantal in art. 28 lid 3
Wbb genoemde gevallen kan de melding achterwege blijven. Dit is onder andere het geval als
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging.
Dc melding kan bovendien achterwege blijven als er sprake is van een geval, genoemd in het
"Besluit overige niet meldingsplichtige gevallen bodemsanering" (AMvB vastgesteld o.g.v. art.
28 lid 4 Wbb). Dit Besluit gaat alleen over gevallen van niet ernstige bodemverontreiniging. De
meldingsplicht vervalt (o.a.) wanneer er een Wm-vergunning oÍ een Wvo-vergunning is aangevraagd oï indien de uitvoering van baggerwerkzaamheden waarbij baggerspecie klasse 1,2 of
I wordt verplaatst geschiedt met toestemming van het bevoegd gezag. Het bevoegd Sezag moet
dan wel hebben vastgesteld dat het gaat om een niet-ernstige verontreiniging.
*NB: Arr. 99, vierde lid, Wbb regelt dat de saneringsparagraaf uit de Wbb niet van toepassing is
op lozingen waarvoor een Wvo-vergunningplicht geldt. Zo'n regeling is er niet voor de Wm.
Over de verhouding tussen de Wbb en de Wm (en de Wvo) zullen dan ook nadere werkafspraken moeten worden gemaakt, teneinde duidelijkheid over de uitvoering te verkrijgen.
- Rivierenwet: het is verboden zonder vergunning in het zomerbed van een rivier een werk te
maken of bagger te storten, stapelen of neer te leggen. Het is tevens verboden om zonder vergunning in het winterbed van een rivier een ophoging te maken (art. 4 en 5 Rw).
- Wvc op grond van de Wvo is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen. verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewateren te brengen (art. I lid
f Wvo en Uitvoeringsbesluit art. I derde lid Wvo). Rivieruiterwaarden worden op grond van
jurisprudentie ook tot het oppervlaktewater gerekend. Het verbod om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewateren te brengen geldt niet voor het gebruik van categorie I grond in het kader van het Bouwstoffenbesluit lart.2I lid I Bsb). Voor toepassing van cat. 2 grond is wel een Wvo-vergunning
vereist.

- Ontgrondíngenwet: de Ontgrondingenwet stelt ontgrondingen in principe vergunningplichtig,
ongeacht de omvang (art. 3lid l). De provinciale ontgrondingenverordeningen bevatten een
vrijstellingsregeling voor bepaalde ontgrondingen, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg, veÍzwaring of verwijdering van waterkeringen, of het aanleggen, verruimen en verdiepen van overige
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waterstaatswerken. Let ttp: er moet een ontgrondingenheffing betaald worden voor ontgrondingen groter dan 10.000 m3. Daarnaast zijn leges verschuldigd. Ontgrondingen groter dan 100
ha zijn m.e.r.-plichtig. Check steeds de provinciale ontgrondingenverordening en de provinciale heffingenverordening ontgrondingen. Voor dit rapport zijn de gelderse verordeningen ge-

bruikt).
- WRO: als de activiteit voorkomt in een gemeentelijk aanlegvergunningstelsc.l moet een aanlegvergunning aangevraagd worden. Ook kan de activiteit in strijd zijn met het bestemmingsplan
buitengebied van de gemeente in wiens grondgebied de activiteit plaatsvindt. In dat geval zal
een vrijstelling van het bestemmingsplan verkregen moeten worden, of kan de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen.

- Waterschapskeur: indien de opslag plaatsvindt in een door een waterschapskeur beschermcle
zone op of bij de waterkering, liggend in het beheersgebied van een waterschap (waterkwantiteitsbeheerder) kan een keurontheffing vereist zijn.
Wet- en regelgeving klasse 4:
Wet milieubeheer Baggerspecie klasse

4 rnag niet worden toegepast in een werk in de zin van het
Bouwstoffenbesluit. Als de toepassing van klasse 4 specie in een 'werk'zoals bijvoorbeeld een
dijk toch wenselijk is, moet dit wcrk beschouwd worden als een inrichting voor de opslag van
verontreinigde baggerspecie of gevaarlijk afval (caÍ.28.4 sub a onder 3, respectievelijk onder 5
Ivb; vergelUk de uitspraak van de ABRvS 16-2-1998, M en R 1998,74\. Derhalve moet een
Wnl-vergunning aangevraagd worden. Tevens zijn alle bovengenoentde vergunningen vereist.
- Besluit M.e.r.'.in de loop van 1999 treedt een ingrijpende wijziging van her Besluit M.c.r. ir.r
werking (Ontwerp-besluit wijziging Besluit m.e.r. 1994, Stcrr. 1998. Nr.099 p. l2).Op grond
hiervan geldt een m.e.r-plicht dan wcl ecn m.e.r.-beoordelingsplicht voor:

*
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het op of in de bodem brengen van gevaarlijke afvalstoífen [NB als l-rct BAGA van toepassing
is op de afvalstoffen moet dus altijcl een nt.e.r. uitgevoerd wrtrden!l
opslag van 500.000 ntl baggerspccie of meer (alleen klasse 3 en 4, rlnclerdeel C, cat. 18.2)
(dit is overigens o<lk onder het huidige Besluit M.e.r. rceds rn.e.r.-pliclttig!)
vcrclieping ttf vergroting van een hoofdvaarweg (meer dan 5 rniljoen rl3 grondvcrplaatsing)
<lphoging van de waterbodem tot boven het wateroppervlak van bcpaalcle omvang
verlegging van het zomc.rbed

wijziging van een rivierdijk
wijzigir-rg van niet-h<lofdvaarwegcn
aanleg van een waterbekker-r valt ntecr dan 5 rnil.joen ur3
Als er naasl de Wm- vergunning ook ecr-t Wvo-vergunnirrg vc'rcist is, dan rnocl cle afstcnrnrirrgsregeling vatt art.8.28 e.v. Wm wrlrclcrr toegcpast. Als dit nict gebcrlrt, dan lrcslaal de kans dat rlc
rct'hter lreide vergunningen vernicligt.
Let tlp: de Wet milier-rbeheer geeft rcgels voor de nazorg van gesl<lten alvalstrlrtplaatsen (titel
8.3). I(ort gezegd moeten maatregelcn worden getr<lffen onr r'lc bodernbcschcrnrencle v<lorzicttingen te tlnderhouden/verbeteren/vervangen en te inspecleren. Bovenclicrr rnoet de Lrociern
<lncle r dc stortplaats regelmatig onde rzocht worden (art. 8.49 lid I en 2 Wnt). Te r uitvoering van
dezc lllaatregelen mttet een nazorgplan opgesteld worden, dat tnoet worden goedgekeurd door
GS. De zorg voor de uitvoering van dezc rnaatregelcn berust bij dc Ministcr van VEW voorzovcr het, zoals in casu het geval is, een baggcrspeciestortplaats lretreft die (mccle ) wordt gedreve n
c'loor dc Minister van VEW (art. 8.50 licl 3). Voclr andere strtrtltlaatsen nrst clezc zorg bij GS van
de ylnrvincie waarin de stortplaats is ge lege n.
Overige wet- en regelgeving
- Natuur Bij elke ingreep in het landschap, dr-rs ook de inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden, mtlet bedacht worden dat de aanwezige flora en fauna mogelijk beschermd worden door

wet- en regelgeving. Mogelijk is sprake van een natuurmonument of ligt er een beschermde
dassenburcht. Steeds meer gebieden worden bovendien aangewezen als beschermd gebied in
de zin van de Vogelrichtlijn. Verscheidene wetten en regelingen leggen beperkingen op aan
activiteiten die flora en fauna kunnen verstoren. Denk aan de Natuurbeschermingswet, de
Flora en Faunawet, de B<lswet en de gemeentelijke kapverordening, de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. Het gebied kan ook aangewezen zijn als milieubeschermingsgebied oï stiltege-

bied in de provinciale milieuverordening. Ten slotte kunnen delen van het gebied, op grond van
het Natuurbeleidsplan, aangewezen zijn als onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur. Eén en ander heeft ook gevolgen voor de toegestane activiteiten.
- Vervoer van afvaktoffen: Voor het vervoer van de baggerspecie van de plek van afgraving naar de
plek van bestemming zijn de regels voor het vervoer van afvalstoffen van belang. Deze regels
zijn in bijlage 5 beschreven.
Bevoegd gezag per wet:
- Bouwstoffenbesluit; de waterkwaliteitsbeheerder Minister van V&W (art. 3 lid 4 Bsb)

- Wm: voor de opslag van klasse 4 (inclusief gevaarlijk afval) zijn GS altijd bevoegd gezag (caÍ.
28.4 sub f Ivb). Voor klasse l, 2 en 3 geldt het volgende: voor een definitief depot zijn GS
bevoegd gezag (cat.28.4 sub f Ivb). Voor een t|delijk depot is de capaciteit van het depot bepalend: als de hoeveelheid baggerspecie groter is dan 10.000 m3 zijn GS bevoegd gezag.Yoor
kleinere hoeveelheden zijn B6W bevoegd gezag (cat.28.4 sub a onder 3 Ivb). Voor het goedkeuren van het nazorgplan zijn GS bevoegd gezag.
- Wbb: voor Rijkswateren is de Minister van V6W bevoegd gezag (art. ó3a Wbb)
- Wvo: Minister van V&W
- Rivierenwet:

Minister van V&W

- Ontgrondingenwet'. GS of Minister van VEW (i.g.v. ontgronding in het zomerbed, art. 8 lid I Ow
jo. art. I Rijksreglement Ontgrondingen). I.g.v. ontgronding in het winterbed moeten GS de
vergunningverlening overeenstemmen met de Minister van V6W zodat de vergunning kan
worden getoetst aan het openbaar rivier- of stroombelang (art. 8 lid 2 Ow).

- Wet op de waterkering: het dijkverbeteringsplan moet worden goedgekeurd door GS
- WRO: B6W
- Waterschapskeur:het waterschap in wiens grondgebied de activiteit plaatsvindt
- Natuurbeschermingswet:

(zie natuur): GS

Te volgen procedure per wet:
Bouwstoffenbesluit: voor de Wvo-vergunning: zie Wvo. Voor de melding in de zin van het Bouw-

-

stoffenbe sluit dient een aantal gegevens te worden verstrekt, zie bijlage 3 bij het besluit.
- Wm: par. ).5.2-3.5.5 Awb
- Wbb: aïd. 1.4 Awb (goedkeuring saneringsplan)
- Wvu par.3.5.2-3.5.5 Awb.
- Rivierenwet: Titel

4.I Awb.

- Ontgrondingenweti paÍ. 3.5.2-).5.5. Awb.

- Wet op de waterkering: afd. 3.4 Awb
- WRO: aanlegvergunning: aÍÍ.46 WRO; vrijstelling: artt. 15, 17,18-l9a WRO; herziening bestemmings plan: afd. 3.4 Awb; gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan: art. I I WRO.
- Waterschapskeur: titel4.

I Awb

- Natuurbeschermingswet (zie

natuur): hfdst. VIII Nbw 1998
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Hergebruik na bewerking

Optie 3: hergebruik na bewerking
Vottrbeelden: hergebruik in de waterbodem (bodem wrlrdt bodem), toepassing in werken (bodcm wordt bouwstof), na voorbc'werking.
Voorbeelden van bewerking zijn afscheiden van zand, ontwateren van waterrijk, verpompbaar
slib en het afzeven van grove bestanddelen. Hierdoor kan de specie tot een lagerc klasse gaan
behoren, en/of kan de samenslellir-rg van de specie verbeterd worden, waardoor dc specie beter
geschikt wrlrdt voor hergebrr-rik.
Wet- en regelgeving
Voor relevante wet- en regelgeving, zie optie

I

(bodem blijft bodem) en optie 2 (bodem wordt

bcluwstof ).

Opgemerkt wordt dat de bewerkir-rg moet plaatsvindcn <lvereenkomstig de daartoe geldende
wettelijke voclrschriften. - In ieder geval mclet de lrewerkingsinrichting beschikken over een
Wm-vergunning. Geen Wnr-vergunning is vereist als de bcwerking plaatsvindt in ee n rnobiele
installatie die nict als inrichting kan worden gekwalificeerd. Als een installatie niet aan plaats is
gebonden, kan zij niet als inrichting worden aangemerkt (vergelijk VzABR 23 jtrni 1998, KG
1998,235 over cen nrobiele puinbreekinstallatie). En ook wanneer de activiteit k<lrtstondig is,
is er geen sprake van een Wnr-vergunnir-rgplichtige inrichting (hoewel de tijdsperiodc niet exact
te cluiden is, mag worden uitgegaan van een periode niet langer dan enkele wcken). Lct op: de
Inogelijkheid bestaat dat dc' APV regels stelt voor niet-Wrl-vcrgunningplichtigc aclivitciten. Ee n Wvo-vergunning is verc-ist als de rnobiele installatie krost <lp het oppervlaktcwate r. - Voorts
zi,ln de regels voor vervoer en afgifte van afvalstoÍÍen van belang (hfdst. I0 Wnt, PMV). Deze
regels worden beschreven in bijlage 5.

4.4

12o

Berging in bestaande putten

I

Optie 4: bergen in bestaande putten
Voorbcelder-r: bergen in bcstaanclc zandwinputtcn ol ticlrclgalcn in cle uiterwaarclcrr
Wet- en Regelgeving:

- Wm:hel bergen van vcroutrcinigclc baggerspecie in ccrr bcslaancle zandwirrput ol ccrr tichclgat
kan aangernerkt worclcn als ccn inriclrting voor het op ol in clc bodern brengen van bcdri.jlsaÍvalstoffcn (klasse 1,2 oÍ 3) ol gcvaarlijkc alvalstoffen (ondcr voorwaarclen klassc 4, lrangt af van
BAGA, zie onder optic I ) onr dczc claar te laten (cat. 2tt.4 srrb t Ivtr). Lct op: de Wcl rrrilicrrbchccr
gccft regels voor de nazorÍl van scsl()tcn afvalstortplaatscn (ti1cl tt.3). I(rlrt gezegd nloctcn lllaatrcgelen w<lrden getroffen orn dc lrotlcnrbcschennencle voorzicrrinÍlcu te onderhor.rclcrr/vcrllctcrcn/
vcrvanÉlen en te inspcctcrcn. llovcnclien moet de troclcrrr onclcr clc storlplaats rcgclrnatig orrr'lcrzocl-tt worden (art.8.49 Iid I crr 2 Wnr). Ter uitvoering varr dcze rnaatreqelen nloct rcll llazorg,plart opgesteld worden, dal rrrocl worcien goedgekeuril cloor GS. Dc zrlrg voor dc uitvoerirrg van
tlczc maatregelen benrst bij clc Ministcr van V&W voorzovcr Irct, zoals in casrr hct gcval is, ccn
baggcrspeciestortplaats bctrclt dic (urcdc) wordt gcdrcvcrr door clc Minister van VÉr,W (a11. 8.50
Iid 3). Voor andere stortl)laatscrr nrst (lcze zclrg bij GS van dc llrovincic waarin dc slortl)laats is

gclcgcrr. -BesluitM.e.r.:inclclooltvanlgggtreedteeningri.jllcnde wijzigingvanhettlcslrritM.e.r.
irr werking (Ontwerp-trcsluit wijzigirrg, llesluit rn.e.r. 1994, Stcrt. 1998. Nr.099 p. l2). Op gnrnd
hicrvan geldt eer-r m.e .r-plicht dan wcl een m.e.r.-bcoorclclingslllicht vortr:
1. hct op of in de boder.t.t brcngcn van gevaarlijke afvalstollen lNl3 als het BAGA van tocpassiug
is op de afvalstoffer-r nroct rirrs altijcl cen m.e.r. uitg,cvoerd worclcr-r!l
* opslag van 500.000 nrl [raggcrspccie of nreer (alleen klasse ] en 4, onclercleel C, cat. 18.2)
(clit is overigens ook onclcr hct huiclige Besluit M.e.r. reeds nt.c.r.-plichtig!).
- Wbb: o.g.v. art.28 Wbb mocl dcge ne clie voornemens is handelinge n te verrichten tcn gevolge
waarvan de verontreiniging wrlrdt verminderd clf verplaatst, dit melden aan het bev<legd gezag
vtl<lr het grondgebied waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden. In een beschikking w<lrdt
vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. De bodemkwaliteitskaarten
zorgen vottr de hiervoor vereiste informatie. Wanneer het gaat om een geval van ernstige verontreiniging, dan moet een saneringsplan opgesteld worden (art. 39 Wbb).

In een aantal in art.28lid I Wbb genoemde gevallen kan de melding achterwege blijven. Dit is
onder andere het geval als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging. De melding kan bovendien achterwege blijven als er sprake is van
een geval, genoemd in het "Besluit overige niet meldingsplichtige gevallen bodemsanering"
(AMvB vastgesteld o.g.v. art. 28lid 4 Wbb). Dit Besluit gaat alleen over gevallen van niet ernstige bodemver<lntreiniging. De meldingsplicht vervalt (o.a.) wanneer er een Wm-vergr-rnning of
een Wvo-vergunning is aangevraagd of indien de uitvoering van baggerwerkzaamheden waarbij baggerspecie klasse l, 2 oï 3 wordt verplaatst geschiedt met toestemming van l.ret bevoegd
gezag.

- Wvo'. ingevolge art. I lid I Wvo en het Uitvoeringsbesluit art. I derde lid Wvo is een Wvovergunning vereist voor het neerleggen/storten van afvalstuffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook op de waterbodem.
- Rivierenwet: het is verboden zonder vergunning in het zomerbed van een rivier een werk te
maken of bagger te storten, stapelen of neer te leggen. Het is tevens verboden ttm zonder vergunning in het winterbed van een rivier een ophoging te maken (art.4 en 5 Rw). Vttor het
storten van baggerspecie in een zandwinput of tichelgat in het winterbed tot onder het maaiveld is (nog) geen Rivierenwetverg,unning vereist, clmdat art. 5 Rw geen begrip storten of neerleggen kent. In de praktijk wordt echter uitgegaan van een vergunningplicht wanneer opslag
van baggerspecie in het winterbed een weerstandsverhogende werking heeft. De opslag wordt
dan aangemerkt als een ophoging of werk in de zin van art. 5 Rw.
- Ontgrondingenwet: vooÍ het afgraven van de baggerspecie is in principe een ontgrondingenwetvergun ning vereist. De Ontgrondingenwet stelt ontgrondingen in principe vergunningplichtig,
ongeacht de omvang (art. 3lid l). De provinciale ontgrondingenverordeningen bevatten een
vrijstellingsregeling voor bepaalde ontgrondingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van natuurbouw, de aanleg, verzwaring of verwijdering van waterkeringen, of het aanleggen, verruimen
en verdiepen van overige waterstaatswerken. Let op: er moet een ontgrondingenheffing betaald worden voor ontgrondingen groter dan 10.000 mJ. Daarnaast zijn leges verschuldigd.
Ontgrondingen groter dan 100 ha zijn m.e.r.-plichtig. Check steeds de provinciale olrtgrondingenverordening en de provinciale heffingenverordening ontgrondingen. Voor dit rapport zijn
de gelderse verordeningen gebruikt).

- WRO: een aanlegvergunning is vereist als de activiteiten plaatsvinden in een gemeentelijk
aanlegvergun ningstelsel. Bij strijd met het bestemmingsplan buitengebied moet een vrijstelling
gevraagd worden (art. 19 WRO) of moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

- Waterschapskeur: indien de opslag plaatsvindt in een door een waterschapskeur beschermde
zone op of bij de waterkering, kan een keurontheffing vereist zijn.
Overige wet- en regelgeving
- Natuur: Bij elke ingreep in het landschap, dus ook de inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden, moet bedacht worden dat de aanwezige flora en fauna mogelijk beschermd worden door
wet- en regelgeving. Mogelijk is sprake van een natuurnlonument of ligt er een beschermde
dassenburcht. Steeds meer gebieden worden bovendien aangewezen als beschermd gebied in
de zin van de Vogelrichtlijn. Verscheidene wetten en regelingen leggen beperkingen op aan

activiteiten die flora en fauna kunnen verstoren. Denk aan de Natuurbeschermingswet, de
Flora en Faunawet, de Boswet en de gemeentelijke kapverordening, de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. Het gebied kan ook aangewezen zijn als milieubeschermingsgebied of stiltegebied in de provinciale milieuverordening. Ten slotte kunnen delen van het gebied, op grond van
het Natuurbeleidsplan, aangewezen zijn als onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur. Eén en anderheeÍt ook gevolgen voor de toegestane activiteiten.
- Vervoer van afvalstoffen: Voor het vervoer van de baggerspecie van de plek van afgraving naar de

plek van bestemming zijn de regels voor het vervoer van afvalstoffen van belang. Deze regels
worden in bijlage 5 beschreven.

l.ot

Bevoegd gezag per wet:
- Wm: voor de definitieve opslag van klasse 4 (inclusief gevaarlijk afval) zijn GS altijd bevoegd
gezag (cat.28.4 sub f Ivb). Voor klasse l, 2 en 3 geldt het volgende: voor een definitief depot zijn
GS bevoegd gezag (cat.28.4 sub f Ivb). Voor een tijdelijk depot is de capaciteit van het depot
bepalend: als de hoeveelheid baggerspecie groter is dan 10.000 m3 zijn GS bevoegd gezag. Voor
kleinere hoeveelheden zijn B&W bevoegd gezag (caÍ.28.4 sub a onder 3 Ivb). Voor het goedkeuren van het nazorgplan zijn GS bevoegd gezag.

- Wbb: voor Rijkswateren is de Minister van VEW bevoegd gezag (art.63a Wbb)
- I4'yo: Minister van V&W
- Rw:

Minister van VEW

- Ow: GS of Minister van V&W (i.g.v. ontgronding in het zomerbed, art. 8 lid I Ow jo. art. I
Rijksreglement Ontgrondingen). I.g.v. ontgronding in het winterbed moeten GS de vergunningverlening afstemmen met de Minister van VEW zodat de vergunning kan worden getoetst
aan het openbaar rivier- of stroombelang (art. 8 lid 2 Ow).
- WRO: B&.W

- Waterschapskeur: heÍ waterschap in wiens grondgebied de activiteit plaatsvindt
- Natuurbeschermingswet (zie

natuur):

GS

Te volgen procedure per wet:
- Wm: par.3.5.2-3.5.5 Awb

p2l

- Wbb: aïd.1.4 Awb
- Wvo; par. ).5.2-J.5.5 Awb
-

Rw: titel

4.

I Awb

- Ow; par. ).5.2-3.5.5 Awb

- WRO: aanlegvergunning: art. 46 WRO; vrUstelling: artt. 15, 17 , l8- l9a WRO; herziening bestemmings plan: afd. 3.4 Awb; gedeeltelijke wljziging bestemmingsplan: art. I I WRO.
- Waterschaoskeur: titel 4.

