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Reinwater wil
verantwoorde omgang
met vervuilde grond
linco LycklamaàNijeholtenLucAbsilvan
StichtingReinwaterreagerenophetartikel
"Uitvoering 'RuimtevoordeRivier'belemmerd
dooronjuistemilieuregels".
Kamerlingetal.stellen datdeuitvoering
van'Ruimte voordeRivier'wordt belemmerddoormilieuregelsen vergunningen.
VolgensReinwater zijnderegels,en met
namedenormstelling binnen dezeregels,
weliswaar voorverbeteringvatbaar, maar
overboordgooien maakt hetniet beter.
'RuimtevootdeRivier'isjuist gebaat bij
zorgvuldige nalevingvanregelsenzorgvuldigecommunicatie hierover.
Deauteurs vanhetartikel "Uitvoering
'Ruimte voordeRivier'belemmerd door
onjuiste milieuregels"stellendehuidige
onderbouwingvan milieukwaliteitsnormen
terdiscussie,omdat onvoldoende verband
bestaat tussendeklassenindelingvoorbaggerspecieendeecologischerisico's.Stichting
Reinwater vindt demeningvandeze'klokkenluiders'sympathiek enondersteunt hun
voorstelomdeklassenindeling tevervangen
dooreenalternatiefdateenbetererelatie
legttussen aanwezigeverontteiniging en
potentiële risico's.Reinwater heeft aleerder
gewezenophet uitblijven vannieuwe normen vootkoperenzink1.
Zorgelijk isdatdeauteurs gaandeweg
hetartikelsteedssterkerdeindruk wekken
datdestortvanvervuildegrond indiepe
putten eigenlijkonbekommerd zou moeten
kunnen plaatsvinden.Erwordtzelfs gesteld
dat"voordeuitvoeringvandewerkzaamhedeninhetkadervanhetcreërenvanmeer
ruimte vootderivieren,normstellinghelemaalnietnoodzakelijk is".
DaargaandeauteursvolgensReinwater
tekortdoordebocht.Etzalaltijd eenkader
nodigzijn waaraandeomgangmet baggerspeciegetoetstkanworden.Kamerlingetal.
pleitenervooromnormen tevervangendoor
hetmetenvanvrij-oplosbare fracties in
poriënwater.Hierbijgaanzijervanuit dat
debindendecapaciteitvanstoffen alscalcium,watetstof,roetensulfide constant blijft.
Reinwater steltechter datdebindende capaciteitsterkafhankelijk isvandecontaminantzelfenvandeomstandigheden waarin

dezeaanwezigzijn.Deredoxcondities veranderenbijvoorbeeld wanneer uiterwaardengrond indiepeputten wordrgestort. Daarbij
kandefactor tijd ooknogeengroterolspelen,wantwatgebeurt erna 100jaar ineen
diepeput?Vanbestrijdingsmiddelen dachtenweooknietdatzeuiteindelijk het
grondwater zouden bereiken.Kortom,een
notmstellend kaderdat rekeninghoudt met
dezeonzekerheden enbeperkingen iszeker
nodig.Daarnaast ishetdevraagofvanalle
relevantestoffen debiobeschikbare fractie
gemeten kanwordenenofditeen haalbaar
enbetaalbaat alternatiefis.
BovendienisNedetlandgehouden aan
Europeserichtlijnen tetbeschetmingvan
gtond-enoppervlaktewater. Staatssecretaris
VanGeel(VROM)erkentdat"depragmatischeinterpretatie vande Grondwaterrichtlijn inrelatietothetstorten vanbagget in
diepeputten vanuitjuridisch oogpunt niet
zonderrisico's is"2.Tevensblijktdatinde
praktijk vooraldenazorgtaakbij bodemsaneringnogalwordtonderschat3.Erisonduidelijkheid oververantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid bij hetbeheetvannazorglocaties,zoalsdiepeputten.
Reinwaterpleitdanookvooteenhelder
eneenduidig kadervoorhetgebtuik vandiepeputten alsbaggerstortplaats.Niet nog
meetregels,maarminder regels,wantde
vetschillendemogelijkheden maken heter
niereenvoudiger op.Dusnietdeenekeerher
Bouwstoffenbesluit endeanderekeereen
vergunningofontheffing inhetkadervan
deWetbodembescherming, omnogmaar te
zwijgen van'actiefbodembeheer'. Reinwater
heeft danookinsamenspraak met andere
naruur- enmilieuorganisaties voorwaarden
gesteldaanstort indiepeputten«.

locatiegekozenenwordtergekeken
naardeaardenmobiliteit vandeverontreiniging.Uiteraard dienrgetoetst te
wotdenaanEuropese richtlijnen tet
beschetming vangrond-enoppervlaktewater.
Juistzorgvuldigheid indeomgang met
enbeoordelingvanverontreinigde baggerspecieisvangroot belangvoorhet welslagen
vanprojecten als'RuimtevootdeRivier'.De
onduidelijkheid overdejuistheid van normstelling,onduidelijkheid overvoldoen aan
Europeserichtlijnen en onduidelijkheid
overwelkeNederlandseregelsvantoepassingzijn,veroorzaken nietalleenonrust in
devakpers,maarookbijomwonenden.Waar
hetveelalaanschortiseengoedecommunicatienaatenbetrokkenheid van omwonenden.Hoegroter hetwantrouwen vanomwonenden rondomdeinrichting van
baggetspeciedepots,destegroter hetverzet
ertegen, f
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Onderdezevoorwaarden ishetgebruik
vandiepeputten nietstrijdig metdeEuropese grondwaterrichtlijn:
• Nietstorten inbestaande natuur.
• Stotten mag,mitswordtvoldaanaande
IBC-criteria.Ditbetekent uiterstezorgvuldigheid tijdens destort enbijde'eeuwigdurende' fasevanhetbeheer.Deput
moetuitstekendgeïsoleerdzijn,zodat
geenverontreinigingnaarhet oppervlaktewaterengrondwater kanplaatsvinden.
• Deinrichting vaneenput als stortplaats
magpasvergund wordennaeenzorgvuldigeprocedure.Een milieueffecttapportagemoet hiervanonderdeel zijn.Op
basisdaarvanwordtdemeestgeschikte

13januari
Vanwegedekerstdagenendejaarwisseling
verschijnt deeerstvolgendeH20opvrijdag
13januari.Alsuaandezeuitgaveeenbijdragewilrleveren,kuntudietotenmetde
laatstedagvanditjaaraanleveten.Bijdragenvoorhetthemanummer riolering,dat
op27januariverschijnt,kuntuinleveren
totenmet 13januari,tenzij hetom(semiJwetenschappelijkeartikelengaat.Deze
moetenookvoordejaarwisselingopde
redactiebinnenzijn.
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