ACTUALITEIT

BASISDOCUMENT TIENJARENSCENARIO WATERBODEMS

Nog veelinspanning
nodigombaggerprobleemoptelossen
EenlandelijkewerkgroepvanhetAdvies-enKenniscentrumWaterbodems(AKWA), aangevulddoor
regionalewerkgroepenuitalleprovincies,heeftdeproblemenmetdewaterbodemsinNederlandm
beeidgebracht.Ditkarweiduurdeprecieseenjaar enleidtnutothetBasisdocument TienjarenscenarioWaterbodems.Ditartikelgeejtderesultatenweeren laatziendathetnogveel inspanningvan
alle betrokkenpartijenzalgaanvragenomhetbaggerspecieprobleem toteengoedeoplossing tebrengen,zelfsalsgekozenwordtvoorsobereenjunctioneleoplossingenendeoplossingvanhetvraagstuk
uitgesmeerdwordtovereenperiodevan40inplaatsvan10jaar.
Nederland ligtinhetdeltagebied vande
rivierenRijn,MaasenSchelde.Eengrootdeel
vandedoordezerivierenaangevoerdeslibdeeltjes bezinkt indezedelta.Een dergelijke
sedimentatievindtechternietalleen plaats
inhetrivierengebied, maarinwatergangen
inheelNederland.Voordescheepvaarten
eengoedewaterafvoer ishetdaarom noodzakelijkdatdeNederlandsewateren regelmatigwordengebaggerd.Halverwegedetachtigerjaren werdduidelijk dateengrootdeel
vandezebaggerernstigverontreinigd was
doorhistorischelozingenvanindustrieelen
huishoudelijk afvalwater inmetnamede
periodevan 1950tot15175.Doordehogere
kostenvanhetverwijderen vanverontreinigdebaggerspecieenhetontbrekenvan
geschiktebestemmingen voordezespecie,is
sindsdieneenachterstand opgetreden inhet
baggerenvandeNederlandse wateren.
Indeafgelopen 25jaarisveelenergieis
gestokenindeaanpakvandebronnen.Dit
resulteerdeineensterkeverbeteringvande
kwaliteitvanhetnieuwgevormdesediment,
alisdenieuweaanwasnogsteedsnietschoon.
Daarnaastisopveelplaatsendewaterbodemkwaliteitgeïnventariseerd enisbeleiden
regelgevingontwikkeldophetgebiedvanverontteinigdewaterbodems.Ookiseensysteem
ontwikkeldvoordebeootdelingvandekwaliteitvanwaterbodems,getichtophetschatten
vandeernstenderisico'svandeverontreinigdewaterbodem.Dehuidigeklassenindeling
vano(schoon]totenmet4(ernstigverontreinigd)isdaarvanhetresultaat.Tevensisstudie
verrichtnaaroperationele milieuvriendelijke
bagger-enverwerkingstechniekenendetoepassingsmogelijkheden voor(on)verwerkte
baggerspecie.Dezestudieshebbeneenschat
aangegevensoverkosten,milieueffecten en
H2O

fysisch-chemischeeisenvanuiteenlopende
techniekenopgeleverd.Ookbleekdatgrootschaligeverwerkingwerdbelemmerddoor
hogekosrenvanverwerking.Daaromwerden
naasthetzoekennaaraltetnatievebestemmingsmogelijkheden eenaantalkleinereen
eentweetalgtotedepotsgerealiseerd (Sluftet
enIJsseloog),waarindeverontteinigdebagger
geborgenkanworden.Tegenderealisatievan
nogmeerdepotsbestaatgrotemaatschappelijkeenpolitiekeweerstand.Natuurlijk isinde
tussentijd ookgebaggerd.Behalveeengroot
deelvanhetreguliereonderhoud isinmiddels
ookeendeelvandesaneringen aangepakt.
Eenjaar geledenwasduidelijk datnog
steedseenachterstand inonderhoudaanverontreinigdewaterbodems bestaat.Onduidelijkwasechterhoegrootdezeachterstand isen
ofdieachterstandafneemt engtoeit.Hoeveel
baggerspecieligterinopdeNederlandse
waterbodemsenwaarenhoeviesisdie?Wie
zijndebeheerdersenhoegrootzijn hunbudgetten?Watzouhetmoetengaankostenom
deachterstand ineenperiodevantienjaarop
teruimenenwaarmoerdebaggerspecieheen?
Watzouhetmogelijkeeffect zijn vanbeleidsveranderingen?Dezevragenmakenalduidelijkdatdeoplossingvanhetwaterbodemvraagstukalleenkanwordengevondendoor
alleaspecteninsamenhangtebekijken endat
deoplossingvandelandelijkeenregionale
problematiekligtineengezamenlijke aanpak
vanallepartijen.Ditleiddetothetinitiatief
vanhetTienjarenscenario waterbodems,
waarinondermeereentotaleinventarisatie
vandeNederlandsewaterbodemisgemaakt.