I Awb

- Natuurbeschermingswet (zie

4.5

natuur): hfdst. VIII Nbw 1998

Storten in depot

Optie 5: storten in depot
Voorbeelden: storten in Slufter of lJsseloog
Wet- en regelgeving:

- Wm: Wanneer de Wm-vergunning van het bestaande depot thans nog niet voorziet in het
storten van grote hoeveelheden klasse 4 baggerspecie, dan moet de vergunning voor dit depot
worden gewijzigd (art. 8.4 Wm)
- Ontgrondingenwet: vooÍ het afgraven van de baggerspecie is in principe een ontgrondingenwetvergun ning vereist. De Ontgrondingenwet stelt ontgrondingen in principe vergunningplichtig,
ongeacht de omvang (art. 3lid l). De provinciale ontgrondingenverordeningen bevatten een
vrijstellingsregeling voor bepaalde ontgrondingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van natuurbouw, de aanleg, verzwaring of verwijdering van waterkeringen, of het aanleggen, verruimen
en verdiepen van overige waterstaatswerken. Let op: er moet een ontgrondingenheffing be-

taald worden voor ontgrondingen groter dan 10.000 m3. Daarnaast zijn leges verschuldigd.
Ontgrondingen groter dan 100 ha zijn m.e.r.-plichtig. Check Steeds de provinciale ontgrondingenverordening en de provinciale heffingenverordening ontgrondingen. Voor dit rapport zijn
de Gelderse verordeningen gebruikt).
- Wbb:het afgraven van verontreinigde grond moet ook gemeld worden aan het bevoegd gezag
(art.28 Wbb). Ook gelden de saneringsregels. Zie hiervoor opties I en 2.
Bevoegd gezag per wet:

- Wm: GS (caÍ, 28.4 en 28.6Ivb) of B&W (cat. 28,1 Ivb)
- Wbb: Min. van V&W
- Ontgrondingenwet: GS of Minister van V&W (i.g.v. ontgronding in het zomerbed, art. 8 lid I Ow
jo. art. I Rijksreglement Ontgrondingen). I.g.v. ontgronding in het winterbed moeten GS de
vergunningverlening afstemmen met de Minister van V6W zodat de vergunning kan worden
getoetst aan het openbaar rivier- of stroombelang (art. 8 lid 2 Ow).
Te volgen procedure per wet:

- Wm: par. 3.5.2-3.5.5

-Wbb: aÍd.3.4 Awb
- Ontgrondingenwet: par. 3.5.2-3.5.5 Awb
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Bijlage

5

Gehanteerde formules
afwegin gs kad e r

bii het

De afwegingssystematiek vergelijkt de maatschappelijke lasten in de vorm van:

.
.

energieverbruik
kosten

met de maatschappelijke baten in de vorm van:
. vermindering van blootstelling van mens, plant en dier aan de verontreiniging;
. vermindering van verspreiding van de verontreiniging naar andere milieucompartimenten.
Om de effecten van de verschillende inrichtingsvarianten te berekenen, worden de oplossingen
binnen een variant ontleed in deelstappen. De effecten worden per deelstap bepaald en vervolgens getotaliseerd voor de gehele variant.
Energieverbruik
De activiteiten die leiden tot een score op het energieverbruik zijn: ontgraven, transport, overslag en (indien van toepassing) de uit te voeren bewerking. Voorbeelden van bewerking zijn
zandafscheiding, opslag in een tijdelijk depot en immobilisatie.
Het energieverbruik wordt per activiteit uitgedrukt in kJ per ton droge-stofmateriaal dat is ont-

graven en uiteindelijk getotaliseerd tot één score. Dit betekent dat voor elke activiteit in de
keten het droge-stofgehalte van het materiaal bekend moet zijn. Daarnaast moeten bekend
zijn: de transportafstanden en het energieverbruik van het ingezette materieel (in liters diesel
per km en per ton getransporteerd materiaal, in liters diesel per m3 ontgraven materiaal, in
liters diesel per ton overgeslagen materiaal, etc. ) . Als er bewerkingsstappen worden uitgevoerd,
dan moet ook daarvan het energieverbruik bekend zijn.
Kosten

De kosten worden onderverdeeld in vijf rubrieken: stichtingskosten, doorlopende kosten, vervangingskosten, overhead en overige kosten. Voor elke rubriek worden diverse kostensoorten 1725
onderscheiden: kapitaalkosten, energiekosten, grondstofkosten, personeelskosten, materieelkosten en overige kosten. Dit leidt tot de volgende kostenposten:

A.

Stichtingskosten

l.

Projectvoorbereiding (incl. bemonstering & analyse)

2. Voorbereidende werkzaamheden
3. Sloopwerken
4. Herinrichtingskosten
5. Grondwerken
6. Verwerkingskosten
7. Onttrekking en zuivering van grondwater
8. Afschermconstructies
9. Controlesysteem
Directievoering en milieukundige begeleiding
I l. Bijkomende kosten
10.

B. Doorlopende kosten
l. Ontgraving
2. Ttansport
3. Overslag
4. Bewerking
5. Stortkosten
6. Opbrengst delfstoffen zoals zand of klei
7. Bijkomende kosten
8. Monitoring
9. Nazorg

C.

Vervangingskosten
Afschermconstructies
2. Onttrekkings- en zuiveringsinrichting

l.

(negatieve kostenpost)

D.

Overhead

E. Overige kosten
l. Schadeloosstellingen
2. Kapitaal-

en productieverlies

Om een juiste afweging te kunnen maken van kosten (en eventueel opbrengsten) van projecten die een looptijd van meerdere jaren hebben. moet rekening worden gehouden met de
tijdswaarde van geld, afhankelijk van het te verwachten renteniveau. Toekomstige geldstromen
worden daarom toegerekend aan één beslismoment (bijvoorbeeld het moment waarop de beslissing wordt genomen). Hiervoor kan bijvoorbeeld de huidige oÍ contante waarde als basis
worden genomen.

Zowel de vaste als de variabele kosten voor elke activiteit in de verwijderings- of verwerkingsketen moeten bekend zijn. De kosten voor elke deelstap worden vervolgens uitgedrukt in guldens per ton droge stof ontgraven materiaal en getotaliseerd tot één score.
Vermindering van de blootstelling

Blootstelling wordt uitgedrukt als het product van de gemiddelde concentratie in de leeflaag en
het contactoppervlak:
Blootstelling = Concentratie x Oppervlak

p6l

De 'vermindering van de blootstelling' is afhankelijk van het verschil tussen de begin- en de
eindsituatie en wordt uitgedrukt in procenten t.o.v. de beginsituatie. De concentratie wordt
daarbij, per stoÍ, genormaliseerd op het verschil tussen de ARN voor de beschouwde functie en
de streefwaarde. De formule om de vermindering van de blootstelling voor "variant k" te berekenen is:

1-,
[(c',*-C,,,)/
.l*r,
1-ial
/(C",,.,,r - C,,,)J ^'
atitl

o 10070

/\C",,,i,ro?- C,,i) | ""

waaÍn:
variant waarvoor de vermindering van blootstelling wordt berekend
u

ci,k
Ci,o

itga n gssit uati e

concentratie van stof i in de leeflaag bil optie k (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,k =Cs,i
concentratie van stof i in leeflaag in uitgangssituatie (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,o:Cs,i

n=

aantal stoffen dat in bepaling wordt meegenomen

Cs,i

streefwaarde voor stof

Carn,i,k

ARN voor stof

i (in mgi/kg d.s.)
i bii variant k (in mg,/kg d.s.)
i in uitgangssituatie (in mgikg d.s.)

Carn,i,o

ARN voor stof

AK

contactoppervlak voor variant k

Ao

contactoppervlak in uitgan gssituatie

Vermindering van de verspreiding

Verspreiding, waarbij alleen de verspreidingsroute naar oppervlaktewater relevant blijkt te zijn,
is het product van de gemiddelde concentratie in de leeflaag, het oppervlak van de leeflaag, de
frequentie en duur van de overstroming, en de erosiesnelheid:
Verspreiding = Concentratie x Opp ervlak x Frequentie x Duur x Erosiesnelheid

De 'vermindering van de verspreiding' is afhankelijk van het verschil tussen de begin- en de
eindsituatie en wordt uitgedrukt in procenten t.o.v. de beginsituatie. De waarden voor de overstromingsfrequentie, over stromingsduur en erosiesnelheid worden voor de uitgangssituatie en
de inrichtingsvarianten gelijkgesteld. De formule om de vermindering van de verspreiding voor
"variant k" te berekenen is:

):, ftt' - ''''%,,,]- o- *10070
+
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):,
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waarin:

k
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Ci,k
Ci,o
n
Cs,i
Ak
Ao

=
=
=
=
=
=
=
=

variant waarvoor de vermindering van verspreiding wordt berekend
uitgangssituatie
concentratie van stof i in de leeflaag bij optie k (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,k=Cs,i
concentratie van stof i in leeflaag in uitgangssituatie (in mg/kg d.s.), met een minimum van Ci,o=Cs,i
aantal stoffen dat in bepaling wordt meegenomen
i (in mg/kg d.s.

streefwaarde voor stof

contactoppervlak voor variant k
contactoppervlak in uitgangssituatie
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Bijlage

1.

In teid in g

Het rapport Beleidsregels Actiel Boclerlbeheer Rijntakken (in het vervolg afgekclrt als 'ABR')
bestaat uit drie onclcrdelen: voorontwe rp-beleiclsrcgels ABR (deel I); Nola van Toelichting A13R
(deel II) en Aiternatievelt elt Eflecten ABR (deel III). In het voorliggende deelrapptlrt'Altertlatieven en Effecten ABR'worclen dc eflccten van de beleidsregels die m.e.r.-plichtig zijn, beschreven aan de hand van alternaticvcn cn clfectelt zoals dat voor een rn.e.r. gebruikelijk is. Dit
derde deelrapport vorntt de uadere uitwcrking vatr de startl)otitie ten behoeve van het MER.

Bii het opstellen van de voorontwerp-beleidsregcls Acticf Bodembeheer Rijntakken is allerlei
informatie gver effecten van het verwcrketr vart verotttreinigde ttiterwaardengrond uit hct rivierbed gebruikt. Een deel van deze infrlrrnatie is al treschreven in het deel: 'Nota van Toelicl'rting ABR'. Dat deel is geschreven als ccn nola van toelichting op de beleidsregels en niet zo zeer
als een milieu-effect rapport (in het vcrv<llg afgekort als MER). Een aantal tlnderdelen van de
voorontwerp-beleidsregels ABR zijn ccl.rtcr rnilicu-efíectrapportage (m.e.r.)-plichtig. Hicrdoor
zal dus de informatie over dc eífecten van de rn.e.r.-plichtige beleidsregels óók op de wijze van
ec1 MER moeten worclen beschrevcn. Dit betekcnt dat op deze wijze inzicht in de (milic'u)ellecten

wordt gekregen via het bcschrijvcn van alternatieven, ntc't de bijbehorende effecten en de ondcrlinge vergelijking ervan.

De begrippen uiterwaardengrond en baggerspecie
De beleidsregels ABR zijn van toepassing op diffuus verontreinigde uiterwaardengrond, die bij
herinrichtingswerken op een of andere wijze wordt ontgraven in het rivierbed. Volgens deelrapport tr: Nota van Toelichting Actief Bodembeheer Rijntakken, is al dit trodemmateriaal juridisch gezien baggerspecie. Veel van het bodemmateriaal dat wordt ontgraven is echter droge
grond en dat sluit niet aan bij het beeld van het begrip 'baggerspecie' In deze beschrijving van
alternatieven en effecten wordt daarom de meer neutrale term'uiterwaardengrond' gebruikt.
Onder uiterwaardengrond wordt verstaan alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken, waarvan de begrenzing formeel is vastgesteld
krachtens de Wet Beheer Rijkswateren. De term uiterwaardengrond betekent in juridische
termen altijd baggerspecie, en zal in de juridisch getinte hoofdstukken steeds als zodanig
benoemd worden.

Dit deelrapport 'Alternatieven en Effecten ABR' geeft een beeld van hoe het milieu-effect rapport er uit kan komen te zien. Fornteel gezien heeft het nog niet de status van een milieu-effect
rapport. Een milieu-effect rapport kan namelijk pas worden opgesteld, wanneer de richtlijnen
daarvoor Íormeel zijn vastgesteld d<lor het bevoegd gezag (in dit geval de Gedeputeerde Staten
van de Pnrvincies Gelderland, Overiissel en Utrecht).
Bijzonder aan deze m.e.r.-procedure, dic voor de beleidsregels ABR zal worden gev<llgd, is dat
de m.e.r. betrekking heeft op beleid, en niet op een concreet proiect. Dit betekent, dat de effecten van de voorgenomen activiteit (in dit geval het vaststellen van de beleidsregels) veel minder
in detail beschreven kunnen worden dan bij een concreet project gebruikelijk is. Beleidsregels
op zich hebben geen milieu-effecten. De milieu-effecten ontstaan pas, wanneer de beleidsregels
worden toegepast en leiden tot het uitvoeren van bepaalde maatregelen (b.v. het realiseren van
een herinrichtingsproject in het rivierbed). Het beschrijven van milieu-effecten van beleidsregels zoncler een relatie met de fysieke werkelijkheid, waarbinnen die beleidregels worden toe gepast is derhalve niet mogelijk. Aangezien bij een beleids-m.e.r. geen concreet project v<lor
handen is waarvoor de effecten zichtbaar gemaakt kunnen worden, is een casus ontwikkeld:
een fictief herinrichtingsproject. Deze casus betreft een fictief project, dat illustratief en representatief is voor het type projecten dat in de toekomst zal worden uitgevoerd en waarbij de
beleidsregels ABR het toetsingskader vormen. Voor dit fictieve voorbeeldproject zijn de verschillende alternatieven opgesteld en vervolgens de bijbehorende effecten bepaald.
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Leeswijzer
Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding volgt een beschrijving van
die onderdelen van de beleidsregels die m.e.r.-plichtig zijn, en waarvoor dus de altematieven
met bijbehorende effecten worden beschreven (hoofdstuk 2). Het beoordelingskader en de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd staan beschreven in hoofdstuk 3 en het illustratieve
herinrichtingsproject is uitgewerkt in hoofdstuk 4. Er zijn vier m.e.r.-plichtige onderwerpen in
de beleidsregels. Voor elk m.e.r.-plichtig onderwerp is een hoofdstuk gewijd aan de bijbehorende alternatieven, effecten met de onderlinge vergelijking ervan (hoofdstuk 5 t/m 8).
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2.

Reikwijdte en inhoud van het

2.!

De m.e.r.-pticht

MER

De vourgntwerp-beleidsregels ABR zijn niet in hun geheel m.e.r.-plichtig. De vraagstelling, in
dit hoofdstr-rk luidt daarom: Vclor welke beleidsregels is l.ret dotlrltlpen van de m.e.r.-prtlcedltre
verplicht en op welke wijze kan daaraan zinvol inhottd worden gegeven?
De m.e.r.-plicht vloeit voort uit het gegeven dat als verontreinigde uiterwaardengrond wordt
'opgepakt' en ergens anders wordt neergelegd, er sprake is van het op of in de bodem brengert
van afvalstgffen. Verontreinigde uiterwaardengrond, die ergens neergeleg,d of geborgen nloet
wgrde n, wgrdt namelijk beschouwd als'aÍvalstof'. De m.e.r.-plicht van dc'beleidsregels is gebaseerd op artikel 18.1 van bijlage C van l'ret Besluit m.e.r. van juni 1999. De relevante l)assage

van dit besluit luidt als volgt:

Activiteit

Gevallen

Besluiten

- de vaststelling van

r. de methode van bewerken,

-

het beleid

verwerken of vernietigen

inzake de verwiidering

van afualstoffen;

van ahralstoffen.

z. het op of in de bodem

Het besluit.........op grond van

artikel ro.ra van de wet, dat als
eerste voorziet in de verwiidering
van de afualstoffen.

brengen van afualstoffen
om deze daaÍ te laten.

ctle vaststellen van welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet in het MER zullen
wurden opgenomen zijn de volgende r"ritgangspunten gehanteerd:

Bij

-

Een m.e.r. betreft alleen nieuwe activiteiten. Dit houdt ir.r dat de m.e.r.-plicht alleen tlp
nieuw beleid van toepassing, is;
De m.e.r.-plicht vloeit voort r-rit de Wet op Milieubeheer en heeft dien ten gevolge alleen
betrekking op het afvalstoffenbeleid; dus niet op ander beleid, zoals het bodembeleid (b.v.
saneringsdoelstelling

)

De formulering van de m.e.r.-plicht is leidend bij de keuze van onderwerpen; het
in het MER meenemen van onderdelen van de beleidsregels is niet aan de orde;
De m.e.r. is gericht op het leveren van een meerwaarde voor de besluitvorming.

2.2

vrijwillig

De m.e.r.-plichtige activiteiten

De volgende onderwerpen zijn m.e. r. -plichtig:
l. De hoofdkeuze: wel of geen níeuw beleid,'dit houdt in het introduceren en/of toestaan van ande-

2.

).
4.

re verwerkingsopties dan het afvoeren van verontreinigde uiterwaardengrond naar Srootschalige baggerspeciestortplaatsen; dus het al dan niet toepassen van de beleidsregels;
Bodem btijft bodem (klasse 1 t/m 4l):de voorwaarden van toepassing; het gaat hierbij om de
randvoorwaarden die worden gesteld aan het opnieuw gebruiken van klasse I t/m 4 uiterwaardengrond als bodem;
Bodem (ktasse 4) wordt bouwstof:de voorwaarden voor toepassing; dit betreft de keuze van de
vourwaarden waaronder klasse 4 uiterwaardengrond als bouwstof mag worden toegepast;
De minimale omvang voor bergen ín zandwinputten;híerb1j gaat het erom wat de minimale omvang moet zijn van bestaande of nieuwe zand- of kleiwinputten, waarin verontreinigde
uiterwaa rdengrond wordt geborgen.

tn de Derde en de Vierde Nota Waterhuishouding is een indeling op grond van de mate van verontreiniging van
waterbodems opgenomen. De indeting vindt plaots op basis van de concentratie van verontreinigingen en bestoot

t

uit vijf klassen:
Klasse o: schoon (voldoet aon streefwaarden)

Klasse

t:

Klasse

z: tussen grens- en toetsingswaorde

tussen streef- en grenswaarde

3: tussen toetsings- en interventiewoarde
Klasse a: boven interventiewaarde
Klasse

I

rls

1. De hoofdkeuze: wel of geen

nieuw beleid

Het huidige beleid ten aanzien van grote hoeveelheden vrijkomende verontreinigde weerdgrond is gericht op het afvoeren van deze weerdgrond naar grootschalige baggerspeciestortplaatsen of verwerkingsinstallaties (voor zandscheiding, reiniging eni of immobilisatie). De voorontwerp-beleidsregels ABR geven mogelijkheden om verontreinigde op andere manieren te
verwerken, bijvoorbeeld als bodemmateriaal ('bodem blijft bodem') of als bouwsrof ('bodem
wordt bouwstof') of om het materiaal te bergen in zandwinputten. De keuze voor het al dan
niet toestaan van deze nieuwe verwerkingsopties kan worden beschouwd als nieuw beleid voor
het verwerken en het op of in de bodem brengen van afvalstoffen en vormt de hoofdkeuze

binnen het MER.
2. Bodem blijft bodem (klasse 1 t/m 4): de voorwaarden voor toepassing

136
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Het huidige beleid biedt formeel geen mogelijkheid voor het op grote schaal hergebruiken van
verontreinigd bodemmateriaal als nieuw bodemmateriaal voor bijvoorbeeld natuurvriendelijke
oevers, uiterwaardverlagingen, onderafdichting van nevengeulen en dergelijke. In de Evaluatienota Water en de Vierde Nota Waterhuishouding worden deze mogelijkheden wel genoemd,
maar ze zijn nog niet formeel vastgelegd in de regelgeving. Bij het vaststellen van voorwaarden
voor de toepassing van verontreinigde uiterwaardengrond uit het rivierbed volgens het principe'bodem blijft bodem'gaat het dus om nieuw beleid, dat in het MER moet worden meegenomen op basis van het bovengenoemde artikel: 'het op of in de bodem brengen van afvalstoffen'.
3. Bodem (klasse 4) wordt bouwstof: de voorwaarden voor toepassing
Het Bouwstoffenbesluit op basis van de Wbb en WVO is het juridische kader voor het toepassen
van verontreinigde uiterwaardengrond als bouwstof in werken. Voor uiterwaardengrond die is
verontreinigd tot boven de samenstellingswaarden (dit komt meestal overeen met klasse 4),
wordt in het voorontwerp van de beleidsregels ABR nieuw beleid opgesteld. Het vaststellen van
de randvoorwaarden waaronder uiterwaardengrond boven de samenstellingswaarden (klasse
4) toegepast mag worden als bouwstof in werken en maakt onderdeel uit van het MER volgens
artikel 'het op of in de bodem brengen van afvalstoffen".
4. De minimale omvang voor bergen in zandwinputten

Voor het vaststellen van voorontwerp-beleidsregels over de minimale omvang van een zand-

winput die wordt gebruikt voor het bergen van verontreinigde uiterwaardengrond is sprake
van nieuw beleid omdat op dit punt wordt afgeweken van het beleidsstandpunt verwijdering
baggerspecie. Hierin wordt voor het storten van baggerspecie een minimale omvang voor de
baggerspeciestortplaats van 'enkele miljoenen kubieke meters'genoemd. De minimale omvang
van het bergen in een zandwinput wordt in het MER beschreven, omdat het van toepassing is
op het artikel: 'het op of in bodem brengen van afvalstoffen'.

3.

Beoordelingskader en uitgangspunten
ef fectvoorspelling

3.1

Beoordelingskader

Een beoordelingskader bevat een complete set van relevante, niet overlappende aspecten en
criteria die een rol spelen bij het beoordelen van de alternatieven. Een beoordelingskader werkt
sturend bij de effectvoorspelling en vormt de basis voor het vergelijken van de alternatieven in
het MER.

De keuze van de relevante aspecten en criteria in de startnotitie is gebaseerd op het voor de
activiteit relevante overheidsbeleid. Ttjdens de effectvoorspelling kan blijken dat bepaalde effecten 'niet onderscheidend' zijn. Dit wil zeggela dat de alternatieven op deze aspecten niet
verschillen. In zulke gevallen zullen deze aspecten in de vergelijking van de alternatieven in het
MER niet worden meegenomen.
Van belang is ook het onderscheid tussen milieu-inhoudelijke en procesmatige aspecten.

In de

meeste gevallen beperkt m.e.r. zich tot de eerste categorie van aspecten. In dit geval worden
vanwege het grote belang bij de voorbereiding van de beleidsregels ook twee procesmatige
aspecten meegenomen.
Hierna wordt in tabelvorm het beoordelingskader gepresenteerd. Ook wordt aangegeven welke
meetlat gebruikt gaat worden en wat daarop de meeteenheid is.

ln,

Tabel

r. Beoordelingskader voor de alternatieven

Aspect

Criterlum
..

