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Actiefwaterbodembeheerin Zuid-Holland
DewaterbeheerdersengemeenteninZuid-Holland kampenmetachterstand bijhetonderhoudvan
deslotenenanderewatergangeninhunbeheergebied.Eénvandeoorzakenhiervanisdateen
belangrijkdeelvandebaggerspecieonderhethuidigeverspreidingsbeletdnietverspreidmagworden,
omdatdebaggerspecienietvoldoetaandedaarvoorgeldendenonneno/omdat onvoldoenderuimte
opdekantis.Baggerspeciedienietverspreidkanworden,moetwordenafgevoerd naareenverwerker
o/eenstortplaats.Dekostenhiervanbedrageneenveelvoudvanhetverspreidenopdekant.De
beschikbarebudgettenvoorbaggerwerkzijndaardoorniettoereikendomdeachterstand intelopen.
Actiefwaterbodembeheerlijktdeproblemenenigszinstekunnenverlichten.
Bijactiefbodembeheer krijgt grond met
een lichtegebiedseigen verontreinigingeen
definitieve bestemmingdoorhetweer
bodem telaten worden.Analoog hieraan
krijgt bijactiefwaterbodembeheer onderhoudsbaggerspecie meteenlichtegebiedseigenverontreiniging binnen hetgebiedvan
herkomst eenbestemming alsbodem.Nu
hetbaggeren weervandepolitieke agenda
lijkt teverdwijnen endebeschikbare financiëlemiddelen doorbezuinigingen afnemen,
biedtactiefwaterbodembeheer een financieelgunstigalternatiefvoordebaggerspecie
dienietverspreidmagworden.Randvoorwaarden bijactiefwaterbodembeheer zijn
datdebodemkwaliteit nietmagverslechterenendatdefunctie vanhetgebied niet
magworden aangetast.
Omactiefwaterbodembeheer indepraktijktebrengenheeft eenaantalZuid-Hollandsewaterbeheerders (WaterschapIJsselmonde,Hoogheemraadschapvande
AlblasserwaardendeVijfheerenlanden,
WaterschapDeGrooteWaard,ZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden,HoogheemraadschapvanDelfland, HoogheemraadschapvanSchielandenGemeenteDelft)
zichsamenmetdeProvincieZuid-Holland en
deMilieudienstZuid-HollandZuidverenigd
inhetProjectbureauActiefWaterbodembeheerZuid-Holland.DeProvincieZuid-Hollandisbijhetprojectbureaubetrokken vanuit
haartaakbijbeleidsontwikkelingenenvanuit
haarrolvanbevoegdgezag.DeMilieudienst
Zuid-HollandZuidtreedtnamensde
gemeenteninhaarregioopalsbevoegdgezag.
Hetprojectbureau begeleidtdeindividuele
waterbeheerdersbijhetrealiserenvanactief
waterbodembeheer inhetalgemeenenvan
enkelepilotprojecten inhet bijzonder.
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Veelbaggeruitdeslotenisteverontreinigdomophet
land achtertelaten.Vaakiserookteweinigruimte
voordeminiervervuildebagger.
gerijpte baggerspeciealsgrond wordt
beschouwd.Totnu toeishetlastiggebleken
ominstedelijkgebiedeengeschiktelocatie
vooreenproefproject tevinden.

Huidige wet- en regelgeving
VolgenshetBesluitvrijstelling stortvetbodbuiten inrichtingen mag baggerspecie
vanklasseo,1 en 2ongeachtdekwaliteitvan
deontvangende bodemworden verspreid.
Alslangsdewatergangonvoldoende ruimte
isomdebaggerspecie teverspreidenofalsde
baggerspecievanklasse3 of4is,moetde
baggerspecieworden afgevoerd naareenverwerkerofeenstortplaats.
Voordeniet-verspreidbare baggerspecie
kanactiefwaterbodembeheer eenalternatief
vormen,mitssprakeisvaneenlichtegebiedseigenverontreiniging.Voorhetdirect(nat)
toepassenvanbaggerspecieopdebodem ontbreektechterhetwettelijkkader.Zodrade
baggerspeciegerijpt is,wordtdespeciewettelijkalsgrond beschouwd.Voorgrondgeldtde
Ministeriëlevrijstellingsregeling grondverzet.Volgensdezeregelingmaggrondmeteen
lichtegebiedseigenvetontteinigingals
bodemworden toegepast mitsdekwaliteit
vandegrondvergelijkbaar ofbeter isdande
kwaliteitvandeontvangende bodem(standstillbeginsel).Omeenberoeptekunnen doen
opdevrijstellingsregeling moeteenbodemkwaliteitskaatteneen bodembeheersplan
voorhetgebiedzijn vastgesteld.