400 miljoen m 3
Uitdeinventarisatie blijkt datdewaterbeheerdersverwachtendatzijindekomende

tienjaarbijna400miljoen kubiekemeter
baggerspeciemoetenverwijderen.Hiervanis
bijnadehelft zoetebaggerspecie.Deandere
helft iszout.Vandezoutebaggerspecieis90
procentvaneenzodanigekwaliteitdatzeop
ditmoment verspreidbaar isinzee.Voorde
resterendehoeveelheid isdepotcapaciteit
beschikbaar inbijvoorbeeld hetdepot Slufter.
Voorzoetebaggerspecieisditbeeldaanmerkelijk anders.Vande192miljoen kubieke
meter isslechts31 procent verspreidbaar.
Vooreendeelvandeniet-verspreidbarebaggerspeciedienteenandereoplossingtewordengezocht.Dewaterbeheerders hebbenin
deinventarisatieaangegevendatzijvoor80
miljoen kubiekemeter,metnameniet-verspreidbare,baggerspecienoggeenbestemmingweten.Dekostenvoorverwijderingvan
verspreidbareenniet-verspreidbare bagger
verschilleneenfactor 5tot10.Dehoeveelheid
niet-verspreidbare,zoetebaggerspecieisher
grootst inNoord-Holland,Zuid-Hollanden
Flevoland:20a30miljoen kubiekemeter.
Friesland,GelderlandenUtrecht'scoren'ook
hoog:boven tienmiljoen kubiekemeter.Voor
deoverigeprovinciesligtdehoeveelheidduidelijk lager.Belangrijkste probleemeigenaren
zijn Rijkswaterstaat endewaterschappen.
Hetgrootsteknelpuntquabestemmingsmogelijkheden istevindeninderegioNoordHolland/Utrecht.VoorheelNederlandgeldr
datdeaanwasaanbaggerspecieopdit
momentgroterisdanwordt weggehaald.
Belangrijkste redenenhiervoorzijngebrek
aanbestemmingen enfinanciële middelen.

Oplossingen voor zoete specie
Degrotehoeveelheidbaggerspecieinde
Nederlandsewaterenleidtreedsofkaninde
nabije toekomst leidentot maatschappelijke
enecologischeknelpunten.Alsopdedezelfde
manierwordtdoorgegaan,zullendoelstellingenvoorvaardiepte,veiligheid,milieu,recreatieennatuurontwikkeling nietworden
gehaald.Hetgevolghietvaniseenverhoogd
risicovoorfysiekeofeconomischeschadedoor
bijvoorbeeld overstromingen endoorverminderdebereikbaarheid vanhavens.Ookvanuit
ecologischoogpuntiserkansopschadevoor
hetwaterlevenenophetnietkunnen invullen
vangewenstefuncties vanwatersystemen.
Uitberekeningen blijkt datvoorhetvolledigoplossenvandegenoemdeknelpunten
indekomendetienjaar onderdehuidige
wet-enregelgevingeenbudgetvan ruim
tien miljard gulden nodigis.Tenopzichte
vanhethuidige budgetvanallewaterbeheerdersberekentditongeveereenverviervoudigingvandebeschikbare middelen.Het
voorkomen vanverslechteringvandehuidi-

gesituatieenbestaande knelpunten (standstill)betekent nogsteedseen verdubbeling
vanhet huidigebudget.Daarom isgezocht
naareenscenario waarbinnen een serieuze
aanpakvanbestaandeknelpunten wordt
gecombineerd met haalbarebudgetten. Het
loslaten vandeperiodevanuitvoering binnen tienjaar isdaarbij éénvandevariabelen.
Inditgevalwordtgekozen voor40jaar.

Meerdere bestemmingen
Eenanderevariabeleisdekwaliteitvande
oplossing.Naaranalogievanveranderingen
binnendedrogebodem,isgekekeninhoeverre
sobere,functionele oplossingenkunnen bijdragentotdeoplossing.Hierbijkangedacht
wordenaanhetoptimaalinzettenvaneenvoudigeverwerkingstechnieken,actiefbodembeheerenhetstorteninopenputten (variant
'Meerbestemmingen').Het istegelijkertijd de
verwachtingdatmindersaneringenworden
uitgevoerd.Ditisgebaseerd op dekennisontwikkelingoveroptredendeactuelerisico'svan
verontreinigde baggerspecievoorde omgeving.
Tenopzichtevanhethuidigebeleidlevertdit
eenaanzienlijke kostenbespatingop. Hetcreërenvanmeerbestemmingen voorde baggerspecievraagtwel eenaantalbeslissingenvan
beleidenpolitiek.Zo dienthet Bouwstoffenbesluitaangepasttewordenzodatbelemmeringenvoorde toepassingvanbaggerspecieverminderdworden.Ookishetbelangrijk omte
voorkomendatverspreidbare/toepasbarebaggerspeciealsnoginverwerkingsketens terechtkomt.Daaromdienthetactiefbodembeheet
vootbaggerspecieverdervormtekrijgen.De
consequentieis wel datgrotehoeveelheden
secundairbouwmateriaalop demarktkomen.
Ditblijft nietzondergevolgenvoordemarkt
voorzand,kleiofandereprimairegrondstoffen.Daarnaastzal nogdepotcapaciteit moeten
wordengerealiseerd,alisditminderdanbij
voortzettingvanhethuidigbeleid.
Degeschattekostenvandevatiant'Meer
bestemmingen'bedragenongeveer4,5 miljard