Realisatie proieddoelen

Hoogwaêr

Meetlat

,

:

Rivierverruiming

bescherming

Natuurontwikkeling

Meeteenheid2

.::.

Ruimte voor

afuoer

m3

en berging

Teffeslsóe

Oppervlak nieuwq
rrïatuur

Aqu€llschcrin

luul

,

Ha

natuur
Oppervlak

nieuwe

Ha

natuur
'

Milleu-inhoudelijke aspecten

i"-:l"

rl lil
...

'. , ::' l:

Blootstelling en

Ecosystemen

Kwalitatlef :

contactmogeliikheden

Humaan

Kwalitatief

Verspreiding van

Grondwater

Oppervlak

Ha

Kwalitatief

+++l--

verontreinigingen
Oppervlaktewater
Duurzaamheid

.

+++f-+++f---

Oppervlak

Ha

Kwalitatief

+++/--

Energieverbruik

Gebruik

GJ

Product- en

Hoeveelheid

63

materiaalhergebruik

..:

Geluidshinder

Hinder

Investering grondverzet

Monetair

milioenen gutdens

Netto opbrengst

Monetair

milioenen guldens

Netto kosten

Monetair

milioenen guldens

Complexiteit uitvoering

Werkzaamheden

Kwalitatief

+++/---

Doetmatigheid regetgeving

Handhaafbaarheid

Kwalitatief

+++l---

Beheersbaarheid, nazorg

Kwalitatief

+++f--

Hinder bii Íealisatie

..

+++l--

Kosten
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delÈtoffen

Procesmatige aspecten

z ln een aantal gevollen wordt een kwalitotieve beoordeling von het effect uitgevoerd. tn die gevallen wordt
gewerkt met een zevenpuntsschaal die als volgt dient te worden geïnterpreteerd:
+++ zeer groot positief effect in vergelijking tot het nulalternotief
++ groot positief effect in vergelijking tot het nulalternatief
positief effect in vergelijking tot het nulolternotief
+
geen verschil in vergelijking tot het nulolternatief
o

-

negatief effect in vergelijking tot het nulalternotief
groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief
zeer groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief

3.2

Methode van effectvoorspelling

Uitgangspunt bij deze m.e.r. is ten eerste dat de wijze waarop de effectvoorspelling plaatsvindt
dient aan te sluiten bij het beleidsmatige karakter van de voorgenomen activiteit. Het is niet in
alle gevallen goed mogelijk en ook niet nodig effecten op een kwantitatieve wijze te voorspellen. De efÍectvoorspelling dient inzicht te bieden in de beleidsmatig relevante verschillen tussen
de alternatieven.
De informatie in deze fase van de effectvoorspelling is gebaseerd op de nu beschikbare informatie. Van enkele aspecten waren geen kentallen direct beschikbaar, hiervoor zijn aannames gedaan. Deze inschattingen worden in de volgende paragraaf toegelicht. Er is gerekend op basis
van de huidige beschikbare kentallen en de gemaakte aannames. De nu beschikbare informatie

over de effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven op het niveau van het
riviersysteem is voornamelijk kwalitatief van aard.
Verspreiding van verontreinigingen: grondwater
De verspreiding van verontreinigingen vanuit verontreinigde uiterwaardengrond naar het grond-

water is afhankelijk van veel variabele factoren, zoals de concentratie van verontreinigende
stoffen, klei-, kalk- en organisch stofgehaltegehalte, redoxpotentialen, grondwaterstroming,
onverzadigd dan wel verzadigd en het consolidatieproces van ontgraven uiterwaardengrond.
Een kwantitatieve berekening van de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uitlogen is daarclm
voor deze effectbeschrijving op hoofdlijnen niet mogelUk. In plaats daarvan is gekozen voor het

globaal berekenen van het contactoppervlak tussen de verontreinigde uiterwaardengrond en
het grondwater (uitgedrukt in hectaren) in combinatie met een kwalitatieve beoordeling van
de verspreiding. Bij deze kwalitatieve beoordeling wordt het contactoppervlak en de mate van
uitloging van verontreinigende stoffen samengenomen.
Ve rsp re i ding v an

verontr e iníg ing e n : op p e rv I a ktewate

r

Verspreiding van verontreinigingen naar het oppervlaktewater ontstaan vooral, wanneer verontreinigde uiterwaardengrond door erosie in suspensie gaat en als zwevende stof meegenomen wurdt door de rivier. Er vindt ook verspreiding van verontreinigingen plaats door diffusie
vanuit verontreinigde waterbodem, maar deze verspreiding is verwaarloosbaar ten opzichte
van de versprciding door erosie.
Erosie vindt vooral plaats wanneer er hoogwater optreedt kort nadat de grond is neergelegd en

nog niet is begroeid. De mate van verspreiding van verontreinigingen in het oppervlakte is
hierdoor vooral afhankelijk van de kwaliteit (concentraties) van de bovenste laag van het toegepaste uiterwaardengrond. Daarom is hier dezelfde vorm van effectbeschrijving gekozen als
bij grondwater. Het contactoppervlak tussen verontreinigde uiterwaardengrond (direct na realisatie) en oppervlaktewater is berekend. Dit wordt aangevuld met een kwalitatieve effectbeschrijving, waarbij het contactoppervlak en de mate van verontreiniging van de bovenlaag worden
samenSenomen.
Duurza amhe

íd

: e nerg ieve r bruik

De kentallen voor het energieverbruik zijn ontleend aan het rapport: 'Belasting van oppervlaktedelfstoffen: onderzoek naar effecten op natuur, milieu en economie in Nederland'van R.C.N.
Wit e.a. CE/EIB in opdracht van Ministerie van Financiën. Deze getallen zijn omgerekend naar
de situatie van de concrete herinrichtingsprojecten.

I
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Tabel

z.

Energieverbruik

.,..iit.

Activiteit

Energieverbruík

per kubieke meter grondvezet (mega loules)

Ontgnverylvinning
Grondverzet bin nen proieelgebied

9

'Bodem als bouwstof ",

9

grondverzet binnen projectgebied
Afuoeren uiterwaardengrond naar

Transport
5

"'r,

Totaat
14
74

r

.:,.:r1.,,,,,..

9

:..

L9

zandwinput opminder
dan ro km afstand
Afuoeren uiteMaardengrond naar

9

59

baggerspeciestortplaats

op 5o km afstand

13i

In-situ omputten
Winning van klei

20
5

Winning en verwerking zand uit

x4

6o

6o

29

29

zandwinput
Winning en verwerking zand

uit

uiterwaarden/nevengeul

Het gaat hier om globale kentallen. Het werkelijke energieverbruik is sterk afhankelijk van de
uitvoeringswijze en de werkelijke transportafstanden.
Kosten
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Om de k<lsten van het grondverzet en ontgraven binnen de alternatieven te kunnen bepalen
zijn eenheidprijzen voor het grondverzet per kubieke meter aangenomen (zie tabel 3). Aangezien nog geen grootschalige herinrichtingsprojecten langs de Rijntakken fir.rancieel zijn uitgewerkt, zijn er nog geen goede algernec'n toepasbare kentallen voor kostenraming,c'n van projecten beschikbaar. Daarom is voor de bepaling van kosten informatie gebruikt uit Deskstudie
Uitvoering Middenwaal uitgevoerd door het Specieplatform Ruimte voor de Rijntakken. Deze
inÍormatie is gecombineerd met gegcvens uit het achtergrondsdocument Grond van dc. Trajectnota/MER van het project Zandrnaas/Maasroute. Aan de lrand van deze gegevens zijn de onderstaande globale eenheidsprijzen opgesteld, deze zijn inclusief de inschatting van de plan- en
overheadkosten en exclusief BTW. Hierbij gaat het om globale bedragen, die alleen zijn bedoeld
om het or.rderlinge verschil tussen de alternatieven inzichtelijk te maken.

Tabet3.

Eenheidsprijzen

Eenheidspdizen (excl. BTW)
per kubieke meter grondverzet (Vmr)

Activiteit

Ongescheidenontgraven Gescheidenontgyaven
Kosten:
Grondverzet binnen proiectgebied
"Bodem als bouwstof

", grondverzet binnen proiectgebied

7,50

72,5o

10,OO

15,OO

12,OO

17,OO

25,oa

3O,OO

Afuoeren en bergen van uiterwaardengrond in zandwinput

(op minder dan ro km afstand)
Afuoeren uiterwaardengrond naar baggerspeciestortplaatsen,

inclusief kosten inrichting (op circa 50 km afstand)
Omputteir'is gelijk aan twee maal grondverzet

15,OO

Aanvoer schone uiterwaardengrond van elders
Opbrengsten door verkoop

2O,OO

delÉtoftn:

Ktei

Zand

ultlgandput

zand uitr'uitàrwaarden

/

.:r:r:rr:r:r.:
,

nevengàu!

1

.',:a,,,,:,,a

,,

5'oo
6,oo

5,oo
6,oo

2,OO

2.OO

Er is onderscheid gemaakt tussen de afstanden waarover de uiterwaardengrond vervoerd dient
te worden en de nauwkeurigheid waarmee hergebruik uitgevoerd dient te worden. Zo is aangenomen dat, wanneer de bodem als bouwstof gebruikt gaat worden -bijvoorbeeld bij hergebruik
in een kade- het bouwen van een kade meer precisie vereist dan het plaatsen van uiterwaardengrond als onderafdichting van een nevengeul.
De opbrengsten komen voort uit de delfstoffenverkoop. Hiervoor is onderscheid gemaakt in de
delfstoffen 'klei' en 'zand'. De opbrengst is natuurlijk sterk afhankelijk van wat voor zand er
beschikbaar komt (beton- en metselzand of ophoogzand). In de zandwinputten bestaat de mogelijkheid om het zand in-situ te scheiden (door middel van een drijvende scheidingsinstallatie
op de zandwinput). Hierdoor kan alleen het hoogwaardige metselzand worden gewonnen en
blijven de kleinere, onbruikbare fracties in de zandwinput achter. Bij zand dat wordt gewonnen
uit weerdverlaging of zomerbedverdieping is dit niet mogelijk en wordt een mengsel van beton
en metselzand en ophoogzand ontgraven. Voor beide categorien zijn verschillende eenheidsprijzen per kubieke meter opbrengst weergegeven in tabel 3.
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fictief herinrichtingsproject

De redenen van het ontwikkelen van een fictief
richti n gs p roject

Omdat bij een treleids-m.e.r. geen concreet pr<lject voor handen is waarvoor de effecten zichtbaar gemaakt kunnen w<lrclen, is een casus ontwikkeld: een fictieï herinrichtingsproject.
De redenen voor het ontwikkelen van clit fictieve, representatieve herinrichtingsproject zijn:
- Om te bekijken hoe de verschillendc beleidsrcgels in de praktijk uitwerken is het nodig
gcblc'ken de beleidsregels en alternalieven daarvorlr toe te passen op een realistisch voclrbeeldproject, omdat dan pas dLridelijk wordt hoe de beleidsregels precies geïnterpreteerd

-

-

moeten wrlrdcn;
Voor het Lleschrijven van de vilorgcnomen activitcit, met de hieruit voortvloeiende (milieu)-effecten en het kunnen ramen van de k<lsten is het noodzakelijk over de dimensies
van de activitciten te beschikken, zoals bijvoorbeeld de te verplaatsen hoeveelheid uiterwaardengr<lnd;
De verschillende activiteiten hebbe n irrvl<led op elkaar en dienen in samenhang binnen een
zo realistisch mogelijk herinricl.rtingsproject te worden beschouwd.

Het fictieve herinrichtingsproject is gebaseerd op de reeds bcstaande plannen voor rivierverruimings- en l.rerinrichtingsprojecten langs de Rijntakken die zijn voorzien in de komende l0 tot
l5 jaar. Dit is de termijn waarbinnen de gr<lte riviervernrimingsprojecten langs de Rijntakken
zullen worden uitgevoerd en waarvoor de beleidsregels zullen gelden. In paragraaf 4.2 wordt
ingegaan op welke herinrichtingsmaatregelen momenteel zijn gepland met de bijbehorende
inschatting van de totale hoeveelheid uiterwaardengrond die daarbij vrij zal komen. In paragraaï 4.) wordt het daarop gebaseerde fictieve herinrichtingsproject (ook wel voorbeeldproject
genoemd) beschreven, waarin al de in de plannen genoemde herinrichtingsmaatregelen zijn
opgenomen, zoals uiterwaardverlaging, nevengeulen, onderafdichting van de nevengeul,, z.and'
winputten en delfstoffenwining. Voor dit illtrstratieve voorbeeldprclject zijn de verschillende
alternatieven opgesteld en vervolgens de bijbehorende effecten bepaald, welke zijn beschreven
in de hoofdstukken 5 t/rl 8.

4.2
Ri

Projecten voor rivierverruiming en natuurontwikkeling Iangs de

jn takken

Voor dc Rijntakken zijn de mogelijke herinrichtingsmaatregelen beschreven in het advies'Ruimte
voor de Rijntakken'. In dit rapport worden een aantal mogelijke maatregelen uitgewerkt om de
veiligheid tegen overstrcming langs de Rijntakken te verbeteren. De meest kansrijke maatrege-

len zijn:
- Lokaledijkverlegging;

-

-

Opheffen van obstakels in het winterbed (b.v. kaden, hoogwatervrije terreinen, aanbruggen
en veersloepen);
Uiterwaardverlagir.rg in combinatie met natuurontwikkeling;

I(ribverlaging.
Zomerbedverdieping wordt alleen genoemd als maatregel in overgangsgebieden.
Voor de herinrichting van uiterwaarden (uiterwaardverlaging in combinatie met natuurontwikkeling) zijn drie alternatieven ontwikkeld. Deze alternatieven zijn:
l. Herinrichting zoveel mogelijk binnen de grenzen van de Ecologische HoclÏdstructuur;
2. Grootschalige herinrichting;
3. Grootschalige herinrichting met uitzondering van uiterwaarden met hoge landschappelijke
en cultuurhistorische waarden.

In het advies 'Ruimte voor de Rijntakkcn' zijn de herinrichtingsprojecten van de verschillende
alternatieven nog niet concreet uitgewerkt. Bij deze alternatieven w<lrden grote hoeveelheden
veelal diffuus verontreinigdc uiterwaardengrond afgegraven en elders weer toegepast oÍ geborgen binnen het riviersysteem. Daarnaast worden eveneens grote hoeveelheden delfstoffen (zand
en industrieklei) gewonnen, verwerkt en op de markt afgezet. In de onderstaande tabel is een
globaal overzicht gegeven van de totale hoeveelheden uiterwaardengrond en delfstoffen die bij
de verschiller-rde alternatieven vrijkomen. Het merendeel van de uiterwaardengrond is licht tot

lr+l

sterk verontreinigd. De mate waarin Ioopt sterk uiteen en de spreiding van de verontreiniging is
inhomogeen en diffuus.
Tabet

4.

Overzicht hoeveetheid grondverzet bil alternatieven van'Ruimte voor Rilntakken'(milioenen m3)*

De totale hoeveelheden grond variëren sterk per alternatief, maar duidelijk is dat in alle alternatieven grote hoeveelheden als 'onbruikbaar' omschreven uiterwaardengrond vrijkomen,
waaryoor een toepassing gezocht moet worden. Volgens het advies 'Ruimte voor de Rijntakken'
is in bestaande zandwinputten ongeveer 50 miljoen m3 ruimte beschikbaar voor eventuele
berging van onbruikbare uiterwaardengrond. Voor geen van de alternatieven is dit voldoende
en zal het materiaal elders geborgen moeten worden; hetzij buiten het riviersysteem of door het
opvullen van nieuwe zandwinputten. Dit laatste is om financiële redenen een interessante optie, omdat de (netto) opbrengsten van de zandwinning gebruikt kunnen worden voor de (gedeeltelijke) financiering van de herinrichtingprojecten.
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Ook is berging in baggerspeciestortplaatsen buiten het riviersysteem kostbaarder dan in zandwinputten in het rivier, doordat het materiaal over een grotere afstand getransporteerd moet
worden. In het illustratieve voorbeeldproject is aangenomen dat de afstand tot een baggerspeciestortplaats 50 kilometer bedraagt, tegenover l0 kilometer voor een zandwinput. Vijftig kilometer is overigens een conseryatieve schatting. In de huidige situatie is de transportafstand tot
de dichtstbijzijnde in bedrijf zijnde baggerspeciestortplaats gemiddeld groter.

4.3

Het fictieve herinrichtingsproject

Tegen de achtergrond van deze plannen voor de Rijntakken is het fictieve representatieve herinrichtingsproject vormgegeven. Het Iigt in de verwachting, dat het accent in de komende jaren
zal liggen op projecten langs de Waal en (in mindere mate) de Nederrijn. Om deze reden is als
uitgangsituatie een (fictief) riviergedeelte gekozen, dat representatief is voor de Waal en de

Nederrijn.
De kenmerken van het fictieve herinrichtingsgebied zijn als volgt. Het winterbed is breed en
min of meer recht, en het zomerbed slingert zich met flauwe bochten binnen dit winterbed. De
uiterwaarden liggen I tot 3 meter boven het gemiddelde rivierpeil. Hoewel de kleilaag sterk in
dikte kan variëren, is met betrekking tot de bodemopbouw aangenomen dat de deklaag een
gemiddelde dikte heeft van 1,5 meter (0,5 m roofgrond en I m klei). Onder de deklaag bevindt

zich een zandpakket. Een dergelijk bodemprofiel is veel voorkomend langs de Rijntakken. De
grondwatergradiënt heeft een flauw verloop. ïloch is bij de aanleg van de geplande ingrepen
(b.v. aanleggen van nevengeul) het risico op verdroging van grondwaterafhankelijke natuurwaarden aanwezig.
Op diverse plaatsen langs de rivier zijn diepe putten ontstaan door zandwinning, waarvan er
één ligt binnen het gebied van het fictieve herinrichtingsproject. Deze diepe zandwinput komt
in aanmerking voor verondiepen, waardoor er meer mogelijkheden voor aquatische en terrestische natuur ontstaan.

Delfstoffenwinning in combinatie met bergen
Naast het afvalstolÍenbeleid, waar het hier om g,aat, is er ander beleid van invloed op de
activiteiten in het kader van Ruirnte voor de Rijntakken. In dit kader is het delfstoffenbeleid
van bc'lang. Een onderdccl van cnkele hierna beschreven alternatieven is het bergen van
materiaal in diepe putten in de uiterwaarden, al dan niet in cornbinatie met zandwinning.
Volgens het huidige Structlrurschenra Oppervlakte Delfstofïen (SOD) is het realiseren van
nieuwe dicpc zar-rdwinningen in de uitcrwaarden niet toegestaan. De verwachting is dat ten
tijde van het uitvoeren van de riviervernrimingswerkzaamheden een wijziging van het SOD
zal zl,jn doorgevoerd die het realiseren van diepe zandwinningen in de uiterwaarden wel
mogelijk rnaakt, waarbij het onlstane gat (dc zandwinput) na de zandwinning moet worden
opgevuld. Deze beleidswijziging wordt ingezet om 'omplltten' rnogelijk te maken: het winnen van delfstoffen om uite rwaardverlaging in combir-ratie met het bergen van verontreinigde uiterwaardengror-rd kosteneffectief mogelijk te maken.

Voor omputten bestaan twee variantcn. De eerste, en Ïinancieel meest aantrekkelijke variant, is die waarbij de bij r-riterwaardverlaging vrijkornende verontreinigde uiterwaardengrond geconcentreerd bijeen wclrdt gebracht in nienwe zandwinputten. Deze variant van
omputten nocmcn wr: 'geconcentrc'erd-omputten' en nraakt onderdeel uit van de voorgenomen activiteit. De andere variant van omputten is het 'in situ-omputten', deze variant wordt
beschreven in het r.neest milieuvriendelijke alternatief: preventie en hergebruik afvalstofÍen.

De ingrepcn in clit ficticve herinrichlingsproject kouren overeen nret cle rraatregelen die in de
planncr.r van'Ruinrte voor Rijntakkcn'zijrr aangegeven als kansrijke nraatregelen orn rivierverruirning cn natuurontwikkcling, 1()t stand tc brengen. De nraatregelen bestaan uit de aanleg van
twee neven!1errlen, triterwaarclve rlaging aan wce rszi.jclcn van clc rivicr, de aanleg van twee hoogwatervluchtplaatsen, de aanleg van ccn kaclc en hct vcronciicpcn van ec'n zandwinput. Om

plaatselijke erosie van Íijnzanclig nratcriaalen een nrogeli.jkc vcrclroging van grondwaterafhankelijke natuurwaarden te voorkonren is in dc helÍt van het oppcrvlak van de nevcrrgculen een
onderafdichting rlet rriterwaarclengroncl noclig. Dc cinclclicptc van cen nevengeul lredraagt genriddeld 4 rneter treneden hct oorspronkclijkc nraaivelcl: dc bodcm wordt in de helft van het
oppervlak van de nevengeulen circa 6 nreter algeÍlraven, waarna een 2 mctcr dikke onc'lerafcliclrting wordt opgebrachl.
Een schetsmalige weerÍlave vau het ficticvc hcrinrichtingspnljcct met cle voorgenomen ingrepen is opgenomen in figuur l. Er wrlrclt uitgegaan van ecn bestaandc zandwinput en een nog
aan te leggen (nier.rwe) zandwinput. In tabel 5 staan alle climcnsies van dc geplande ingrepen
vermeld.
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Schetsmatige voorstelling van het fictieve herinrichtingsproject ABR
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Tabel

5.

Dimensies van voorgenomen ingrepen in het voorbeeldproject

Dimensies

Ingrepen

l.engta
(n0

Riviertraiect

Sooo

BÍ€êdt€
(m)

Uiterwaardverlaging ondiep

350

Uiterwaardverlaging diep

350

r

4ooo

200

0nderaÍdichting nevengeul r

3500

2o0

Ntyengeut z

4OOO

200

Onderafdichting nevengeul z

3500

200

Nevengeul

?ándwiíput r (bestaand)
2andwinput z (te creëren)
ttoogwatervluchtplaats

!461

Oppervtak
(ha)

r

(r:3)

20
72

300

5o

Hoogwatervluchtplaats z (r:3)

300

5o

Kade

6ooo

tísptc

Inhoud

(m)

(x rooo

,

md

q'a
o'5
\,
5250
4-6
4ooo
1
7Oo
4-6
4ooo
|
7aa
20
3OOO
io
12ooo
5 (hoogte) 20
s (hoogte) 20
'
150

Voor de vrijkomende delfstoífen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. Van de hoeveelheid zand die vrijkomt uit de eventueel nieuw aan te leggen zandwinput 2, wordt aangenomen dat 507o verkocht kan worden als beton-metselzand. Het overige deel wordt teruggebracht in de put. Op basis van gegevens afkomstig uit "Stand van zaken Ruimte voor Rijntakken" (RWS, 1999) wordt aangenomen dat I5% van het vrijkomende materiaal uit de deklaag
beschikbaar is als industrieklei. De totale hoeveelheid vrijkomende industrieklei bedraagt daarmee voor dit project circa 1,5 miljoen m3. Bij een doorkxrptijd van circa ó jaar, betekent dit dat
er per jaar uit dit project gemiddeld circa 250.000 mf industrieklei beschikbaar komt. Voor deze
hoeveelheid is naar verwachting markt. Het onder de deklaag gelegen zand wordt als 'schoon'
geclassificeerd en kan als delfstof worden verkocht. De vraag naar zand is veel groter (beton en
metselzand landelijk l5 miljoen m3 per jaar), zodat ook het verkopen van het zand geen probleem op zal leveren.