Pilotprojecten
Dedeelnemersaanhet projectbureau
hebbenvoorhunbeheergebiedspecifiekeproblemenmetniet-verspreidbarediffuus verontreinigdebaggerspecieaangedragen.Dit
heeftgeleidtotuitvoeringvan pilotprojecten
inhetlandelijkgebiedbijhetWaterschapIJsselmondeenhetHoogheemraadschapvande
AlblasserwaardendeVijfheerenlanden. Om
actiefwaterbodembeheer terealiserenisin
beidepilotsgebruikgemaaktvanhetfeitdat

IJsselmonde
Deproefin hetgebied vanWatetschap
IJsselmondeisuitgevoerd ineentotnu toe
agrarischgebied waaringrootschalige herinrichtinggepland is.Vanwegehet geplande
grondverzet maaktedeDienst Landelijk
Gebied eenbodemkwaliteitskaarteneen
bodembeheersplan. Uitdevoordit doel
geïnventariseerde bodemgegevens bleekdat
vrijweloveralinhetgebied licht verhoogde
gehalten aanDDTen afbraakproducten
daarvan voorkomen.
Binnen hetherinrichtingsgebied isnaar
eenlocatiegezocht waardebaggerspecieeen
definitieve bestemmingalsbodem kan krijgen.Opdielocatieiseentijdelijk depot met
tweecompartimenten ingericht.Inapril
2003 zijn beidecompartimenten gevuld met
eendunne laagbaggerspecie.Eénvande
compartimenten isgevuld met baggerspecie
dievanwegehet DDT-gehaltealsklasse3 is
beoordeeld;hetanderecompartiment is
gevuld met baggerspeciedievanwegehet
PAK-gehalteeveneensalsklasse3 isbeoordeeld.Vervolgensvond monitoring plaats
vandekwaliteit vandebaggerspecie.Deverwachtingwasdat inderijpende baggerspecie,alsgevolgvandeovergangvan anaërobe
naaraërobeomstandigheden, deafbraak van
PAKdoormicro-organismen snelopgang
zoukomen.Demonttoringsresultatenhebbenditbevestigd.Afname vanhetDDTgehalteisnietaangetoond,maarvoorhet
DDT-gehalte indebaggerspeciegeldt dat
sptakeisvan'stand-still'invergelijking met
debodemkwaliteit indeomgeving.Voorde
overigestoffen enstofgroepen indebaggerspeciewordt hetcriterium voorschone
grond niet ovetschreden.

Indezomer van2003 zijn opdebaggerspecieandijvie enaardappelen geteeld.Doel
vandegewasteelt wasomna tegaanofhet
opbrengen vanbaggerspecie negatieve effecten heeft opdeopbrengst ofdekwaliteit van
degewassen.Deopbrengst aanzowel andijviealsaardappelen bleekopdebaggerspecie
hogerdanophetreferentieveld naast het
depot.Invergelijking methet referentieveld
zijn indegewassengeenverhoogde gehalten
aanverontreinigingen aangetroffen.
Hetbevoegdgezagvoorhetdepot,de
MilieudienstZuid-Holland Zuid, heeft
inmiddels vastgesteld datdebaggerspecieop
dehuidigedepotlocatie definitief onderdeel
vandelocatiemagworden.
AlblasserwaardenVijfheerenlanden
Indeperiodetussen 1950en 1973 isDDT
alsbestrijdingsmiddel gebruikt inde fruitteelt.Oppercelendiedestijds voorde fruitteelt ingebruikzijngeweest,worden in heel
Nederland verhoogdegehalten aanDDTin
deland-en waterbodem aangetroffen. De
waterbodem wordtvanwege het verhoogde
DDT-gehaltevaakaangemerkt alsklasse3.
Ditgeldtondanks het feit dat hetgebruik
vanDDTsinds 1973 verboden isendewarergangensindsdien alenkelemalenzijn uitgebaggerd.Uitonderzoekvanhet HoogheemraadschapAlblasserwaard en
Vijfheerenlanden bleekdat delandbodems
infruitteeltgebieden overhetalgemeeneen
hogerDDT-gehalte bevattendan dewaterbodems.Kennelijkzorgtdelandbodemverontreinigingvoorcontinue herverontreinigingvande waterbodem.
Hethoogheemraadschap heeft ineen
fruitteeltgebied eenproefverrichrmet actief
waterbodembeheer. Voordestrooklangseen
watergangvanklasse3 iseen Wm-vergunningvooreentijdelijk baggerdepot aangevraagd.Debaggerspecieuitdewatergangis
infebruari 2003 opdezestrook gebracht.
BehalvehetverhoogdeDDT-gehalte bevindenzichgeenverontreinigingen indebaggerspecie.HerDDT-gehalreindeomvan-