bestaande depots liggengeografisch gezien
ergongunsrig voordezeprovincies.Vanuit
kostenoverwegingen en milieu-effecten is
het belangrijk omdetransportafstand voor
baggerspeciezoveelmogelijk tebeperken
en kan hetdaarom verstandigzijn toch
nieuwedepots incombinatie met verwerking terealiseren.Verderdienen dedepots
ruimer opengesteld teworden vooralle
beheerders.

voordekomendetienjaar,tenopzichtevanhet
huidigebudgetvan2,2miljard. De huidige
beschikbarebudgettenenbenodigdebudgettenperbeheerderzijnweergegevenin afbeelding 1.Hieruitblijktdatdebudgettenvanalle
beheerdersontoereikendzijn,maarmetname
bijdegemeenten ishetverschilgroot.
Eenanderevariant 'geavanceerde verwerking'komt tegemoet aandewensvande
TweedeKameromhetstorten van baggerspeciezoveelmogelijk tebeperkendoor het
inzetten vangeavanceerde verwerkingstechniekenzoalsthermische immobilisatie.
DoordeTweedekamer isaanVerkeeren
Warerstaatgevraagd deverwerkingvanbaggerspeciemetgeavanceerdetechnieken te
stimuleren endooreengrootschalige proef
demogelijkheid hiertoeteonderzoeken.Her
doelhiervanisonderandereom tebesparen
opbenodigdedepotcapaciteit. Indiendoor
schaalvergrotingdehuidige kosten nietverderteruggedrongen kunnen worden,iseen
budget vanongeveer acht miljard voorde
komendetienjaar noodzakelijk. Als gekozen
wordteenkleiner deelthermisch teimmobiliseren,zullendebenodigde budgetten
ooklageruitvallen.Zozullen,alsvijf procenrvandebaggerspecie thermisch geïmmobiliseerd wordt,demeerkosten ongeveer
500miljoen bedragen.

Tweede Kamer
HetBasisdocumentzalsamen meteen
bestuurlijk advieswordenaangeboden aan
deTweedeKamer.Voorhetopstellen hiervanishet bestuurlijk overleg tienjarenscenariowaterbodems veranrwoordelijk. Hierin
zijn naastderelevantedepartementen andereoverhedenzoalsdewaterschappen,provinciesengemeentesopbestuurlijk niveau
vertegenwoordigd. Hetisbelangrijkdatde
besluitvormingindeTweedeKamerinde
bredecontextvandewaterbodemproblematiekplaatsvindt ennietbeperkr blijft totde
afweging storten/verwerken.NaeeneventuelediscussieindeTweedeKamervolgrde
bestuurlijke enpolitiekebesluitvorming op
rijks-,provinciaalengemeentelijk niveau
overdebenodigdemaatregelen endeinzet
vanmiddelen.Afhankelijk vandeingeslagen
weg,zullen ookgekozen beleidsveranderingennaderuitgewerkt en geïmplementeerd
moeten worden.Ongeacht dekeuzesdie
gemaakt worden,staatvastdatdewaterbodemproblematiek dekomende decennia
aandachtzalblijvenvragen.Ç

Ookindeperiodena 2011 moet voldoendebudgetbeschikbaar blijven omdat deproblematieknadegenoemde tienjaar nietis
opgelost.Afbeelding 2geeft eenprognose
weervandewijzigingen inde bestemming
voorbaggerspecieindezeperiode.
Wanneer het baggerspecieprobleem
wordr opgelost in eenperiodevan40jaar,is
dehuidige beschikbare depotcapaciteit vanuit landelijk perspecriefvoldoende voorde
komende tienjaar.Hierbij isgeen rekening
gehouden merderegionale problematiek
vandewaterbeheerders inonder andere
Limburg,Utrecht enNoord-Holland. De

Afb.1:Debeschikbareendebenodigdebudgettenperbeheerderbij devariant'Meer
bestemmingen'.

Geïnteresseerdenkunnenvanafnovembereen
exemplaarvan het BasisdocumentTienjarenscenarioWaterbodemsaanvragenviaCabn-mailserviceinLelystad:per/ax(0320J2853 11 ofveremail:akwa@cabri.nl
dr.ir. K.Groenen drs. A.Hakste,ae
Advies-enKenniscentrumWaterbodemsvan
Rijkswaterstaat

Ajb. 2:Schematische weergavevan dewijzigingen in bestemming van debaijgerspecie in
miljoen kubieke metersvoordekomendetienjaar bijdevariant 'Meerbestemmingen'.
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