Op basis van gegevens over de deklaag is het fictieve herinrichtingsgebied ingedeeld in vier
homogene deelgebieden. De grenzen van de deelgebieden zijn bepaald op basis van gegevens
op de bodemkwaliteitskaarten uit de Nota van Toelichting ABR (dcclrapport II):
I: Niet recent opgeslibt, lange overstromingsduur;
II: Niet recent opgeslibt, korte overstromingsduur;
III: Recent opgeslibt, lange overstromingsduur;
IV: Recent opgeslibt, korte overstromingsduur.
Op basis van deze vier situaties is een inschatting gemaakt van het percentage aan verontreinigde uiterwaardengrond wat in elk van deze deelgebieden kan voorkomen. Een niet recent opge-

slibte uiterwaard z.al een groter percentage (20-25%l niet verontreinigde uiterwaardengrond
bevatten, klasse 0. Daartegenover zal een recent opgeslibte uiterwaard een gering percentage
(5"/ol aan schone uiterwaardengrond bevatten een hoger percentage (35-40o/o) verontreinigingsklasse l-l en z.elÏs 55-60"/" aan verontreinigingsklasse 4. Op deze manier is vo<lr de vier
deelgebieden het percentage ingeschat van het voorkomen van de verontreinigde uiterwaardengrond in een bepaalde verontreinigingsklasse.
Daarna is per geplande ingreep aangegeven voor welk deel (percentage) deze voorkomt in de
vier homogene deelgebieden. Deze indeling is gemaakt aan de hand van gegevens uit de bodemkwaliteitskaarten. De aard en de hoeveelheid van het tijdens de uitvoering van de ingrepen
vrijkomende materiaal zijn schematisch weergegeven in tabel 6.

Tabel

I

n

6.

Hoeveelheid vrijkomend bodemmateriaal per ingreep (xrooo m3)

tlelfttof

Ulterwaardengrond

richtingsmaatregelen

Verlaging ondÍep

Totaal

Klei

Tand

485

265

o

7750

446o

790

o

5250

r

1020

18o

28oo

4Ooo

Nevengeul z

7020

18o

28oo

4OOO

Zandwinput z

380
816s

7o

5550

6ooo

!445

tttto

210('('

Verlaging diep
Nevengeut

Totaal

De tijdens cle uitvoering van de ingrepen vrijkomende uiterwaardengrond kan. aÍhankelijk van
het gekozen alternatief, verwerkt worden in de kade, de hoogwatervluchtplaatsen, de onderaf-

dichting van de nevengeulen, ter verondieping van de zandwinputten en bij het terugleggen
van uiterwaardengrond in de uiterwaarden als bodem. De uiterwaardengrond kan tevens wt>rden gestort in een baggerspeciestortplaats. De vrijkomende delfstoffen worden verk<lcht. Een
overzicht van de toepassingsmogelijkheden is opgenomen in tabel 7. Naast de toepassingsmogelijkheden is het in sommige gevallen tevens mogelijk om bodemmateriaal (deels) om te putten
ter plaatse van de 'diepe' uiterwaardverlaging en de nevengeulen.

Tabe[

7.

Toepassingsmogetijkheden vrilkomende uiterwaardengrond
Volunre Ónooo mr)

Toepassingsmogêtijkheid
Onderafdichting nevengeul

r

7ao

Onderafdichting nevengeu[

2

7o4

Hoogwatervluchtplaats

1

Hoogwatervluchtplaats z

::

Kade

150

Zandwinput

r

Zandwinput

2

Afuoeren,náàr'

luz

3Ooo
lVlax 6ooo
:ba

gge15peeiestortplaats

r,errrgbêngan. ak,bodemlaag in uiterwaarden

[a*ranketijk van alternatieO

Aft ankeliik van alternatief
Aftranketiik van in-situ omputten

5 Atternatieven en effecten hoofdkeuze

5.1

De hoofdkeuze: weI of geen nieuw beleid

5.2

De alternatieven

Bij het maken van de hoofdker-rze gaat het om de keuze oÍ de beleidsregels ABR wel of niet van
kracht worden en wat van dat nieuwe beleid in grote lijnen de strekking is. Het in de voorontwerp-beleidsregels beschreven nieuwe aÍvalstoffenbeleid houdt in dat naast storten in baggerspeciestortplaatsen andere opties voor de verwerking van verontreinigde uiterwaardengrond
ntogelijk worden. De alternatieven voor de hoofdkeuze die in het MER worden beschreven
zijn:
- Nulalternatief: niets nieuws d<len, dus: gcen nieuw beleid;
- Voorgenomen activiteit: het toepassen van de beleidsregels;
- Baggerspeciestortplaatsen-alternatief: een meest milieuvriendelijk alternaticf dat zich richt
op het minimaliseren van verspreiding en blootstelling;
- Preventie en hergebruik-alternatief: een meest milier-rvriendelijk alternatief dat zich richt op
het minimaliseren van het ontstaan van afvalstoffen en het maximaliseren van het hergebruik.

Nulalternatief

In het nulalternatief wordt de situatie beschreven zoals deze nu is, en de wijzigingen daarin,
zoals deze te verwachten zijn, als de voorgenomen activiteit niet wordt ondernomen (de autonome ontwikkelingen). Het nulalternatief is het toepassen van het huidige beleid. Hierin dient
al de verontreinigde uiterwaardengmnd afgevoerd te worden naar grootschalige baggerspeciestortplaatsen, nadat - voor zover mogelijk en doelmatig - via zandscheiding of reiniging het
schone en bruikbare materiaal is verwijderd. De baggerspeciestortplaatsen worden ingericht
confclrm het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie. Alleen het klasse nul materiaal kan
in het rivierbed op grote schaal worden toegepast.
l'+g
In de praktijk blijkt de uitvoering van het huidige beleid op zodanige belemmeringen te stuiten
dat slechts zeer beperkt uitcrwaardengrond uit het rivierbed wordt afgevoerd naar baggerspeciestortplaatsen. Er zijn geen redenen te veronderstellen dat dit in de nabije toekomst wel op
grote schaal zou gebeuren. De kosten van het aívoeren van al het materiaal zijn te hoog en het
draagvlak voor het realiseren van grootschalige baggerspeciestortlocaties is te laag. De gevolgen
zijn onder andere:
- De rivierverruimings- en natuurontwikkelingsprojecten zullen maar zeer ten dele kunnen
worden uitgevoerd;
- De situatie waarin verontreinigd materiaal verspreid in het rivierbed aanwezig is, blijft bestaan.

Dit alternatief levert dus geen echte oplossing voor het probleem. Het beschrijven van deze
situatie levert echter wel een goede referentie voor de milieu-gevolgen.

Bij het vertalen van de algemene beschrijving van het nulalternatief naar de specifieke situatie
van het fictieve herinrichtingsproject is de volgende redenering gevolgd. Geen enkel onderdeel
van het fictieve herinrichtingsproject kan worden uitgevoerd zonder grondverzet van verontreinigde uiterwaardengrond. Er zijn per inrichtingsmaatregel wel duidelijke verschillen in de
hoeveelheid verontreinigende uiterwaardengrond die vrijkomt in verhouding tot de hoeveelheid aan delfstoffen (zand en klei). Bij de aanleg van de nevengeulen komt relatief veel zand en
weinig uiterwaardengrond vrij. Alleen de nevengeulen worden dus binnen het nulalternatief
aangepakt. De uiterwaardenverlaging wordt niet uitgevoerd.
Verontreinigde uiterwaardengrond van klasse I t/m 3 kan worden gebruikt als bouwstof en dus
moet deze mogelijkheid binnen het nulalternatief optimaal benut worden. Dit kan door de
kaden en de hoogwatervluchtplaatsen te realiseren.

l
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Figuur
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Schetsmatige voorstetling van het nulalternatief

Omdat alleen klasse 4 uiterwaardengrond niet als bouwstof wordt toegepasL moet de uiterwaardengrond die als bouwstof wordt gebruikt zorgvuldig gescheiden worden ontgraven (inclusief al het bijbehorende bodemonderzoek). De partijen die niet voldoen aan de eisen van het
bouwstofbesluit (onder andere klasse 4 uiterwaardengrond) en de resterende verontreinigde
uiterwaardengrond worden afgevoerd naar een baggerspeciestortplaats.
Ook de schone uiterwaardengrond wordt gescheiden ontgraven en gebruikt als onderafdichting van de nevengeulen. Aangezien er onvoldoende schone uiterwaardengrond aanwezig is
om de onderafdichting van een gedeelte van de nevengeulen te realiseren, wordt schone klei
van elders aangevoerd.
Samengevat komt het nulalternatief van het representatieve herinrichtingsproject er als volgt
uit te zien:
- De aanleg van de nevengeulen, kade en hoogwatervluchtplaast kan volledig worden gerealiseerd;
- Schone uiterwaardengrond (klasse 0), wordt gescheiden ontgraven en als bodem bij o.a.

-

onderafdichting van nevengeulen;
De kade en de hoogwatervluchtplaatsen worden gerealiseerd met uiterwaardengrond die
voldoet aan het Bouwstoffenbesluit.
De overige verontreinigde uiterwaardengrond, die niet als bouwstof kan worden gebruikt,
wordt ongescheiden ontgraven en afgevoerd naar een baggerspeciestortplaats;
De uiterwaardenverlaging wordt niet uitgevoerd;

Er vindt geen omputting plaats en er wordt ook geen nieuwe zandwinput gerealiseerd.
De vrijkomende delfstoffen zand en klei worden verkochq
Het tekort aan uiterwaardengrond voor het realiseren van de onderafdichting van een gedeelte van de nevengeul wordt van elders aangevoerd;

In tabel 8 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmateriaal weergegeven. Uit de tabel blijkt
dat er in totaal 8 miljoen m3 bodemmateriaal vrijkomt, waarvÍrn ó miljoen m3 delfstoffen, bij
de uitvoering van de ingrepen behorend bij het nulaltematief. De toepassing van het wijkomende bodemmateriaal is weergegeven in tabel 9.

Tabet

8.

Hoeveelheid vriikomend bodemmateriaal (X rooo m3): Nulalternatief

I tst

ïabel

9.

Toepassingsmogetijkheden vrilkomende uiterwaardengrond: Nulalternatief

Voorgenomen activiteit: het toepassen van de beleidsregels

Het toepassen van de beleidsregels betekent in essentie dat andere mogelijkheden dan alleen
het afvoeren naar grootschalige baggerspeciestortplaatsen mogelijk worden. Het toepassen van
de voorontwerp-beleidsregels betekent dat op grond van een doelmatigheids-afweging een keuze

wordt gemaakt uit vijf mogelijke opties voor het verwerken van vrijkomende uiterwaardengrond:

$21

Bodem blijft bodem
Bodem wordt bouwstof
Hergebruik na bewerking
Bergen in zandwinputten
Storten in (baggerspecie)stortplaatsen.

De voorgenomen activiteit gaat uit van omputten3. Zonder omputten wordt het uitvoeren van
de voorgenomen activiteit niet haalbaar geacht om twee redenen:
- De capaciteit van de bestaande (oude) zandwinputten is onvoldoende om al het vrijkomende materiaal te bergen;
- De inkomsten uit de delfstoffenwinning zijn gewenst om de rivierverruiming te financieren.

Binnen de'Voorgenomen activiteit'wordt gewerkt met geconcentreerd omputten. Hierbij wordt
de vrijkomende verontreinigde uiterwaardengrond geconcentreerd bijeen gebracht in nieuwe
zandwinputten, die speciaal voor het bergen van dit materiaal worden gemaakt.

Bij de voorgenomen activiteit kan uiteraard wel het gehele fictieve herinrichtingsproject worden uitgevoerd. Bij de voorgenomen activiteit wordt de uiterwaardengrond ontgraven en toegepast per homogeen deelgebied, zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaarten. Binnen de
homogene deelgebieden worden geen afzonderlijk partijen onderscheiden naar verontreinigingsklassen. Voor het wel gescheiden ontgraven per verontreinigingsklasse is een aparte variant opgenomen, die verderop in deze paragraaf wordt toegelicht.

3 Omputten is het winnen van delfstoffen (uit zandwinputten in de uiterwaarden) en het bergen von verontreinigde uiterwaardengrond in deze putten.

t..| '))

voorgenomen activiteit (ongescheiden ontgraven)

I

variant: gescheiden ontgraven

Fíguur

3

Schetsmatige voorste[[ing van de Voorgenomen

activiteit

Voor de onderafdichting van een gedeelte van de nevengeulen (toepassing 'Bodem blijft bodem') wordt relatief schone uiterwaardengrond van onder de nevengeulen en relatief sch<lon
materiaal uit deelgebied II gebruikt. Ook voor de afdeklaag van de verondieping van de zandwinput wordt zcl veel mogelijk uiterwaardengrond uit de relatief schone deelgebieden toegepast. Ook de minst verontreinigde homogene deelgebieden bevatten klasse 4 uiterwaardengrond, die in het algemeen zowel in horizontale als in verticale richting zeer inhomogeen is.
Doordat binnen één deelgebied verder geen scheiding wordt aangebracht in verontreinigingsklassen wordt ook klasse 4 uilerwaardengrond hergebrr-rikt als 'Bodem blijft bodem' en 'Bodem
wordt bouwstof'.
Verder wordt de vemntreinigde uiterwaardengrond ongescheiden ontgraven en gebclrgen in de
bestaande zandwinput en de nieuwe zandwinput, die in het kader van het project wordt aangelegd.

Het alternatief de'Voorgenomen activiteit'kan hierrnee als volgt worden samengevat:
- Het volledige fictieve herinriclrtingsproject wordt gerealiseerd (nevengeulen, uiterwaardenverlagingen, kade, hoogwatervluchtplaatsen, verondiepen van de bestaande en realisatie
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I

van de nieuwe zandwinput);
De vrijkomende delfstoffen (zand en klei) worden verkocht;
Naast uiterwaardengr<lnd klasse 0 wordt ook uiterwaardengrond klasse I t/m 4 afk<lnrstig
uit het relatief schoonste homogene deelgellied herllebruikt als bodem (onderafdichting Íledeelte van never-rgeulcn );
Voor de kaden en de hoogwatervluchtplaatsen wordt ongescheiden ontgraven uiterwaardengrond gebruikt, waardoor ook klasse 4 uiterwaarder.rgrond als bouwstof wordt gc'bruikt;
De resterende uiterwaarde ngrond wordt gebruikt v<l<lr hct ve'rondiepen van de nabijgclcgen
zandwinput en het opvullen van de nieuwe zandwinput;
Er wordt geen uite rwaardengrond afgevoerd naar baggerspeciestortplaatsen.

Variant :

G e sche i

den

o

n ttl rave

n

In principe is het rnogelijk om binnen een homogeen cleelgebied ook uiterwaardengrond vat.t
verschillende vcronlrcinigingsklassen gescheiden te ontÍlraven. Hierbij wordt de te ontÍlravcll
uiterwaardengrond opgcdeeld in een groot aantal parti.ien grortd, waarvan door lrodernonclcrzoek de (gerniddeldc) verontrcinigingsklasse wordt bepaald. Bij het ontgraven wrlrden vcrvolgens de verschillende I)artijcr'r van een bepaalde veronlrcinigingsklasse gescheiden gchottclcn
en ook gescheiden algevocrcl cn vcrwerkt. Het meesl vcronlrcinig,de materiaal kan bijvoorbeclcl
bij hetstorten in zanclwinpulten'in de kern van hc1 storlliclraarn'worden gebracht, waarbij Irct
minder verontreiniÍlde rnate riaal als een 'schil' daarorrhccrt wrlrdt gestort.
Zelfs wanneer w<lrd1 gewcrkl n)et partijen van trijvoorllceld 1000 m3 (veel groter clan bi.j sartering van landtroclenrs gebrrrikclijk is), gaat het hierbij ()nl zecr grote aantallen parli.jen gnrntl.

Het benodigdc onclerzoek is zeer omvangrijk en clc uilvocring w<lrdt hierdoor zcer cotttlllcx.
Wel kan een vcrrninclerirrg van verspreiding en bl<lotslellirtg aan verontreiniging gcrcalisccrd
worden. Dezc varianl worcll hierna verder uitgewerkt.

In tabel l0 zijr-r dc hocvcclhedcn vrijkomend bodcrnrlatcriaal weergegeven. Uit dc tabel ltlijkt
daterintotaal 2l rniljocnrnSlrodemmateriaalvrijkonrt,waarvan I2,6miljoenm]dclfstollcn,
bij de uitvoering van dc ingrepen behorend bij de voorger)onren activiteit. De toepassing van
het vrijkomendc bodcrnrnaleriaal is weergegeven voor clc lwec varianten ongescheiden e lt
scheiden ontgraven in rcspectievelijk de tabellen I I en 12.
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Tabel

ro. Hoeveelheid vrijkomend bodemmateriaal: Voorgenomen activiteit

lnÍichtin gsmaatÍegelen

Delfstof

Uiterwaardengrond
Klei

Zand

Verlaging ondiep

r485

265

o

Verlaging diep

4455

7go

o

Nevengeul

1

1010

18o

28oo

Nevengeul z

1010

18o

28oo

380

7o

5550

8340

í.485

1115O

Zandwinput
I

2

Utdd{

TabeI

u.

Toepassingsmogetijkheden vrijkomende uiterwaardengrond: Voorgenomen activiteit - variant ongescheiden
ontgraven

Toepassingsmogeliikheden

Volume

Plaats

Samenstelling

(x rooo m3)
Bodem bliift bodem

Onderafdichting neven geul

r.

r7% klasse o

700

39olo klasse r-3

0nderafdichting nevengeul

z

44% klasse 4
r7olo klasse o

7oo

39% klasse r-3
klasse 4

44o/o

Bodem wordt bouwstof

Kade en

hoogwatervluchtplaatsen

58olo klasse o

190

3zolo klasse r-3

ro% klasse 4
Bergen in putten

Zandwinput

r

(bestaand)

rz%

3OOO

klasse o

37olo klasse r-3

5r% klasse 4
Zandwinput z (te realiseren)

rzolo klasse o

3750

37olo klasse r-3

5r% klasse 4
Verkooen delfstoffen

TabeI rz. Toepassingsmogetijkheden

Afnemers zand

1115o

roo% zand

Afnemers industrieklei

1415

roo% klei

vrijkomende uiterwaardengrond: Voorgenomen activiteit - variant gescheiden

ontgraven

Toepassi

n

gs- mogetilkheden

Bodem btiift bodem

Volume

Plaats

Onderafdichting nevengeul r

700
Onderafdichting nevengeul ? 700

tooo/o klasse o

64% klasse o
:

360Á kla55e 1-3

',:...i.,:t:i

Bodem wordt

Uou@

: ..tii .'.