gendebodem ligt aanmerkelijk hoger.Dit
betekentdataanhet'stand-still'-beginsel
wordt voldaan.
Complicatiebij dezepilot isdatgeen
bodemkwaliteitskaart voorhetgebied
beschikbaar is,zodargeenberoepkonwordengedaanopdeVrijstellingsregeling
grondverzet. Uitonderzoek inZeeland is
overigensgebleken dat hetopstellen vaneen
bodemkwaliteitskaart voor(voormalige)
fruitteeltgebieden nieteenvoudig is,omdat
geeneenduidigerelatiekanwordengelegd
tussen hetDDT-gehalteenhet bodemgebruik inhetverleden.Omdegerijpte baggerspecieinherpilotproject tocheen definitievebestemmingalsbodem te kunnen
gevenisbij deProvincieZuid-Holland een
verzoektotontheffing opgrond vanarrikel
10.63 v a n deWetmilieubeheer ingediend.
Inmiddelsiseenpositievebeschikkingopdit
verzoek ontvangen.

Conclusies
Actiefwaterbodembeheer kanonderde
huidigewet-enregelgevinggerealiseerd
worden.Indepilotsisoppraktijkschaal aangetoonddatactiefwaterbodembeheer perspectiefbiedtvoorvrijkomende onderhoudsbaggerspeciemeteenlichtegebiedseigen
verontreiniging.Behalveinhet landelijk
gebiedkomrdergelijke baggerspecieookvrij
instedelijkgebied.Totnu toeblijkt hetlastigominstedelijkgebiedeengeschiktelocatietevindenwaaropdebaggerspecieeen
definitieve bestemmingkan krijgen.
Detevolgenwettelijke procedures om
actiefwaterbodembeheer terealiseren zijn
onderdehuidige wet-enregelgevingerg
omslachtig.Voorhetdirecr(nat) opbrengen
vanbaggerspecieopdebodemontbreekt het
wettelijk kader.De Vrijstellingsregeling
grondverzetgeldtalleenvoorgerijpte baggerspecie,zodardebaggerspecieeerst ineen
tijdelijk depot moet wordengerijpt.Verder
kanalleeneenberoepopdeze vrijstellingsregelingwordengedaanalsvoorhetgebied

InderegioIJsselmondezijnindezomervan2003opde gestortebaggerspecieandijvieenaardappelengeteeld.

eenbodemkwalireitskaarr eneenbodembeheersplanzijn vasrgesteld.Nieralletypen
gebiedseigen bodemveronrreiniging blijken
zichtelenen voorhetopstellen vaneen
bodemkwaliteitskaart. HetDDT-gehalte in
debodems vanfruitteeltgebieden isdaarvoorte heterogeen.
Eenalternatiefdatdewetbiedtom
actiefwaterbodembeheer terealiseren,iseen
beroeptedoenopartikel 10.63 v a n deWet
milieubeheer. DeProvincieZuid-Holland
geeft inderecentelijk herziene'Nota UitwerkingBaggerbeleid',medenaaraanleidingvandepilorbij het HoogheemraadschapAlblasserwaard en Vijfheerenlanden,
aanwelkevoorwaarden daarbij gesteld worden.Opgenoemd artikelkanalleeneen
beroepwordengedaanindiengerijpte baggerspecieopeenbodem wordt gebracht
waarvoorgeenbodemkwaliteitskaart isvastgesteld.Opgrond vanjurisprudentie moet
sprakezijn vaneennuttigeen noodzakelijke
toepassingvandebaggerspecie.
HerProjectbureauActiefWaterbodembeheerZuid-Holland wildat hetactief
waterbodembeheer ingepasrwordt inde
reguliereproceduresronddeonderhoudsbaggercyclusvanwatergangen.Hiervooris
hetnoodzakelijk datdewettelijke proceduresworden vereenvoudigd. Inplaatsvande
omslachtige wegviarijpen vanbaggerspecie
in tijdelijke depots tevolgen,zouvoordete
baggeren waterbodem directviaeenkorteen
eenvoudigeprocedurebeoordeeld moeten
kunnen worden ofdebaggerspecieopde
bodemmagwordengebrachr.Dir voorkomt
dat onnodig tijdverlies optreedt endat
onnodigeextra kosrenworden gemaakt.
Hetptojectbureau zalvoordit standpunt bestuurlijk draagvlakzoekenbijde
betrokken bestuurders enbevoegdgezag.
Ookanderebelanghebbenden,zoalsdeagrarischesector,worden bij hetproject betrokken.Medewerkingvandeze belanghebbendenisessenrieel,omdat bij actief
waterbodembeheer voordeeigenaargeen
ontvangstplicht vandebaggerspeciegeldr.
Deresulraren vanherprojeerbureau worden
onderdeaandachtgebracht bij hetlandelijkeproject 'BaggerenBodem',darmoetleidentotnieuweregelsvoorhetomgaan met
baggerspecieopdebodem. *f
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