Kade en

hoogwatervluchtptaatsen
Bergen in putten

Zandwinput

r

(bestaand)

Samenstelling
(x rooo m3)

l

190

1oo% klasse 1-3

3OOO

4oolo ktasse r-3
6oolo klasse 4

Zandwinput 2 (te realiseren)

3754

Afnemers zand

1115O

looo/o zand

Afnemers industrieklei

7475

roo% klei

4oolo klasse r-3
6oolo klasse 4

Verkochten delfstoffen

t...
l'))
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Figuur

4

Schetsmatige voorstelling van het baggerspeciesto rtp laatse n a lte rn atief

Baggerspeciestortplaatsenalternatief: MMA voor minimaliseren verspreiding en blootstelling

In de m.e.r.-systematiek mag bij het beschrijven van het Milieuvriendelijk altematief worden
verondersteld dat meer geld beschikbaar wordt gesteld voor het bereiken van milieudoelstellingen. In de huidige situatie (zie hiervoor onder'nulaltematief') wordt, mede vanwege de hoge
kosten, slechts zeer beperkt verontreinigde uiterwaardengrond gestort in baggerspeciestortplaatsen. In dit meest milieuvriendelijke alternatief wordt het extra beschikbare geld besteed aan het
realiseren van grootschalige baggerspeciestortplaatsen binnen en buiten het rivierbed voor het
definitieÍ bergen van verontreinigde uiterwaardengrond, teneinde verspreiding van en blootstelling aan verontreinigingen, te voorkomen.
De projecten voor rivierverruiming in natuurontwikkeling kunnen door deze extra middelen
en capaciteit in baggerspeciestortplaatsen volledig binnen het bestaande beleid worden uitgevoerd. Schone uiterwaardengrond wordt gescheiden ontgraven en gebruikt voor de toepassing
'bodem blijft bodem' Ook voor de toepassing'bodem wordt bouwstof'wordt zoveel mogelijk
schone of licht verontreinigde uiterwaardengrond gebruikt, zodat in ieder geval voldaan kan
worden aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. De overige uiterwaardengrond wordt ongescheiden ontgraven en afgevoerd naar baggerspeciestortplaatsen.
Het baggerspeciestortplaatsen-alternatief kan hiermee als volgt worden samengevat:
- Het volledige fictieve herinrichtingsproject wordt gerealiseerd (nevengeulen, uiterwaardenverlagingen, kade, hoogwatervluchtplaatsen) met uitzondering van het-verondiepen van de
bestaande zandwinput en realisatie van de nieuwe zandwinpug
- Voor de toepassing 'Bodem blijft bodem' (onderafdichting nevengeulen)-wordt alleen schone uiterwaardengrond (klasse 0) gebruikt. Deze sóone uiterwaardengrond wordt gescheiden ontgraven uit de relatief schone homogene deelgebieden binnen de uiterwaardverlagingen en nevengeulen;
- Voor de kaden wordt gescheiden ontgraven uiterwaardengrond gebruikt, die in ieder geval
voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en zo min mogelijk verontreinigd is;
- Alle resterende verontreinigde uiterwaardengrond wordt afgevoerd naar baggerspeciestortplaatsen;
- De vrijkomende delfstoffen (zand en klei) worden verkochq
- Er wordt geen uiterwaardengrond gebruikt voor het verondiepen van de nabijgelegen zand-

winput.
In tabel 13 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmateriaal weergegeven. Uit de tabel blijkt
dat er in totaal l5 miljoen m3 bodemmateriaal wij komt, waaryan 7 miljoen m3 delfstoffen, bij
de uitvoering van de ingrepen behorend bij het baggerspeciestortplaatsen alternatief. De toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende uiterwaardengrond is weergegeven in tabel 14.
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Preventie en hergebruik-alternatief: MMA voor duurzaamheid

Het tweede meest milieuvriendelijke alternatief richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen
van het ontstaan van afvalstoffen. Waar afvalstoffen toch vrijkomen, richt het alternatief zich
op het hergebruiken dan wel nuttig toepassen van de afvalstoffen. Het'in situ-omputten'maakt
onderdeel uit van dit alternatief. In deze variant van omputten wordt het materiaal altijd teruggelegd op de plek waar het vandaan komt. Binnen het huidige afvalstoÍfenbeleid spreekt men
dan van 'hergebruik van afvalstoffen', waarnaar in dit meest milieuvriendelijk alternatief dus
wordt gestreefd. In deze variant worden delfstoffen ondiep gewonnen, hetgeen complexer en
daardoor kostbaarder is dan het winnen van delfstoffen door middel van het graven van diepe

putten
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Een van de manieren om zo veel mogelijk uiterwaardengrclnd her te gebruiken is door bij
uiterwaardenverlagingen - na het afgraven van een deel van de klei die als delfstof verkocl.tt
kan worden - eerst de niet verkoopbare uiterwaardengrond opzij te zetten, vervolgens het zand
te ontgraven en daarna de uiterwaardengrond weer terug te zetten, zodat de oorspronkelijke
bodem weer hersteld wordt. Dit'in situ-omputten'maakt een belangrijk onderdeel uit van dit
alternatief en vindt plaats in de uiterwaarden en in de nevengeulen. Hierbij worden dus relatief
veel delfstoffen ondiep Íaewonnen. Belangrijke nadelen van deze vorm van delfstoffenwinning
zijn dat het de uiterwaardengrond twee keer'opgepakt' moet worden en dat de verontreinigde
uiterwaardengrond weer verspreid in de uiterwaarden terechtkomt. Wel wordt erop gelet, dat
de uiterwaardengrond binnen de homogene deelgebieden blijft.
Kanttekening bij het 'in situ'-omputten' is dat dit technisch nooit voor honderd procent kan
worden gerealiseerd. Dit is een gevolg van de vaak zeer grote spreiding in voorkomens (laagdiktes, oppervlakten, kwaliteiten) van winbare hoeveelheden delfstoffen in relatie tot de technisch
beschikbare en financieel haalbare winningstechnieken.
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Figuur

5

Schetsmatige voorstelting van het PreventieH e rge b ru iksa lte rn atief
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Het preventie- en hergebruik alternatief ziet er als volgt uit:
- Het volledige fictieve herinrichtingsproject wordt gerealiseerd (nevengeulen, uiterwaardenverlagingen, kade, hoogwatervluchtplaatsen) met uitzondering van de realisatie van een

-

-

nieuwe zandwinput;
De diepe uiterwaardverlagingen (van circa 3 meter diep) worden gerealiseerd door het zand
te ontgraven en de uiterwaardengrond weer terug te leggen ('in-situ omputten'). De ondiepere uiterwaardverlagingen worden op de gebruikelijke manier gerealiseerd door de uiterwaardengrond af te graven en elders toe te passen;
Doordat alle uiterwaardengrond weer wordt teruggelegd (dus ook de relatief sterk verontreinigde uiterwaardengrond), wordt er veel uiterwaardengrond klasse I t/m 4 toegepast als
'bodem blijft bodem';
Voor de kade en de hoogwatervluchtplaatsen wordt ongescheiden ontgraven uiterwaardengrond gebruikt, waardoor ook klasse 4 uiterwaardengrond als bouwstof wordt gebruikt;
Er wordt geen nieuwe zandwinput aangelegd (er wordt 'in situ omputten' realiseerd i.p.v.
geconcentreerd omputten);
De vrijkomende delfstoffen (zand en klei) worden verkochq
De resterende uiterwaardengrond wordt gebruikt voor het verondiepen van de bestaande
nabij gelegen zandwinput;
Er wordt geen uiterwaardengrond afgevoerd naar baggerspeciestortplaatsen.

In tabel l5 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmateriaal weergegeven. Uit de tabel blijkt
dat er in totaal 21,5 miljoen m3 bodemmateriaal wordt ontgraven, waarvan l2 miljoen m3
delfstoffen, bij de uitvoering van de ingrepen behorend bij de voorgenomen activiteit. De toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende uiterwaardengrond zijn weergegeven in tabel 16.
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Tabel 16. Toepassingsmogetijkheden vriikomende uitenrvaardengrond: Preventie- en hergebruik alternatief
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5.3

Effectbeschrijving hoofdkeuze milieu-inhoudetijke aspecten

Een overzicht van de effecten en de beoordeling daarvan is gegeven is tabel 17. De kwalitatieve
beoordelingcn zijn allemaal gegeven ten opzichte van het nulalternatief. De '0' beoordeling die

daar wordt gegeven wil dus niet zeggen dat alle effecten van het nulalternatief neutraal zijn,
maar alleen dat dit als referentie wordt gebruikt.
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Hoogwaterbeschermíng

Met uitzondering van het nulalternatief wordt bij alle alternatieven het gehele rivierverruimingsproject gerealiseerd (totaal l5 miljoen m3). Bij het nulalternatief wordt de uiterwaardverlaging helemaal niet uitgevoerd. De rivierverruiming bedraagt hierdoor in totaal slechtst 8
miljclen m3, bijna de helft van de rivierverruiming bij de overige alternatieven.
Natuurontwikkeling

Met betrekking tot het aspect natuuror.rtwikkeling worden de criteria terrestrische natuLlrontwikkeling en aquatische natuLlrontwikkelirrg meegenomen. Als meetlat voor beide criteria wordt
de oppervlakte in hectare gehanteerd van dat deel van een gebied waar droge respectievelijk
natte natuurontwikkeling als doel wordt gesteld. In het voclrbeeldproject wordt als eindsituatie
een natuurgebied beoogd. Hierdoor kan in principe de oppervlakte van het hele fictieve herinrichtingsproject waar uiterwaarden worden verlaagd als nieuw natuurgebied worden beschouwd.
Er zijn daardoor geen verschillen tr-rssen de alternatieven wat betreft terrestrische natuurontwikkeling met Llitzondering van het nulalternatief. In het nulalternatief wordt immers n<lg
geen uiterwaardverlaging gerealiseerd en het is niet zinvol om natuur te laten ontwikkelen op
plaatsen waar later nog l-ret maaiveld verlaagd moet worden. Aangezien bij de voorgenomen
activiteit de bestaande zandwinput wordt opgevuld en een nieuwe (opgevulde) zandwinput
wordt gerealiseerd vindt hier aquatische natuurontwikkeling plaats. Bij het preventie en hergebruik alternatief wordt de bestaande zandwinput gedeeltelijk opgevuld en vindt dus naast de
nevengeul slechts een beperkte toename van het oppervlak aquatische natuurontwikkeling
plaats.
B lo otste
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Bij blootstelling en contactmogelijkheden gaat het om de mate waarin planten en dieren (ecosysteem) en mensen (humaan) als gevolg van de ingrepen in contact kunnen komen of blootgesteld kunnen worden aan de verontreinigingen die in het bodemmateriaal aanwezig zijn.
Planten en dieren komen dour voedselopname in contact met de verontreinigingen in de triterwaardengrond. Of hierdoor schade optreedt hangt af van hun gevoeligheid voor de opgenomen
stof, de mate van toxiciteit (giftigheid) van de stof en de dosis. De ingrepen kunnen voural op
platen en dieren van invkled zijn doordat het materiaal op andere plaatsen terecht komt, waardoor de organismen er in meer of mindere mate mee in contact kunnen komen.

In het nulalternatief vindt geen uitcrwaardverlaging plaats en blijft de verontreinigde uiterwaardengrond gewoon liggen. De blootstelling van het ecosysteem aan de verontreinigingen
blijft dus gelijk. Alleen ter plaatse van de nevengeulen bestaat de bodem na realisatie uit schone
grond, waardoor minder blootstelling plaats vindt. ln de voorgenomen activiteit (ongescheiden
ontgraven) wordt veel materiaal afgevoerd en geconcentreerd geborgen, waardoor de blootstelling en contactmogelijkheden met verontreinigde uiterwaardengrond minder groot zijn dan in
het nulalternatief.
In de variant gescheiden ontgraven en bij het baggerspeciestortplaatsen alternatief wordt alleen
schoon en licht verontreinigd materiaal gebruikt voor de gedeeltelijke onderafdichting van de
nevengeulen. Er treedt daarom een nog sterkere vermindering van blo<ltstelling en contactmogelijkheden op dan bij de voorgenomen activiteit met ongescheiden ontgraven.
In het preventie en hergebruik alternatief zijn de blootstelling en contactmogelijkheden van het
ecosysteem met verontreinigde uiterwaardengrond min of meer gelijk aan die van het nulalternatief. Bij dit alternatief bestaat de bodem van de nevengeul ook uit verontreinigde uiterwaardengrond, terwijl bij het nulalternatief een schone bodem van de nevengeul wordt gerealiseerd. Daarentegen wordt een deel van de bovengrond van de uiterwaarden afgegraven en
geborgen in een zandwinput, waardoor daar een vermindering van contactmogelijkheden plaatsvindt.
Een belangrijke kanttekening is, dat de positieve effecten van een schone bovenlaag deels tijde-

lijk van aard zljn,

aangezien de bovenlaag weer verontreinigd zal raken door afzetting van
nieuw verontreinigd sediment door de rivier. Bij de Rijntakken bestaat het sediment, dat thans
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I materiaal. In de variant gescheiden ontgraven van
de voorgenomen activiteit en bij het baggerspeciestortplaatsenalternatief zullen de blootstelling
en contactmogelijkheden als gevolg van herverontreiniging geleidelijk toenemen in de tijd. In
het nulalternatief en in het preventie- en hergebruik alternatief blijven de blootstelling en contactmogelijkheden als gevolg van herverontreiniging ongeveer gelijk of worden zelfs iets beter

bij hoogwater wordt aÏgezet, uit klasse 2 -

(in geval van sterk verontreinigde bovengmnd).
Blootstelling en contactmogelijkheden: Humaan

De voorgenomen activiteit en het baggerspeciestortplaatsen alternatief leveren beide een vermindering van blootstelling en contactmogelijkheden op voor de mens. Het preventie en hergebruik alternatief levert geen belangrijke vermindering van de contactmogelijkheden en blootstelling voor de mens, omdat de verontreinigde uiterwaardengrond hier teruggelegd wordt.
De verschillen in kwaliteit van de bovenlaag van de nevengeul en de opgevulde zandwinpr-rt
zijn voor humane blootstelling onvoldoende relevant om tot een verschillende beoordeling te
komen. De verontreinigde uiterwaardengrond wordt namelijk geconcentreerd en deels op grote diepte geborgen en omdat de contactmogelijkheden voor de mens bij elk van de alternatieven door de toekomstige functie. natllurontwikkelingsgebied, zeer sterk worden beperkt. Ook
voor de humane blootstelling en contactmogelijkheden geldt de bovenstaande opmerking over

herverontreiniging.
Verspreiding van verontreinigingen: Grondwater
De effectbeschrijving van verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater is gebaseerd
op het contactoppervlak en de mate van verontreiniging van het materiaal. De minste verspreiding vindt daarom plaats bij het baggerspeciestortplaatsen-alternatief, waar al het verontreinig,de materiaal dat niet als bouwstof kan wrlrden gebruikt, wordt afgevoerd naar baggerspecie-
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stortplaatsen en daar geconcentreerd wordt getrorgen. De gescheiden ontÍlraven variant van de
voorgenomen activiteit verschilt hier echter nauwelijks van, omdat in de verspreiding van verontreinigingen vanuit de zandwinput bij het bergen volgens het mantel/kerr-r principe weinig
zal verschillen van de verspreiding uit een baggerspeciestortplaats. De v<l<lrgen<)r-nen activiteit
met onÉlcscheiden ontgraven levcrt ook een duidelijke redtrctie op ten opzichte van het nulalternatief, waar veel van de verontreinigde uiterwaardengrond blijft Iiggen. Bij het preventie- en
hergebrtrik alternatief blijft dc meeste verontrcinigdc uiterwaarde ngrond achter als trodem en is
de verspreiding van ver<lntreinigingcrr naar het grondwater dus lret gro<ltsl.

Als gev<llg van herveror-rtreiniging zullen overigens de verschillen in verspreiding tussen de
alternatieven waarin alleen sch<lne uiterwaardengror.rd wordt hcrgebruikt als rlnclerafdichting
en de alternatieven waarbij ook vcrontrcinigd r.nateriaal wordt hcrgebruikt in de loop van de
tijd verrninderen.
Ve rsp re i d i n11 van ve ront re in ig in11e tt : O ppe rv I a ktewa t e r
Bij goed begr<leide uiterwaarden en oevers van nevengeulen vindt tijdens hoogwater in het
algemeen wcinig erosie van uiterwaardengnlrrd plaats. Aanzienlijke erosie kan wel plaatsvinden, wanneer tijdens of kort na de uitv<lering een hoogwater optreedt. De uiterwaardeng(rnd
ligt dan nog relatief l<ls en kan eenvotrdig weg,g,eërodeerd worden door de stroming en golven

tijdens een hoogwater. Voor deze vorrn van erosie is het totale lrodemoppervlak uret verontreinigde uiterwaardengrond en de rnate vau verontreiniging van het oppervlak van belang. Daarnaast treedt een zekere mate van verspreiclir.rg op tijdens het storten van uiterwaardengrond in
een baggerspeciestortplaats of zandwinput, die in open verbinding staat met de rivier.
De voorgen<)men activiteit (ongescheiden ontgraven) krijgt hierbij een negatieve beoordeling,
omdat er op de bodem van de nevengeul meer kans is op erosie van verontreinigde uiterwaardengrond. In het preventie en hergebruik alternatief blijft veel verontreinigd bodemmateriaal
aclrter, dat kan gaan eroderen. De beoordeling is hier duidelijk negatief ten opzichte van de
nulsituatie, omdat in de nulsituatie de uiterwaarden grotendeels begroeid zijn en blijven, waardoor cr minder kans op erosie is.
Duurzaamheid: Product- en materiaalhergebruik
Producthergebruik betreft de hoeveelheid bodemmateriaal die vóór het uitvoeren van de ingre-

pen dezelfde functie heeft als in de beoogde eindsituatie. In dit geval is er sprake van producthergebrr,rik als de uiterwaardengrond als bodem wordt hergebruikt. Het producthergebruik
wordt uitgedrukt in m3. Bij alle alternatieven vindt de toepassing 'Bodem blijft bodem' plaats
do<lrdat de uiterwaardengrond wordt toegepast als onderafdichting van de nevengeul. Alleen
bij het preventie en hergebruik-alternatief wordt 'Bodem blijft bodem' ook toegepast bij de
uiterwaardenverlaging, omdat de uiterwaardengrond hier wordt teruggelegd, nadat het zand er
onder vandaan is gehaald. Er kan daarom bij het preventie en hergebruik alternatief een veel
groter volume aan uiterwaardengrond worden hergebruikt als bodem.
Het materiaalhergebruik, waarbij bodem wordt gebruikt als bouwstof, is voor alle alternatieven
gelijk.
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Bij het nulalternatief vindt het minste grondverzet plaats en worden de minste delfstofÍen gewonnen, waardoor ook het energieverbruik het laagst is. Bij de voorgenomen activiteit vindt
meer grondverzet plaats en w<lrden ook meer delfstoffen gewonnen en dus is het energiever-

bruik hoger. Het baggerspeciestortplaatsenalternatief kost, ondanks de veel kleinere productie
van de delfstof zand, meer energie dan de voorgenomen activiteit, omdat er meer uiterwaardengrond over relatief grote afstand (hier aangenomen op 50 km) wordt afgevoerd. Opvallend
is het grote energiegebruik van het preventie- en hergebruik alternatief (31 7o meer dan de
voorgenomen activiteit). Dit is gevolg van het dubbele grondverzet bij de weerdverlaging en het
grotere energieverbruik van oppervlakkig gewonnen delfstoffen ten opzichte van delfstoÍfen,
die vanaf het wateroppervlak gewonnen en verwerkt kunnen worden. Dit verschil hangt overigens wel sterk af van de gebruikte installaties.
Hínder bij realkatie

Geluidshinder treedt hoofdzakelijk op wanneer het bodemmateriaal per vrachtwagen af- of
aangevoerd wordt, of wanneer fractiescheiding van het bodemmateriaal plaatsvindt. Die fractiescheiding geschiedt ter plaatse (waarschijnlijk door een drijvende scheidingsinstallatie). Aangenomen wordt dat het vrachtvervoer per schip plaatsvindt. Er zal k<lrtom, met de conventionele apparatuur meer geluidsoverlast optreden naarmate er meer delfstoffen worden gewonnen en meer uiterwaardengrond ter plekke wordt toegcpast. De voorgenomen activiteit en het
preventie en hergebruik-alternatief geven daarom de meeste geluidhinder. Het baggerspeciestortplaatsenalternatief geeft iets meer geluidshinder dan het nulalternatief, omdat er bij het
baggerspeciestortplaatsen alternatief meer grondverzet plaats vindt en ook meer transport van
uiterwaardengrond per schip plaats vindt. Het verschil is echter te beperkt om een verschil in
beoordeling te geven.
Kosten

De investeringskosten van het nulalternatief zijn uiteraard het laagst, omdat hier maar een deel
van het project wordt uitgevoerd. De netto kosten van de voorgenomen activiteit met ongescheiden ontgraven zijn echter lager dan die van het nulalternatief. De voorgenomen activiteit
brengt namelijk wel meer kosten met zich mee, maar daar staan ook aanzienlijke opbrengsten
van delfstoffen tegenover. De variant met gescheiden ontgraven is circa fl 40 miljoen duurder
dan de voorgenomen activiteit zonder gescheiden ontgraven. Dit verschil is echter een globale
indicatie, omdat het sterk afhangt van hoe de verontreinigingsklassen precies binnen het te
ontgraven gebied verdeeld zijn. Het baggerspeciestortplaatsen alternatief heeft de hoogste kosten en slechts beperkte opbrengsten, waardoor de netto kosten aanzienlijk hoger zijn dan die
van de overige alternatieven. Het preventie en hergebruik-alternatief heeft iets hogere kosten
dan de voorgenomen activiteit met ongescheiden ontgraven. Ook de opbrengsten zijn lager,
waardoor de netto kosten aanzienlijk hoger uitvallen.
C omp le xite

it v an uitvo ering

In het algemeen geldt, dat het gescheiden ontgraven een sterk complicerende factor in de uitvoering is, niet alleen door het benodigde onderzoek en de doorlooptijd daarvan, maar ook
doordat het aantal verschillende grondstromen in het project vergroot.
Het integraal ongescheiden ontgraven van uiterwaardengrond, zoals bij de voorgenomen activiteit gebeurt is makkelijker wat betreft de uitvoering, maar de berging in een nieuw te realiseren zandwinput zorgt voor een toename van de complexiteit (meer afstemming van grondstro-
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men nodig). Per saldo is de uitvoering van de voorgenomen activiteit ongeveer gelijk aan die
van het nulalternatief. De variant van de voorgenomen activiteit met volledig gescheiden ontgraven is daarentegen aanzienlijk complexer, doordat de extra logistiek van het gescheiden
ontgraven ook nog moet worden afgestemd met die van de delfstoffenwinning.
Het ongescheiden ontgraven en afvoeren naar een baggerspeciestortplaats is weinig complex en
dus is de complexiteit van het baggerspeciestortplaatsen alternatief waarschijnlijk zelfs iets kleiner dan die van het nulalternatief. Het in-situ omputten van het preventie en hergebruik alternatief vraagt om een relatief complexe uitvoering vanwege alle tijdelijke opslag van de uiterwaardengrond en is daarom complexer dan het nulalternatief, hoewel ongescheiden kan worden ontgraven.
Doelmatigheid regelgevíng : handhaaJbaarheid

Het integraal ongescheiden ontgraven van uiterwaardengrond en het afvoeren naar baggerspc'ciestortplaatsen is relatief eenvoudig te handhaven. Het handhaven wordt moeilijker, wanneer
de uiterwaardengrond wordt afgevoerd naar een zandwinput, die deels ook nog moet worden
aangelegd, zoals bij de voorgenomen activiteit ongescheiden ontgraven het geval is. Het gescheiden ontgraven is door de en<lrme logistieke organisatie die daarvoor nodig is, heel moeilijk
om te handhaven. Dat zelfde geldt oclk voor het preventie en hergebruik alternatief, waar grote
hoeveelheden grond in situ worden omgeput. Ook hier is relatief moeiliik te handhaven welk
materiaal waar mag worden tertrggelegd.
Doelmatigheíd regelgeving: beheersbaarheid en nazorg
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Een enkele grote bergingskrcatie voor verontreinigde uiterwaardengnlnd rnaakt hct mogelijk
vccl vcrontreinigingen te concentreren. De uitloging en het contactrisico worden dan optimaal
beperkt. Door rniddel van een grote berging of baggerspeciestortplaats kan een beheersbare
situatic w<lrdetr gecreëerd. Ook dc naz,org, bijvoorbeeld de monitoringsinspanning, kan zich tot
deze enkele locatie beperker.r. De bel.reersbaarheid neemt toe wanneer d<: vcrontreiniging meer
wordt geconcentreerd. De l-rar.rdhaaÍbaarheid, beheersbaarheid en de nazrlrg zijn moeilijker
wanncer verontreinigde uiterwaarclengrond als bodem w<lrdt hergebrr-rikt.

5.4 Vergetijking

van alternatieven: Hoofdkeuze

Op basis van de effectbeschrijving pcr beoordelingscriterium kan een vcrgelijking van cle alternatievcn gcr.naakt worden. Het Ílaat hierbij niet om hc't maken van een kcuze, claarvo<lr moet
immcrs cen afweging gemaakt worclen welke aspectcn belangrijker zijr.r dan anclcrc aspecten.
Een dcrgcli.jke politieke afweging wrlrclt nLr niet rneegenolnen. Een voorbeeld van zo'n afweging is oÍ een zekere verminclcring van verspreiding van verontreinigingen wcl of niet bclangrijker is dan een verschil ir.t kosten. De vergelijking van alternatieven is crop gcricht onl een
goede basis te leggen voor een clcrgclijke afweging. Het geeft aan hoe de altcrnaticvcr.r zich tot
elkaar vcrhouden en waar de be langrijkste verschillen liggen.
De belangrijkste verschillcn tusscn dc alternatieven bevinden zich in de aspcclcn bkrotstclling
en contaclnr<lgelijkheden (vooral ccosysteem), verspreiding van verontrcir.rigirrgcn, kosten en
in minclere rttate energiegebnrik, cornplexiteit in uitvoering en doelmatigheicl regclgcving. Bij
deze verschillen is een duidelijk I)atroon herkenbaar. De alternatieven mct ccn klcine blootstelling en contactmogelijkheden e n gcringc verspreiding naar grond- en oppervlaktewater (voorgenomen acliviteit met gescl.reicle n outgraven en het baggerspeciestortplaatsen-alternatief) hebben hoge k()sten en een relatiel ge nrakke lijke beheersbaarheicl en naz.oÍ9. Bij clczc alternatieven
wordt verot.ttreinigde uiterwaarclen grond immers geïsoleerd geborgen en wordt voor toepassingen met relatief veel mogclijkhcden voor contact en verspreiding van vcrontreinigingen
schone oí licht verontreinigdc uite rwaardengrond gebrr-rikt.
De voorgen<)men activiteit (ongescheiden ontgraven) neemt bij de bovenstaande afweging tussen verspreiding en contactm<lgelijkheden enerzijds, en kosten anderzijds, een tussenpositie in.
De voorgen<)men activiteit (ongescheiden ontgraven) heeft de laagste netto kosten (ongeveer

gelijk aan het nulalternatief) en realiseert toch een vermindering van blootstelling en contactmogelijkheden en van verspreiding van verontreiniging naar het grondwater. Alleen zijn er
meer mogelijkheden voor verspreiding van verontreinigen naar het oppervlaktewater door erosie
van nog niet goed vastgelegde uiterwaardengrond kort na de uitvoering. De gunstige verhou-

ding tussen netto kosten en vermindering van blootstelling, contactmogelijkheden en versprei-

ding maken duidelijk waarom juist deze verwerkingsopties als voorgenomen activiteit zijn gekozen.

Het verder reduceren van de blootstelling en contactmogelijkheden en van verspreiding van
verontreinigingen door de verontreinigde uiterwaardengrond gescheiden te ontgraven leidt tot
een aanzienlijke t<tename van de kosten (meer dan fl 40 miljoen). Hoe gr<lot deze toename is
hangt in het algemeen sterk af van het pr<lject en de wijze waarop de verontreinigingen zijn
verspreid, maar een belangrijke toename in (netto) kosten bij volledig gescheiden ontgraven is
ook in andere studies gevonden (Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute). Bovendien zijn niet
alleen de kosten van gescheiden ontgraven hoger, ook de complexiteit van de uitvoering neemt
sterk toe en het handhaven van de vergunningseisen wordt lastiger door de verschillende grondstromen binnen het werk.
Het baggerspeciestortplaatsen alternatief neemt laatst genoemde bezwaren van de voorgenomen activiteit met gescheiden ontgraven grotendeels weg, maar dit brengt nog veel hogere
kosten met zich mee (meer dan fl 100 miljoen) hogere netto k<tsten ten opzichte van de voorgenomen activireit (ongescheiden ontgraven). De blootstelling en contactmogelijkheden en de
verspreiding van verontreinigingen zijn overigens voor het baggerspeciestortplaatsen alternatief min of meer gelijk aan die van de voorgenomen activiteit met gescheiden ontgraven, terwijl
de kosten circa fl 60 milj<len hoger liggen.

Het preventie- en hergebruiksalternatief scoort maar op één punt beter dan de voorgenomen

activiteit: de hoeveelheid hergebruikt materiaal. Echt duurzamer is het alternatief ook niet,
want het energieverbruik ligt hoger dan dat van de voorgenomen activiteit door de grote hoeveelheid grondverzet en het relatief hoge energieverbruik van winning en verwerking van oppervlakkig ontgraven zand.
Het nulalternatief tenslotte realiseert slechts iets meer dan de helft van de benodigde rivierverruiming en is daardoor geen reëel alternatief om de benodigde veiligheid tegen overstroming in
combinatie met natuurontwikkeling te bereiken. Daarbij komt nog, dat de netto kosten hoger
zijn dan die van de voorgenomen activiteit, waarbij wel de benodigde rivierverruiming wordt
gerealiseerd.

l toz
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Beschrijving van de alternatieven

De v(x)rgenomen activiteit vo<lr de verwerkingsoptie 'b<ldem blijft bodem', is tweeledig:
Het toestaan op zicl.r van het gebruik van verontreinigde uiterwaardengrond (klasse I

t/m 4)

volgens het principe 'Boderl bli.ift bodem';

Het stellen van voorwaarden waaronder verontreinigde uiterwaardengrond gebruikt mag
worden volgens het principe'Bodenr blijft bodem'.
Het op zich toestaan van het gebruik van verontreinigde triterwaardengrond (klasse I t/m 4)
volgens het principe'Bodem blijft b<ldem' k<lmt reeds aan de orde in de ho<lfdkenze. Het gaat in
deze paragraaf bij de alternatieven om de v<lrlrwaarden waaronder verontreinigde uiterwaardengrond mag worden toegepast v<llgens het principe 'bodem blijft bodem'. Bij deze voorwaarden is vooral de lokale situatie, ter plaatse van de uit te voeren maatregelen, van belang.

Waar gaat het concreet om?
Bij de uitvoering van rivierverruiming in het winterbed (bijvoorbeeld nevengeulen en uiterwaardverlaging) wordt altijd eerst op grote schaal ontgraven, waarbij de efficiency van het
ontgraven en de mogelijkheden om delfstoffen te winnen voorop staan. Met deze wijze van
ontgraven wordt nooit direct het gewenste profiel bereikt. Daarom wordt nadat de vereiste
hoeveelheden zijn ontgraven, de taluds en dwarsprofielen op de gewenste wijze afgewerkt,
bijvoorbeeld om zo goed mogelijke condities voor natuurontwikkeling te scheppen. Uiteraard ligt het voor de hand om voor de afwerking van de taluds het nog aanwezige bodemmateriaal te gebruiken, waaronder de diffuus verontreinigde uiterwaardengrond. Op deze manier blijft de uiterwaardengrond die in de oorspronkelijke situatie als bodem aanwezig is,
ook na realisatie als 'nieuwe'bodem achter. Vandaar de naam van deze toepassing: 'Bodem
blijft bodem'.

l reg
Er zijn ook specifieke situaties waarbij een nieuwe bodemlaag van uiterwaardengrond moet
worden aangebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij die nevengeulen die verdroging veroorzaken door verlaging van grondwaterstanden in de omgeving. Door een onderafdichting van
uiterwaardengrond aan te brengen in de nevengeul kan de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving verminderd worden. Ook erosie van fijnzandig materiaal kan voorkomen worden door een onderafdichting van stevige uiterwaardengrond aan te brengen.

Bodem

Figuur

btiift

bodem

6. Schetsmatige voorstelling van: Bodem btiift bodem

Van dc voorwaarden die gesteld worden aan het gebruiken van verontreinigde uiterwaardengrond volgens 'Bodem blijft bodem' worden alleen de voorwaarden ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de te gebruiken uiterwaardengrond in verschillende alternatieven
uitgewerkt. De overige voorwaarden, zoals 'overeenk<lmstige fysieke samenstelling' en 'geen
verontreiniging door lokale puntbron', zijn vclclr alle alternatieven van toepassing.
Voor 'Bodem blijft bodem' zijn de volgende alternalieven opgesteld

-

:

Nulalternatief;
Voorgenomen activiteit: kwaliteit (concentratiL's en uitloging) van de ontvangende bodem
als norm;
I(waliteit (concentraties) van de ontvangende bodem als norm;
Immissie-eisen van Bouwstoffenbesluit als norm;
Meest milieuvriendelijk alternatief voor vcrspreiding en blootstelling.

Bij elk van de 5 alternatieven wordt de indeling in homogene deelgebieden van het Ïictieve
voorbeeld project gebruikt. Omdat het hier alleen over dc vo<lrwaarden gaat wordt niet het
fictieve voorbeeld project meegenomen in de effectbeschrijving. De eÍfectbeschrijving wordt
gebaseerd op dc mogclijkhcdcn om grond vanuit een bepaald declgebied toe te passen in andere deelgebieden.
Het voorbceld is uitgewerkt voor de gemiddelde kwaliteit langs de Waal, maar geldt in principe
<lok voor andere Rijntakken, zij het dat daar de kwaliteitsverschillen tussen de homogene deelgebieden anders liggen dan bij de Waal.
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Voor de Waal geldt, dat de roofgrond (bovenste laag uiterwaardengrond, waarin de plantenwortels zich bevinden) altijd sterker verontreinigd is dan de onderliggende klei. Verder geldt
voor dc kleilaag, dat niet recent opgeslibte deelgebieden minder verontreinigd zijn dan recent
opgeslibte deelgebieden. Verder is er nog een beperkt onderscheid tussen korte en lange overstromingsdr-rLlr, maar dit is sterk afhankelijk van hct moment van opslibtren (en waarschijnlijk
ook de locatie).

Bij de Rijn zijn de verschillen ir.r bodemkwaliteit van homogcnc cleelgebieden wat ureer uitgeprclken. De meeste verontreiniging is l.rier geconcentrecrd in het homogene deelgebied recent
opgeslibt rnet lange overstronrirrgsduur.
Nulalternatief
Volge ns het hr.ridige beleid mag strikt gcuonlcn allccn sclror-rc uile rwaardcngroncl op grote schaal
worclcn gebruikt vr:rorde tocpassir.rg'Boclcr.r.r blijft bodern'4. In dc prakti,lk is vccl uitcrwaardengr<lncl difÍuus verontreinigd en is cr zcldcr.r voldoende schone rriterwaardengrond voorhanden
vorlr de afwerking van alle taluds en hct eventuccl aanbrc'ngen van ondcrafdichtingcn varr
nc'vcngeulen. Daarbij komt, dat onr de schonc uitcrwaardengnrnd te kunnen getrnrikcn deze
cerst zorgvuldig gescheiden lroct wordcn ontgraven. Dit lcidt tot hogc kostcr.r en logistiekc'
conrplicaties tijdens de uitvoering. Het toepassen van verontreinigcle uitcrwaardcngror.rd volge ns 'Bodem blijft bodem' wordt daarorn in de huidige sitr.ratic allcer.r op kleinc schaal gerealiseerd. Dit nulalternatief gaat daarorn uit van de bestaandc boclcnr zonclcr afwc'rking en isolatie,
d.w.z. dat er geen uiterwaarderrgrond bovenop wordt gclcgd voor dc afwerking of onderafdichtir-rgen. Om de verschillen tussen de alternalieven te concentrcrcn op de voorwaardetr voor de
milieu-hygienische kwaliteit wordt wel aangenomen, dat ook bij het nulalternatief de vegetatie

(inclusief gras'mat') van het maaivcld verwijderd

is.

Voorgenomen activíteit: kwalíteit (concentraties en uitloginl;fi van otltvanqende bodem als norm

Dit alternatief betreft de voorwaarde die in de vooronlwerp-bcleidsregels is opgenomen en
vormt daarmee de voorgenomen activiteit. In dit alternatief w<lrdt verontreinigde uiterwaardengrond (klassen | Ílm 4l net als schoon materiaal gel.rruikt voor de toepassing 'Bodem blijft
bodem'. Bij het gebruik van verontreinigde uiterwaardengrond (klassen I t/m 4) wordt de
voorwaarde gesteld, dat de (milieuhygiënische) kwaliteit van de te gebruiken uiterwaardengrond voor wat betreft de concentraties én de uitloging van verontreinigde stoffen beter of
tenminste gelijk moet zijn aan die van de ontvangende bodem. In tegenstelling tot het volgende
alternatief wordt bij de voorgenomen activiteit dus ook naar het uitlooggedrag van de ontvangende bodem en van de te gebruiken uiterwaardengrond gekeken.

Concreet uitgewerkt betekent dit alternatieÍ, dat verontreinigde uiterwaardengrond mag worden hergebruikt als bodem binnen hetzelfde homotrlene deelgebied. Hier zijn immers de concentraties van verontreinigde stoffen en het uitlooggedrag gelijk aan die van de oorspronkelijke
bodem. Daarnaast zal uiterwaardengrcnd uit relatief schonere deelgebieden worden hergebruikt
als bodem in deelgebieden waar de oorspronkelijke bodem minder verontreinigd is. Daarmee
wordt dus een verbetering van de bodemkwaliteit gerealiseerd.
Kwaliteit (concentraties) van ontvangende bodem als norm
Evenals bij de voorgenomen activiteit wordt ook verontreinigde uiterwaardengrond (klassen I
tlm 4) gebruikt voor de toepassing 'Bodem blijft bodem'. Hierbij wordt echter de voorwaarde
gesteld, dat de (milieuhygiënische) kwaliteit van de te gebruiken uiterwaardengrond voor wat
betreft de concentraties van verontreinigde stoffen beter of tenminste gelijk moet zijn aan die
van de ontvangende bodem. In tegenstelling tot het voorgaande alternatief (de voorgenomen
activiteit) wordt het uitkroggedrag van de te gebruiken uiterwaardengrond en van de ontvangende bodem in dit alternatief buiten beschouwing gelaten.

Ook bij dit alternatief mag verontreinigde uiterwaardengrond worden hergebruikt als bodem
binnen hetzelfde homogene deelgebied. De mogelijkheden voor het hergebruiken van uiterwaardengrond in andere deelgebieden zUn iets ruimer dan in het vorige alternatief. Immers
alleen de concentraties verontreinigende stoffen van de toe te passen uiterwaardengrond moeten nu lager of hoogstens gelijk zijn aan die van de ontvangende bodem. Uiterwaardengrond
met vrijwel gelijke concentraties van verontreinigende stoffen, maar met meer uitloging van
verontreinigingen dan de ontvangende bodem mag bij dit alternatief wel worden toegepast.
ie - e is e n B o uws toffe nb e s luit a ls norm
Ook in dit alternatief mag verontreinigde uiterwaardengrond (klassen I t/m 4) worden gebruikt voor de toepassing 'Bodem blijft bodem'. Als voorwaarde wordt gesteld, dat de te gebruiken uiterwaardengrond moet voldoen aan de immissie-eisen uit het Bouwstoffenbesluit. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de (milieuhygiënische) kwaliteit van de ontvangende bodem. De voorwaarde voor het toepassen van verontreinigde uiterwaardengrond betreft
alleen de immissie-eisen uit het Bouwstoffenbesh"rit en niet de grenzen die het Bouwstoffenbesluit stelt aan de concentraties van de te gebruiken uiterwaardengrond.

Immiss

In de praktijk van herinrichtingsprojecten betekent dit, dat alle verontreinigde uiterwaardengrond die voldoet aan de immissieeisen van het Bouwstoffenbesluit overal mag worden herge-

bruikt als bodem. Het gevolg is, dat uiterwaardengrond uit een relatief sterk verontreinigd homogeen deelgebied (b.v. uit het homogene deelgebied recent opgeslibt, korte overstromingsduur) in een relatief schoon deelgebied (b.v. Niet recent opgeslibt. korte overstromingsduur)
mag worden hergebruikt, mits de grond voldoet aan de immissie-eisen van het Bouwstoffenbesluit. Veel uiterwaardengrond voldoet overigens aan de immissie-eisen van categorie I van het

Bouwstoffenbesluit.
Meest milieuvriendelij k alternatief voor verspreiding en blootstelling

Net zoals bij de hoofdkeuze wdrdt in het meest milieu vriendelijk alternatief aangenomen, dat
er meer middelen beschikbaar komen om de schone uiterwaardengrond gescheiden te ontgraven en te gebruiken voor de afwerking van taluds en als onderafdichting. Bij dit alternatief
wordt daarom uitgegaan van het gebruik van alleen schone uiterwaardengrond (klasse 0) voor
de toepassing van 'Bodem blijft bodem'.

Bij grote herinrichtingsprojecten zoals in het fictieve voorbeeldproject uit het vorige hoofdstuk
is in het algemeen wel voldoende schone grond beschikbaar voor de toepassing 'Bodem blijÍt
bodem', omdat de hoeveelheden uiterwaardengrond die als 'Bodem blijft bodem' worden toegepast beperkt zijn ten opzichte van de hoeveelheden uiterwaardengrond die in zandwinputten
geborgen worden. Bij kleinere herinrichtingspmjecten, zoals de aanleg van natuurvriendelijke
oevers, waarbij weinig gr<lnd vrijkomt, is meestal onvoldoende schone grond aanwezig en kan
dit alternatief niet gerealiseerd worden zonder aanvoer van schone uiterwaardengrond van
elders. Dit laatste is niet alleen kostbaar, maar ook moeilijk te realiseren, omdat de schone
uiterwaardengrond meestal ook op de plaats waar deze vrijkomt goed gebruikt kan worden.

I r7t

6.2

Effectbeschrijving bodem btiift bodem

Bij de effectbeschrijving is uitgegaan van het beourdelingskader, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. On'rdat in dit hoofdstuk alleen gekeken wordt naar de effecten van de verschillende voorwaarden v<lor het toepassen van verontreinigde uiterwaardengnrnd volgens 'bodem blijft bodem' zi.jn niet alle aspecten en criteria relevant voor het beschrijven van de effecten.
Dc aspecten rivierverruiming en natuurontwikke ling w<lrden niet meegenomen in de effectbe schrijving, omdat het hier gaat om de voorwaarden vorlr het t<lepassen. Deze zijn niet direct van
invkled op het realiseren van de projectdoelen. Een kanttckening is dat bij het toepassen var-r
stringer-rte v<l<lrwaarden de kosten toenemen, hetgecn het realiseren van de projectdoelstellingen kan bemoeilijken. Hierbij wordt aangenomen, dat de toepassing op zich wel gerealiseerd
kan worden. De effecten van het al dan niet toepassen van 'b<ldem blijft bodem'zijn behandeld
bij de hoofdkc'uze (hoofdstuk 5).

Ook hc't aspect hinder bij realisatie geeft op het niveau van voorwaarden voor toepassing geen
ondc'rschcidcnde verschillen in effecten te zien. Dc hindcr tiidens de realisatie wordt vooral
bepaald door hoeveelheid grondverzet en de verwerking van dclfstoffen. Hoewel er wel enige
verschillen zijn in dc'hoeveelheid grondverzeÍ, z.íjn deze niet groot genoeg om tot een verschil
in beoordeling van de hinder tijdens de realisatie te komen.
Ook dc verschillen in duurzaamheid en energiegetrrr.rik zijn zccr Lrcpcrkt, maar zullen volledigh eidshalve kwalitatief in de eff ectbeschrijving wordcn rnc'eÉlenolren.
BLootstellinll en contactmogelijkheden
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Als relerentiesituatie voor de blootstclling en contaclnloge lijkhcdc'n (hct nlllalternatief) wordt
de lrestaande verontreinigingssituatie van de bodeur gebnrikt (zondcr onttr;raven). Het nulalternaticí wil dus niet zeggen dat er in de huidigc situatic gcerr blootstelling plaatsvindt. Bij de
alternatieven 2 en I nroet de kwaliteit uitgednrkt in c()ncenlraties van verontreinigende stoffen
van de hcrgebruikte uiterwaarden grond beter of tcn rlinste gclijk zijn aan die van de huidige
bodenr. Per saldo zal dit resulteren in een geringe ve rurir.rclcriug van de Lrkrotstelling en contactnrogclijkheden, orldat de concentraties ger.r.ridclclci gczie n icts lager zlrllen zijn. Wannccr alleen
de irrrrnissie-eiscn van het Bouwstoffer.rbeslrrit als voorwaarclc wordt gebnrikt (alternatief 4),
dan hocÍt dit niet het geval te zijn. De mccste uitcrwaarclcrrgrond voldoc't aan clc imrnissie-eisen
van Catcg,rlrie I lrouwstof uit l-ret Bouwstoffcr.rbcslrrit. Hicrdoor outstaal clc rnogelijkheid dat
rriterwaardc'ngrond rrret relatief hoge cor.rccr.rtratics vcronlreinigcnde st()ffcu, die wel aan de
inrnrissic-eisen van het Bor-rwstoffenbesluit villdoct, wordt hcrgc'lrruikt op c'cn plaats waar clc
concenlraties verontreinigende stoffen irr dc oorsllrorrkclijkc lrodcnr lagcrzijn. Bij cen dergclijkc locpassirrg zotr dus c'cn loename van de bkrotstelling cr'r c()nlactnrogclijkhcdcn ontstaan.

llij hct Milier-rvriendelijk alternatief dat zich richt op nrininralc vcrspreidir.rg (altcrnatief 5) wordl
allecn sch<lnc uite rwaardengrond toegepast, waarcloor dc blootstelling en contactmoge lijkhedcn stcrk verrninclcren. De vermindering van hurrrane elleclcn wordt als minder positief (++
i.p.v. +++) beoorcleeld orr dat de toegankelijkhcid van hct gebiccl voor de rnens beperkt z,al tijn
dorlr de aard van het gebied na uitvoering van clc riviervcrnrirningswerkzaamheden. De positicve cffectcn van lrct loepassen van schone uiterwaardengroncl in het Milieuvriendelijk altcrnaticl zUn tijdclijk van aarcl, aangezien de bovenlaag weer vcrontreinigd zal raken door afzettir.rg van vcrontreinigd sedirnent. Bij de Rijntakkcn is de kwaliteit van het sediment, dat nr-r
wordt afgczct klasse

2-l

en dus blijft er sprake

van een verbetering ten opzichte van overige altcrnatieven, onrdat de reeds aanwezige uiterwaarde ngror.td sterker verontreinigd is.
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+

+
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hergebruik
Kosten
Investeringen

Kosten

n.v.t.

grondverzet
Procesmatige criteria

Complexiteit

Werkzaamheden

uitvoering
Doelmatigheid

Beheersbaarheid,

regelgeving

nazorg
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o/- betekent het kan geliik ziin, maar ook minder afhankelijk van plaats van toepassing van verontreinigde uiterwaardengrond

Verspreiding van verontreinigingen :

G

rondwaÍer

De effectbeschrijving voor versprciding van verontreinig,ingen naar het grclndwater is gebaseerd op de mate van verontreiniging en voural op de uitloogbaarheid van verontreinigingen
uit de toegepaste uiterwaardengnrnd. In de voorgenomen activiteit zal de uitloging van de toegepaste uiterwaardengrond minder of hoogstens gelijk zijn aan die van de ontvangende bodem.
Dit zal per saldo dus een vermindering van de verspreiding van verontreinigingen naar het
grondwater tot gevolg hebben. In het algemeen zal alternatief 4 (immissie-eisen Bouwstoffenbesluit) Ook tot een verntindering van de verspreiding van verontreiniging naar het grondwater
leiden, omdat sterk uitlogend mate riaal niet mag wrlrden toegepast. Dit is echter niet altijd het
geval. Wanneer de ontvangende bodem slechts veel minder uitloogt dan de immissie-eisen van
het Bouwstoffenbesluit kan de verspreiding zelfs toenemen.

Bij Alternatief I wordt gcen beperking opgelegd aan de uitloging van de toe te passen uiterwaardengrond en kan de uitloging van de toegepaste uiterwaardengrond groter zijn aan die
van de ontvangende bodem. In dat geval zal een toename van de verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater ontstaan. Of dit zich ook daadwerkelijk voordoet bU alternatieÍ I is
aIhankelijl< varr de situalic
Verreweg de minste verspreiding vindt plaats bij het Milieuvriendelijk alternatief, waar alleen
schone uiterwaardengrond wordl hergebrtrikt als bodem. Als gevolg van herverontreiniging
zullen overigens de verschillen ir.r verspreiding tussen het Milier,rvriendelijk alternatieÍ en de
overige alternaticven in de loill.r van de tijd verminderen (zie opmerking over herverontreiniging onder bkrotstelling en contactmogelijkheden).

Verspreiding van veronÍreinigingen : Oppervlaktewater

Wanneer de uiterwaardengrond net is neergelegd en nog nic't is begroeid, is de uiterwaardengrond gcvoelig voor erosie lijdens hoogwatcr. De mate van verspreiding van verontreinigingen
in het oppervlakte is afhankelijk van de kwaliteit (concentraties) van dc Lrovenste laag van het
toegc'paste uiterwaardenmateriaal. De mogelijkheden van verspreiding van vcrontreinigingen

in het oppervlaktewater zijn dus analoog aan de blootstelling en contactmogelijkheden van
ecosystemen met daarbij de oprnc'rkir-rg, dat herverontreinigiug gccn grote rcl speelt. Erosie
treedt namclijk vooral op bij een hoogwatcr kort na rc'alisatie en dan is hervcrontreiniging door
sedimentatie niet rclevant. Er heeft immers zo kort na de realisatie noe niet zovcel sedimentatie
plaatsgevonden.
Du u rzaamheíd : Pro

d uct
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Producthergebruik betreft de hoeveelheid bodemrnatcriaal die v<iílr het uitvoerc'n van de ingrepen dezelfde functie l-recft als in de beoogde eindsituatic. Bij de alternatieven 2,3 en 4 is sprake
van meer producthergcbruik dan bij het nr-rlalternatief, waar weinig of geen hergebrr-rik plaats
vindt. De eis om alleen schoon materiaal her tc gcbruike n leidt v<loral bij kleinere pr<ljecten tot
een sterke vermindering van het hcrgcbrtrik, orndat er trinne n het pr<lject onvclldoende schone
uiterwaardengrond beschikbaar is.
D
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Het totale energieverbrtrik is rc'eds lreschrcve n bi.j de Hoofdkeuze . Vorlr de onderlir-rge vcrgelijking van het energievertrrr-rik is het nulalternatief geen goecle rcfcrentie, onrdal er nauwelijks
grondvcrzet plaats vindt en dus wordt hicrvoor clc voorgeuourcn activiteit als relerentie gekozen. Het energiegebruik zal groter ziju naar nlatc cr als gevolg van cle voorwaarden r)reer !acscheidert ontgraven Iloet worden, Inaar clezc verschillen tussen enerzi.jds de voorgenomen activiteit cn anderzijds de alternatieven 2, 3 e n 4 zijn nict groot Íle nocg onr tot een andere lreoordeling te kornen. Dit ligt anders bij het Milieuvricndclijk altcrnaticf. Orn allcen schone uiterwaardengroncl tc kur.tnen gebruiken, nroct binl.lcll hct herinriclrlinÉlsprojcct op allerlei plaalsen
gescheider-r ontlaravcn worden en nrocl de triterwaarclengnrnd over grotere afstanden worderr
aangevoercl, l.tctgccr.t tot een rr()tcr encrg,icvcrbruik lciclt. Hocvce I clit is, is ste rk aÍhankelijk van
het project, lllaar ccn vcrdtrbbcling van het cncrgicvcrtrr-trik tcrr opzichtc van clc overige aller-

natieven is waarschijnliik.
I(ostert

Er is gecrt infornratic beschikbaar ovcr dc vcrsclrillcrr in koslcn tusscn clc vcrschillcnde voorwaarden voor ltet loepasscn van tritcrwaardcrrgrorrd als bodcrn lllijlt boclcrn.
Daaronr wordt ccr-t kwalitaticvc lrcoordcling wordcn rrilgcvocrtl, waarbi.j wctlcnrur dc voorgcnol'nen aclivilcil (altcrnatief 2)als rclcrerrtie wordl gcbruikt. I)c voorwaarclcn van allcrnaticl l,
waarbij allcc'rt op clc concentratics van dc ontvangcrrde lroclcrrr wordt gclcl, zrrllcn in de praktijk
weinig gevolgcn hcbtren voor hc1 pnrrrdvcrzcl crr drrs icls laÍ3('rc koste n Itcbbcrr dan cle voorgenomen activileit (ordc'grootte ll l,- tot 2,- pcr rrr3).Bij dc voorgcrrrln)cn aclivilcil urOet bovc'ndien relatieÍ iluttr r.ritloogondcrzock wordcn rrilgcvocrrl. Dit rritloogonclcrzock is ook noclig bij
alternatiel 4 (irttrnissic'-cisen Bouwstollcrrlrcslrril;, zodat de koslcrr van altcrnaticÍ 4 ongeveer
gelijk zullen zijn aan clic van altcrnatiel 2. Hct Milictrvriendclijk allcrrraticl (altcrnatiel 5) heelt
duidelijk hogerc kostcr-t (ordcgroollc ll 5,- pcr nrl ol rrrce r voor onde rzock crr gronclvcrzct) clalr
dc overigc allcrnalieven vanwegc llcl ol) llrotc schaal gcschcidcn Onlgraven cn clc Ílrotcrc transportaÍstanden binnen l-ret projcct.
mp lexite it u itvoe r ing
De bcoordeling, van de complc'xitcit van clc rritvocring klopt in dit gc'val parallcl nrct dic van de
kosten. H<le meer onderzoek moct worden Lritgevocrd cn l'roc nrecr er gescl-rcicle n nroct w<lrden
ontgraven hoe complexer dc uitvocring wordl. Vooral het Milicuvriendelijk altcmatief leidt tot
Co

complexe uitvoering door de ingewikkelclc logistiek van de rcstrllerende grondstromen dorlr
hct gehele projectgebied.
Be hee rs b aarheid

en n azo rg

In het algemeen geldt, dat de beheersbaarheid en de nazorg moeilijk is wanneer veel verontreinigde uiterwaardengrond als bodem wordt hergebruikt of als bodem achterblijft. De verschillen
tussen de alternatieven 2, ) en 4 z.ijn niet significant. Doordat bij het Milieuvriendelijk alterna-

tieÍ alleen schone bodem wordt hergebruikt, is hier geen nazorg nodig, waardoor dit alternatieï
op dit punt duidelijk beter scoort.

6.1

Vergelijking van alternatieven: Bodem btijft bodem

Bij de vergelijking van de alternatieven voor 'Bodem blijft bodem' komt duidelijk dezelfde lijn
naar voren die ook in de hoofdkeuze is aangetroffen. Het gebruik van schone uiterwaardengrond voor de toepassing 'Bodem blijft bodem' (alternatief 5) lijdt tot een sterke vermindering
van blootstelling en contactmogelijkheden en verspreiding van verontreinigingen, maar leidt

tot hoge kosten, een groter energieverbruik en een complexere uitvoering. Een bijkomend
nadeel hierbij is, dat een deel van de inspanningen voor het realiseren van een schone bodem
weer te niet worden gedaan door de herverontreiniging.
De verschillen tussen de voorgenomen activiteit en de alternatieven 3 en 4 zijn niet zo groot. De
voorgenomen activiteit leidt tot een grotere vermindering van de verspreiding (met name naar
het grondwater dan alternatief 3), maar daar staan ook weer iets hogere kosten, iets meer
energieverbruik en een enigszins complexere uitvoering tegenover.

Alternatief 4 (immissie-eisen Bouwstoffenbesluit) is in de meeste aspecten vergelijkbaar met de
voorgenomen activiteit, maar heeft als nadeel de mogelijkheid van een toename van blootstelling en contactmogelijkheden en verspreiding naar het oppervlaktewater.

l'zs

Bodem wordt bouwstof

T.t

Voorgenomen activiteit en atternatieven

De voorgenomen activiteit voor de verwerkingsoptie 'bodem (klasse 4) wordt

bouwstof

is

tweeledie:
Het toestaan op zich van het gebruik van klasse 4 uiterwaardengrond als bouwstof;
Het stellen van voorwaarden waaronder klasse 4 uiterwaardengrond als bouwstof gebruikt
mag worden volgens het principe 'bodem wordt bouwstof '
Net als bij 'Bodem blijft bodem' komt het toestaan op zich van het gebruik van verontreinigde
uiterwaardengrond (klasse 4) als bor-rwstof reeds aan de orde in de hoofdkeuze. Het gaat dus bij
de alternatieven om de voorwaardc'n waaronder verontreinigde uiterwaardengrond mag worden gebruikt als bouwstof. Bij deze voorwaarden is vooral de lokale situatie waar de uiterwaardengrond als bouwstof wordt gebruikt, van belang.
Van de voorwaarden die gesteld wilrden aan het toepassen van verontreinigde uiterwaardengrond als bouwstof worden alleen de voorwaarden ten aanzien van de milieu-hygienische kwaIiteit van de toe te passen uiterwaardengrulnd in verschillende alternatieven uitgewerkt . De

overige voorwaarden, zctals 'overeenkomstige fysieke samenstelling' en 'geen overontreining
door lokale puntbron', zijn vilor alle alternatieven van toepassing.

^a om?
^-t
Waar gaat het concreet

Concreet betekent 'Bodem (klasse 4) wordt bouwstof' her gebruik en het toepassen van
klasse 4 materiaal in werken die worden uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de Rijn-

takken: dus eigenlijk bouwen met grond. Bij werken moet worden gedacht aan de aanleg
van buitendijkse werken, zoals kades, dijken, kribben of hoogwatervluchtplaatsen. (voorzover niet overgedimensioneerd voor berging van uiterwaardengrond).

Bodem wordt bouwstof
.rÍrlc'l<

laag

grbictlse igcn
u i{err,r''aa rrl cngnrrrtl

Figuur

7. Schetsmatige voorstelling van: Bodem wordt bouwstof

Voor 'bodem (klasse 4) wordt bouwstof ' zullen de volgende alternatieven in het MER worden
beschreven:
Nulalternatief (tevens het meest milieuvriendelijke alternatief);
Kwaliteit (concentraties en uitloging) ontvangende bodem als norm;
Voorgenomen activiteit: Immissie-eisen van Bouwstoffenbesluit als norm.
Ook hier gelden verder de algemene voorwaarden conform de voorontwerp-beleidsregels ABR
en wordt bij elk van de 3 alternatieven alleen dat deel van het voorbeeldproject beschouwd
waar uiterwaardengrond als bouwstof kan worden toegepast (kade, hoogwatervluchtplaatsen).
Hierdoor wordt de vergelijking van de effecten die de verschillende voorwaarden tot gevolg
hebben inzichtelijk gehouden.

l'zz

Nulalternatief, tevens het meest milieuvriendelijk alternatief voor verspreiding en blootstelling
Het nulalternatief gaat uit van het Bouwstoffenbesluit. Dit betekent, dat alleen uiterwaardengrond van klasse 0 t/m I wordt gebruikt als bouwstof. Voor klasse 4 uiterwaardengrond liggen
de concentraties boven de samenstellingswaarde en dus mag deze volgens het Bouwstoffenbesluit niet worden gebruikt als bouwstof. I(lasse 4 uiterwaardengrond wordt daarom gescheiden
ontgraven, afgevoerd en geborgen in een baggerspeciestortplaats.
Concreet betekent dit vclor herinrichtingsprojecten langs de Waal, dat bor-rwstof voornamelijk
gescheiden moet worden ontgraven. Er is namelijk geen enkel homogeen deelgebied, waarin
geen klasse 4 uiterwaardengrond voorkomt. Binnen - bij voorkeur de minst verontreinigde homogene deelgebieden z.al via bodemonderzoek (concentraties en r-ritloging) partijen uiterwaardengrond die aan het Bouwstoffenbesluit voldoet moeten worden gelokaliseerd, waarna
de partijen afzonderlijk kunnen worden ontgraven. Langs de Rijn zal bijvoorbeeld de uiterwaardengrond r.rit het homogene deelgebied IV (recent opgeslibt, korte overstromingsduur) in
het algemeen wel voldoen aan het Bouwstoffenbesluit, zodat hier nauwelijks gescheiden behoeft te wurden ontgraven.
I(waliteit (concentraties en uitloging) ontvangende bodem als norm
In dit alternatief mag ook klasse 4 uiterwaardengrond wurden gebrr-rikt als bouwstof voor (alleen) buitendijkse werken. Een belangrijke vourwaarde hierbij is, dat de sarnenstelling (met
name de concentraties van de verontreinigende stoffen) en het uitlooggedrag van de uiterwaardengrond die als bouwstof wordt gebruikt gelijk of beter moeten zijn dan die van de ontvangende bodem. Met ontvancende bodem wurdt bedoeld de bodem ter nlaatse waar de bouwstof

wordt toegepast.
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Concreet uitgewerkt beteker.rt dit alternatief, dat verontreinigde uiterwaardengrond mag worden gebruikt als bouwstof lrinnen hetzelfde homogene deelgebied. Inrmers hier zijn de concentraties en de uitlogir.rggelijk aan clie van de ontvangende bodenr. Daarnaasl kan uiterwaardengrond uit relatieÍ schoncrc homogenc dcelgebieden (met lagere concentraties vcrontrcirrigcrrde
stoffen en minder tritloging) worclcr.r gebruikt als bouwstof irr ileclgebieden waar de o<lrspronkelijke bodem meer vcr()ntreinigcl is. Bij dit alternatief mag clus uilerwaardengrond uil h<lr.nogeen deelgebied II (niet rcccnt ()l)geslibt, k<lrte overstromingsduur (wrlrden toegepast als bouwstof in homr)geen deelgcbiccl IV, n.rits ook de uitlogir.rg van dc t()e te passen uiterwaardengronr'l
r-rit homclgeen deelgcbiecl II rrinclcr is clan die van hrlrn<lgecn clcelgebied IV (recent opgeslibt,
korte overstromingscltr u r)

Uitcrwaardengrond uit l.rorlogeen cleclgebied IV rrag niet als borrwstoÍ wrlrden locÍlepasl ill
homogeen deelgebiecl II, wanl hct cle t()c te passen uiterwaarrlengr<lncl is nreer vcrorrlreinigd
dan de ontvangendc boclcnr.
Voorgenomen activiteít : Immissie-cisen Bouwstoffenbesluit als nornt

Dit is de v(x)rgenomcn activitcit cor.rfornr de tekst van de vooronlwerp-beleidsregels ABR. Ook
bij dit alternatief nrag klassc 4 rritcrwaardcngrond wordc'n gcbruikt als b<luwst<lf onde r cle voorwaarde dat de te gel.rruikcn uilcrwaarclengrond vold<let aan tlc irrrmissie-eisen van het BorrwstofÍenbesluit. Daarnaast is nog ccn cxtra specifiekc'vo<lrwaarde van toepassing: de afdeklaag
r.noct voldoende erosiebcsle r)diÍ.i zijn.

In

cle

praktijk van herinrichtir.rgsprojecten betekent dit, dat alle ver<lntreinigde uiterwaarden-

gr<lr-rd die

voldoet aan de inrrrissie -ciscn van het Bouwstofferrbeslr.rit overal mag worden herge-

bruikt als bouwstof. Het gevolg is, ilat uiterwaardengrond uil een relatief sterk verontreinigd
homogeen deelgebied in ecn rclaticf schoon deelgebied als lrouwstof mag w<lrden toegepast,
mits de uiterwaardengrond voldoct aan de immissie-eisen van het Bouwst<lffenbeslr-rit. Ook
wanneer de concentraties en cle tritkrging van de toe te passen uiterwaardengrond veel groter
zijn dan die van bodem op de plek waar het materiaal wordt toegepast. Veel uiterwaardengrond
voldoet aan de immissie-eisen van categorie I van het Bouwstoffenbesluit en dus geeft dit alternatief relatief veel vrijheid van handelen voor het verplaatsen van grond binnen een herinrichtingsproject. Het aanleggen van hoogwatervluchtplaats in het relatief schone deelgebied II met
meer verontreinigde uiterwaardengrond uit deelgebied IV is bij dit alternatief toegestaan als de
toe te passen uiterwaardengrond voldoet aan de immissie-eisen van het Bouwstoffenbesluit.

\

7.2

Effectbeschriiving bodem wordt bouwstof

Bij de effectbeschrijving is uitgegaan van het beoordelingskader, zoals in hoofdstuk I is beschreven. Omdat in dit hoofdstuk alleen gekeken wordt naar de effecten van de verschillende voorwaarden voor het toepassen van verontreinigde uiterwaardengrond als bouwstof zijn niet alle
aspecten en criteria relevant voor het beschrijven van de effecten.
De aspecten rivierverruiming en natuurontwikkeling worden niet meegenomen in de effectbeschrijving, omdat het hier gaat om de voorwaarden voor het toepassen. Deze zijn niet direct van

invloed op het realiseren van de projectdoelen. Een kanttekening is dat bij het toepassen van
stringente voorwaarden de kosten toenemen, hetgeen het realiseren van de projectdoelstellingen kan bemoeilijken. Hierbij wordt aangenomen, dat de toepassing op zich wel gerealiseerd
kan worden. De effecten van het al dan niet toepassen van 'bodem wordt bouwstof' zijn behandeld bij de hoofdkeuze (hoofdstuk 5).
Het aspect hinder bij realisatie geeft op het niveau van voorwaarden voor toepassing Seen onderscheidende verschillen in efÍecten te zien. De hinder bij realisatie wordt vooral bepaald door
de hoeveelheid grondverzet en verwerking van delfstoffen. Hoewel er wel enige verschillen
zijn in de hoeveelheid grondverzet, zijn deze niet groot genoeg om tot een verschil in beoordeling van de hinder bij realisatie te komen.
Ook de verschillen in energiegebruik geven geen duidelijke verschillen te zien tussen de alternatieven, die algemeen van toepassing zijn. Eventuele verschillen in energiegebruik hangen
volledig af van de specifieke situaties waar uiterwaardengrond ontgraven wordt en waar het als
bouwstof wordt toegepast.
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I wordt ook klasse 4 materiaal als bouwstof

gebruikt. Voor de kaden
en de hoogwatervluchtplaatsen zijn iets grotere blootstelling en contactmogelijkheden bij de
alternatieven 2 en 3 door het gebruik van klasse 4 uiterwaardengrond met hogere concentraties
verontreinigende stoffen.

Bij de alternatieven 2 en

Verspreiding van verontreinigingen: Grondwater

Aangezien het contactoppervlak van het verontreinigd bodemmateriaal met het grondwater
voor alle alternatieven gelijk is, worden de verschillen in verspreiding volledig bepaald door de
uitloging. De verschillen tussen de alternatieven ten aanzien van uitloging zijn gering. Alternatief I heeft de minste uitloging gevolgd door alternatiel 2 en l.
Ve rsp r e i d
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Er is geen verschil in verspreiding via het oppervlaktewater. De kaden en hoogwatervluchtplaarsen inunderen niet of nauwelijks, zodat het geringe verschil in kwaliteit niet leidt tot significante verschillen in verspreiding via het oppervlaktewater.
Duurzaamheid: Product- en materiaalhergebruík

Materiaalhergebruik betrelt in dit kader de hoeveelheid bodemmateriaal die als bouwstof wordt
hergebruikt. Het materiaalhergebruik wordt uitgedrukt in m3. De mogelijkheden voor hergebruik zijn het kleinst bij het nulalternatief/meest milieuvriendelijk alternatief en het grootst bij
de voorgenomen activiteit. Bij de alternatieven 2, 3 is sprake van meer mogelijkheden voor
hergebruik dan bij het nulalternatief, waar alleen de uiterwaardengrond die voldoet aan het
Bouwstoffenbesluit kan worden gebruikt als bouwstof. Alternatief 3 heeft de meeste mogelijkheden voor hergebruik, omdat veel uiterwaardengrond voldoet aan de immissie-eisen van het
Bouwstoffenbesluit (categorie I ) en er verder geen beperkingen zijn die voortkomen uit de
kwaliteit van de ontvangende bodem. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat in het algemeen
de h<leveelheden uiterwaardengrond die worden toegepast als bouwstof beperkt zijn ten opzichte van de totale hoeveelheden uiterwaardengrond die vrij komt bij herinrichtingsprojecten.
Voor grote herinrichtingsprojecten is er dus geen belangrijk verschil tussen de alternatieven
voor wat betreft de mogelijkheden voor hergebruik van uiterwaardengrond als bouwstof.
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r9. Overzicht effecten alternatieven Bodem wordt bouwstof
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Er is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de verschillen in kosten tllssen de verschillende voorwaarden voor het toepassen van uiterwaardengrond als bouwstof. Daarom wordt
een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd. Bij alternatief 2 hoc.ft minder gescheiden te worden
ontgraven dan bij het nulalternatief, waardoor de kosten iets lager zullen zijn. Deze verschillen
zullen variëren van ordegrootte fl l,- tot 5,- per m3. Bij alternatief I kan cle nrate waarin gescheiden ontgraven plaatsvindt worden beperkt door de keuze van de plaats waar bouwstof
gewonnen wordt. Dit leidt tot lagere kosten (ordegrootte fl 2,- tot fl 5,- per nt3).
lexiteit uitvoe r ing
De beoordeling van de complexiteit van de uitvoering lo<lpt ir.r dit geval parallel met die van de
kosten. Hoe meer onderzoek moet worden uitgevoerd en hoe meer er gescheiden moet worden
ontgraven hoe complexer de uitvoering wordt. Het nulalternatief heeft dus de meest complexe
Comp

uitvoering en alternaticf I de minst complexe uitvoering. De verschillen zijn echter beperkt,
doordat de wijze van uitvoering op hoofdlijnen gelijk is.
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Met betrekking tot handhaafbaarheid en beheersbaarheid nazrlrg zijn er beperkte verschillen
ttlssen het nulalternatief enerzijds en de alternatieven 2 en I anderzijds. Handhaving is moeilijker bij altern aÍieÏ 2, omdat hier niet alleen gelet moet worden op de kwaliteit van de uiterwaardengrond die ontgraven wordt, maar ook op de kwaliteit van de plaats waar de uiterwaardengrond als bouwstof wordt toegepast. BU de andere alternatieven kan de uiterwaardengrond vrij
gebruikt worden als bouwstof, nadat is vastgesteld dat de te ontgraven uiterwaardengrond aan
de gestelde eisen voldoet. Bij het nulalternatief voldoet de uiterwaardengrond volledig aan het
Bouwstoffenbesluit en hierbij zijn voor categorie I grond geen nadere eisen gesteld aan nazorg.
Mogelijk dat voor de alternatieven 2 en 3 nog wel een zekere vorm van nazorg vereist zal
worden, omdat hier ook klasse 4 uiterwaardengrond als bouwstof wordt toegepast.

\

T.j

Vergelijking van alternatieven: Bodem wordt bouwstof

Bij de vergelijking van de alternatieven voor 'Bodem wordt bouwstof' komt dezelfde lijn naar
voren die ook in de hoofdkeuze en bij 'Bodem blijft bodem' is aangetroffen, hoewel de onderlinge verschillen tussen de alternatieven veel kleiner zijn. doordat in het nulalternatief ook
klasse l-3 uiterwaardengrond gebruikt mag worden als bouwstof, mits de uiterwaardengrond
ook aan de immissie-eisen van het Bouwstofbesluit voldoet. De grotere hoeveelheden klasse I 3 bepalen dus in belangrijke mate de uitkomsten van de effectvoorspelling.
Volgens het huidige beleid (Bouwstoffenbesluit) mag geen klasse 4 bodemmateriaal worden
gebruikt als bouwstof. Doordat het verontreinigd bodemmateriaal in het rivierbed van de Rijntakken voor een groot deel onder categorie I valt, is in herinrichtingsprojecten in het algemeen
voldoende materiaal van klasse 0 t/m3 beschikbaar om maximaal hergebruik als bouwstof
mogelijk te maken. Dit betekent wel, dat in de meer verontreinigde homogene deelgebieden de
noodzaak bestaat de uiterwaardengrond die als bouwstof wordt gebruikt gescheiden te ontgraven.
De voorgenomen activiteit, waarbij de kwaliteit van de ontvangende bodem als norm wordt
gesteld voor het toepassen van uiterwaardengrond klasse 4 als bouwstof geeft meer mogelijkheden dan het nulalternatief, maar zal beperkingen met zich meebrengen voor de toepassing
van uiterwaardengrond in schonere homogene deelgebieden. Blootstelling en contactmogelijkheden zullen hierdoor minder verschillen van het nulalternatief dan bij alternatief 3 (immissieeisen Bouwstoffenbesluit als norm).
De voorwaarde immissienorm Bouwstoffenbesluit legt weinig beperkingen op aan het toepassen van verontreinigd bodemmateriaal als bouwstof, omdat van veel uiterwaardengrond de
immissiewaarden voldoen aan Categorie I van het Bouwstoffenbesluit (ook de immissiewaarde
van klasse 4 uiterwaardengrond). Dit betekent lagere kosten dan in het nulalternatief (huidig
beleid) omdat minder gescheiden ontgraven behoeft te worden. De blootstelling en contactmogelijkheden zijn iets groter. omdat sterker verontreinigd materiaal wordt toegepast als bouwstof. De verspreiding via het grondwater is groter dan bij het nulalternatief. De verschillen zijn
echter beperkt, omdat de uitloogbaarheid van het bodemmateriaal veel meer bepaald wordt
door bodemsamenstelling dan door de concentratie en de uiterwaardengrond voldoet aan de

immissienorm van Bouwstoffenbesluit.
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De minimale omvang voor bergen

8.r

Voorgenomen activiteit en alternatieven

in putten

De voorgenomen activiteit is hier het stellen van een minimale omvang voor het bergen van

uiterwaardengrond in zandwinputten. In dit hoofdstuk worden al deze verschillende vormen
van berging gemakshalve aangeduid met het algemene begrip 'depot'.

Bergen in zandwinputten
afdeklaag
I

gebiedseigen

uiterwaardengrond

Figuur

8. Schetsmatige voorstelling van: Omvang in putten

In de voorontwerp-beleidsregels ABR wordt de minimale omvang gesteld op 100.000 m3. Deze
omvang is gekozen om meer mogelijkheden te scheppen voor het bergen van verontreinigde
uiterwaardengrond dan in het huidige beleid mogelijk is. Tegelijkertijd wordt hiermee een te
grote versnippering van de berging van verontreinigde uiterwaardengrond voorkomen, waardoor een goede nazorg mogelijk blijft. Met deze minimale omvang van 100.000 ml als vertrekpunt worden in het MER de volgende alternatieven bekeken:
- Nulalternatief: 3.000.000 m3;
- Grote berging: 500.000 m3;
- Middelgrote berging: 100.000 m3;
- ICeine berging: I0.000 m3.
Uitg angspunten

vo

or alle alternatieven

Voor een evenwichtige afweging van deze vier alternatieven is uitgegaan van een hoeveelheid
te verwerken verontreinigde uiterwaardengrond van 3.000.000 m3. Ook de kwaliteit van de
verontreinigde uiterwaardengrond is in alle alternatieven gelijk. In de huidige situatie ligt de 3
miljoen m3 verontreinigde uiterwaardengrond verspreid over een riviertraject van 80 km.
Verder is bij het beschrijven van de effecten aangenomen, dat de bergingen geen isolatie hebben met uitzondering van een afdeklaag van relatief schone uiterwaardengrond (met alleen
gebiedseigen verontreiniging). Onderafdichtingen van bergingen voor het storten van diffuus
verontreinigde uiterwaardengrond worden in het algemeen als niet doelmatig beschouwd.

ter
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Voor de afwerking van de bergingen is in principe uitgegaan van een afwerking tot een ondiepe
pt-tt. De put met bijbehorende oeverstroken (50 m breed v<l<lr nulalternatief en grote berging err
25 m breed voor middelgrote berging en kleine berging) krijgen de functie natuur. In prinicipe
kunnen de bergingen ook tot boven de grondwaterstand worden opgevuld en afgewerkt ten
behoeve van terrestrische natuurontwikkeling. Vour de onderlinge vergelijking van de effecten

maakt dit weinig verschil. De verontreinigde uiterwaardengrclnd die in de bergingen wordt
geborgen wordt in de uiterwaarden ontgraven en vervolÉaens over een korte afstand (circa 200
m) vervoerd in grote vrachtwagens op lage drukbanden naar een (tijdelijk) overslagpunt. Hier
wordt de uiterwaardengrond dirc'ct in een schip gestort, per schip afgevoerd naar de bergingen
en aldaar gestort; bijvoorbeeld doordat het schip aan de onderzijde geopend kan worden (splijtbak).

Nulalternatief

Dit alternatief bctreft een minimale omvang van 1.000.000 m3. In het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie wordt de omvang van een berging van enkele miljoenen m3 genoemd. Dit
is het huidige beleid en vorrlt daarmee het nr-rlalternatief. Om 'enkele milioenen ml' concreer
te maken is voor dit getal gekclzen.
In het voorbeeldproject is deze berging een bestaande [)ut van circa ] 5 ha met een opening naar
de Waal. De diepte is genriddeld 20 meter. In deze trerging kan precies 3 miljoen mJ onder
water worden geborgen. Hiermee wordt de put ondiep waardorlr ontwikkeling van aquatische
natuur kan plaatsvinclcn. Er vindt geen zandschciding plaats.
Grote bergíng
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Dit alternatiel betreÏt een minimale omvang van 500.000 nrl. Dit is de grens die voor dc nt.e.r.plicht van baggerspccicstortplaatsen gebruikt wordl. Bovcndien kornt de ordegrootte ()vercen
met de bergingsolnvaltg vatt grote rivierverruimir.rgsproiccteu. In fret voorbeeldproject ziin 6
grttte bergingelt valt 0,5 nriljocn m3 nodig orn 3 rlil.joen rnl te kunnen bergen. De dieplc van
de ze bergingen is gcttticlcle lcl l0 rneter, de oppervlakte be clraagt 5 ha per berging. 13erginge n van
deze ttmvang hebbe rr I)aast l)erging ook een functie voor l)alurrrrlntwikkeling.
Middelq rote

ber11 i tt11

Dit alternaticl l)ctrcll ecrt rninirnale omvang van 100.000 trrl. Dit is het voorketrrs-allcrnatiel.
Ont irt het illtrstraticl lrcrinrichtingsproject 3 r.r.ril.jocn rrrJ tc kurrrrcn bergen in bcrgingcn van
I00.000 tl3, zi.jrt 30 ltcrgingcn rlet ecn dieplc van 8 rnclcr cn ccn oppervlak van 1,25 lta pcr
berging rtooclzakeli.jk. I)c totalc oppervlakte bcdraagt tlan 37,5 Ira. Een nriclclelgrote (droog)
bergirtg l'recÍt naast bcrgirrg ook een mogelijke lunclic voor natrrurontwikkcling (atltratisclr crr
terrestrisch
IJeine

).

berltítt11

Dit alternatiel lrctrelt cen rnininrale omvang van 10.000 nr3. Bij dit alternatieÍ wordt de rninimale tlntvattg vatt cle o1l lc vullen zanclwirrput wat ordcerootlc llctreft gelijk gchorrderr aarr clc
rnirtirnaal te gebrtrikcrt ltocvcelheden voor (geïsolccrdc; loepassir-rg van cateÉlorie 2 lxruwslol
volgetts hct BottwslollcrtbcslLrit ( 10.000 ton). Ovcriecrrs bt'hrlorl cliffuus veronireiniqdc uilcrwaardeusrottcl trit hcl rivicrbccl overwcgend tol calcÍ.1()rir I bouwstof en dus niet catcgoric 2.
In het illustraticl hcrirtriclrtingsproject l.rceft een klcinc lrcrgirrg van 10.000 m3 een gcrrriclclcklc
clicpte van 5 tttclt'r. I)c 100 bcnodigdc'kleine bergingcn hcbbcn clk een oppervlak van 0,2 Ita.
Dc t<ltale ttppcrvlaklc lrcclraagt dan 60 ha. Vanzcllsprcl<cncl zi.jn cr geen 300 kleine bcrgirrgcn
bcschikbaar. Dczc cxcrcitic w<lrdt echter uitgevoercl orn dc cÍfecten vergelijkbaar te n]aken. Dc

kleinc bergirtgcn liggen zo clicht bij het punt van ontsravcn van de uiterwaadengrond, dat
rvoer per schilt nie t rroclig is.
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8.2

Effectbeschriiving omvang bergingen

Bij de effectbeschrijving is uitgegaan van het beoordelingskader dat in hoofdstuk 3 is beschreven. Een aantal aspecten zijn voor de effectbeschrijving en onderlinge vergelijking van de minimale omvang van bergingen niet van belang. De aspecten hoogwaterbescherming en opbrengsten van delfstoffen zijn voor dit onderwerp niet van toepassing. Ook het aspect hinder bij
realisatie is niet meegenomen, omdat hier geen duidelijk onderscheid is tussen de alternatieven. De hinder bij ontgraving is gelijk en ook de hinder door transport enerzijds en aÍwerking
anderzijds geeft in totaal gezien geen echte verschillen te zien.

Tabel zo. Overzicht effecten alternatieven Omvang bergingen

Alternatieven

Criterium

Aspect

Nul-alternatief Groot berging

Middel-groot,,,K1einber$ng

bqÍCrnS i
t4

llr. AltematieÍ

I

Inhoudeliike cdteria

Verspreiding van

Ecosysteem
Humaan
Grondwater

verontreinigingen

Oppervlaktewater

Blootstelling en
contactmogeliikheden

,Quurzaamheid
Kosten

,,.:;.,,.,.

grondverzet

I.

Energie

o
o
2t
15

(Gl)

fnvestering

T7
(mtn NLG) 4S

-

o

o

4t

59

Í'74

30

37,5

60

4)

37

:a:aaa:.:.::a:

aÁ
,

30

22

:: I

.:

i

:: I ::

.

t

i: ,

i .
i

1q,
t:r,.-

Projectdoelstellingen
Natuurwaarden

Natuurontwikketing

23

57

77

Technische

o

o

o

194

Procesmatlge aspecten

Complexiteit uitvoering

mogelijkheden

Doelmatigheid

regelgeving i

,'rr::

":

lrtq,nd,haafbaarheid
:lr::l l:,:1.::i :1.:'.:l.li-:l ' ' :

Nazo1g,

t

Bloo*telling en contactmogelijkheden

Aan het oppervlak van de bergingen zijn er geen relevante verschillen in contact-mogelijkheden en blootstelling voor flora, fauna en humaan, aangezien de bergingen worden afgedekt met
een laag relatief schone uiterwaardengrond die bepalend is voor de contactmogelijkheden en
ook voor alle alternatieven gelijk is. Toch is de blootstelling groter bij kleinere bergingen, omdat
het totale oppervlak waarover contact tussen ecosysteem en verontreinigde uiterwaardengrond
mogelijk is veel groter is. Voor humane blootstelling en contactmogelijkheden zijn de verschillen als minder groot beoordeeld vanwege de toekomstige functie van natuurgebied, waarin

weinig kans op contact en blootstelling aanwezig is, zeker niet wanneer de deklaag van de
berging die onder water ligt.
Verspreiding van verontreinigingen

:

grondwater

Uitgangspunt is dat voor alle alternatieven dezelfde bodemeigenschappen gelden, zowel qua
samenstelling (concentraties in mg/kg ds) als qua uitloogbaarheid (g/ha j). Weliswaar zijn de
omstandigheden van de verschillende alternatieven verschillend (zoals bijvoorbeeld onderwaterberging versus droge berging), er zrjn echter te weinig vergelijkbare studies om voor alle
alternatieven een eenduidige uitloogbaarheid vast stellen. De verspreiding vanuit een berging is
namelijk afhankelijk van zeer veel variabele factoren zoals, klei-, kalk- en organisch stofgehalte, grondwaterstroming rond de bergingen, onverzadigd dan wel verzadigd, consolidatieproces
van de uiterwaardengrond, etc.

I

tes

Met deze aanname is de verspreiding van verontreiniging vanuit een berging evenredig met die
van het contactoppervlak van de berging met het grondwater. Dit contactoppervlak bestaat uit
de onderzijde en de zijkanten van de bergingen. De contactoppervlakken en daarmee de verspreiding nemen sterk toe bij het kleiner worden van de bergingen.
Ve

rspreiding van verontreínig ing

en : op p e rv la

ktewater

Voor de processen die verspreiding naar oppcrvlaktewater veroorzaken (erosie, advectie, diÍfusie/dispersie) zijn dezelfde aannames gedaan als vour verspreiding naar grondwater. Het contactoppervlak is in dit geval de bodem van de put en de bovcnzijde van de berging. Hiermee zijn
processen als het vrijkomen (door het in suspensie gaan) van verontreinigde uiterwaardengrond bij storten in bergingen niet expliciet meegenomen. In het algemeen blijken deze hoeveelheden beperkt te zijn. Daarnaast zijn ook de hoc'veelhc'den verontreinigde uiterwaardengrond die via het storten in het oppervlaktewater terechtkomen min of mL'cr evenredig met het
oppervlak van de bergingen. Bij klcinere ondiepe bergingen wordt in hct algemeen met kleiner
materieel gewerkt. Bij het storten in kleinere volume-eenheden komt er meer verontreinigde
uiterwaardengrond in het oppervlaktewater terecht.
Duurzaamheid: Energie
Het verschil in energie is vooral gelegen in het verschil in transportafstand per schip. De alterna-

tieven zijn beschouwd voor een riviertraject van 50 km. Hierin zljn l, 6, l0 of 300 bergingen
gepland. Met de transportafstanden cn uitgaande 3 rniljoen m3 verontreinigde uiterwaardengrond is het totale energieverbrr-rik berekcnd. Het energiegebruik is he1 grootst bij het nulaltcrnatief en neemt af met het kleiner worde'n van de bcrgingen. Het energieverbruik van kleinc
be rgingen is echter nog maar nauwelijks minder dan van de middelgrote bergingen.
I(osten: Investering
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Opbrengst

De kostenverschillen worden vooral gevormd door de transportafstanden, nraar bij de middelgrote en kleine re bergingen levert clit geen significant verschil meer op, omclat dan het grondverzet op zich te lt en de afstand iets nrinder van bclang wordt.

Ndtuurwaardeu: Natuurontwikkelirtg (tcrrestrisch / aquatísclt)
De natuurwaardc'w<lrdt uitgedrtrkt in het gezarnenlijk oppervlak van de bcrgingcn met bijgchorende oeverstroken per alternaticl wordt als maat voor de potentie aangchoudcn. Uiteraarcl
neemt dit oppcrvlak sterk toe bij klcincre berg,ing,cn.
Co

mp I exit e i t u i tvo

e

r i n 11 : Te c hn is c h e m o 11 e I í i k h

e

den

Erz.rjn weinig verschillen in de conrplexiteit vau de uitvocring, aangezien ltel grortdverzel vergelijkbaar is. De totale complexitcit van de uitvocrirrg irr ïe'rrnen van coordinalic irtspanning, cn
toezicht is bij veel kleinere bergingcn groter dan bij enkele grote bergirtgcn.
e lmatíg h e í d re e I11 evíng : H an d h a aJb a a r h e i d
De handhaafbaarheid van de vergunning voor een <lÍ enkcle grote bergingcn (nulalternatiel erl
grote berging) is wellicht iets conrplexer rnaar minder artreidsintensief clarr voor een groter
aantal kleinere bergingcn (middelgrote berging). Bij zeer vcel kleine bergingen is goede hand-

Do

11

having (welk rnatcriaal gaat waar naar toe en hoe wordt l-ret afgewerkt) tijclerls de uitvclering
erg moeilijk.
Doelmatigheid rellelgeving : Beheersbaarheid en nazorg

Ten aanzien van dc beheersbaarheid cn nazorg is er een groot verschil tussen de situatie met
één berging, waar monitoring en ander vrlrmen van nazorg goed georganiseerd kunnen worderr en de situatie met heel veel kleir-re bergingen, waar een goede monitoriug en nazorg min of
meer onmogelijk is. Ook bij middelgrote bergingen (totaal 30 stuks) wordt een goede nazorg al

moeiliik.

\

8.1

Vergelijking van alternatieven: Omvang bergingen

De effecten van de verschillende (minimale) afmetingen van een berging voor verontreinigde

uiterwaardengrond uit het rivierbed zijn vooral verschillend op de punten verspreiding van
verontreinigingen naar het grondwater, transportafstand, kosten, mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Bij het kleiner worden van de bergingen neemt de verspreiding van verontreinigingen via het grondwater aanzienlijk toe, terwijl kosten en transportafstand afnemen. De
mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn in het algemeen relatief gezien groter bij kleinere
bergingen, maar dit hangt sterk af van de lokale situatie.

Bij procesmatige criteria zijn de verschillen groot. Handhaalbaarheid en nazorg van éen of enkele grotere bergingen is arbeidsintensief, maar uitvoerbaar. HandhaaÍbaarheid en nazorg is
bijzonder moeilijk bij grote aantallen kleine bergingen.

In het algemeen kan geconcludeerd worden, dat de kleine bergingen (10.000 m3) een relatief
grote verspreiding van verontreinigingen hebben naar het grond- en oppervlaktewater, terwijl
ook de handhaving en nazorg moeilijk zijn bij een groot aantal kleine bergingen. Tegenover
deze nadelige effecten staan geen belangrijke positieve milieu-effecten.

Voor de verdere keuze van de omvang dient een afweging gemaakt te worden tussen effecten
ten aanzien van verspreiding, handhaving en nazoÍg, die pleiten voor een grotere berging en
effecten ten aanzien van kosten, natuurontwikkeling, energiegebruik, die pleiten voor een kleinere berging.

|
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Begrip pen

tijst

ALARA
As Low As Reasonable Achievable.

ARN
Aanvaardbaar Risico Niveau:

Risiconiveau (van stofconcentratie) dat per gebruiksfunctie is vastgesteld en waarvoor geldt dat
daaronder geen onaanvaardbare risico's vorlr desbetreffende functies aanwezig zijn.

Bodem
Het vaste deel van de aarde met de daarin voorkomende vloeibare en gasvormige bestanddelen.

Bouwstof
Materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin
de totaalgehalten aan silicium, calcium oÍ magnesium tezamen meer dan l0% (m/m) van dat
materiaal bedragen (Bouwstoffen besluit art. l, lid l, onder b).

Deelgebied / bodemkwaliteitszone
Een afgegrensd gebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan wclrden gekarakteriseerd
door middel van de kenmerken waarvan wordt verondersteld dat deze bepalend zijn voor de
bodemkwaliteit. Indien voor een deelgebied is vastgesteld welk bereik van concentraties aan

specifieke stoffen aanwezig is en wat de variabiliteit is van die concentraties, is er sprake van
een bodemkwaliteitszone. Een deelgebied en/of een bodemkwaliteitszone kan als gevolg van
deze definitie uit meerdere ruimteliike eenheden bestaan.

Diffuus verontreinigde uiterwaardengrond
Uiterwaardengrond die verspreid verontreinigd is zonder dat eenduidig de oorzaak, bron
haard aan te wijzen is.

en/of

Functie
Functie zoals bedoeld in de terminologie van de Wet op de waterhuishouding.

Gebiedseigen bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit van een deelgebied (zie ook definitie van een deelgebied). De gebiedseigen

kwaliteit is dus niet uitgedrukt als één getal, maar bestaat uit de gehele verdeling van gehalten
binnen dat deelgebied. Bij gebiedseigen kwaliteit is verontreiniging als gevolg van puntbronnen
expliciet uitgesloten.

Gemiddelde bodemkwaliteit
Bodemkwaliteit die wordt gerepresenteerd door de berekende gemiddelde concentratie van
één of meerdere stoffen binnen een bodemkwaliteitszone.

I(enmerken
Eigenschappen van een gebied die naar verwachting binnen het gebied leiden tot een wezenlijk
onderscheid in bodemkwaliteit met betrekkins tot de concentraties aan stoffen en/of de variabiliteit in concentraties aan stoffen.

Uiterwaardengrond
Alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken
waarvan de begrenzing formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer RUkswaterstaat.
Opmerking: uiterwaardengrond is in juridische termen altijd baggerspecie en zal in juridisch
getinte hoofdstukken steeds als zodanig benoemd worden.

Vergelijkbare (bodem)kwaliteit
Met vergelijkbare kwaliteit wordt bedoeld dat zowel de fysische als milieuhygiënische kwaliteit
van een volume grond of bodem overeenkomstig is aan de fysische en milieuhygiënische kwaliteit van een ander volume grond of bodem. Vergelijkbare kwaliteit wordt gedefinieerd door

I
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zowel de indeling in deelgebieden op basis van kenmerken (grondsoort, opslibbing, Rijntak) als
door het bereik van concentraties aan specifieke stoffen (zink. arseen, cadmium, lood, kwik,
koper, PAKIO-VROM).

Werk
Grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk (Bouwstoffenbesluit art.l, lid l, onder a). Onder een grondwerk wordt in het algemeen een aanvulling of
ophoging van de bodem verstaan, in geval van gebruik in oppervlaktewater ook een demping
of verondieping (Nota van Toelichting paragraaf 2.3).
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