Ontwerp-beleidsstandpuntverwijdering baggerspecie

Omgaan met verontreinigde baggerspecie:preventie, verwerken, storten,
verspreiden

Omvang van de problematiek
De komende 20 jaar komt een enorme
hoeveelheid, circa 1.155 miljoen m 3
baggerspecie, vrij. Dit aanbod ingedeeld
naar de klasse van verontreiniging van de
specie is weergegeven in afb. 1.
Meer dan 90% van de baggerspecie komt
bij onderhoudswerkzaamheden vrij, het
overige komt vrij bij de milieuhygiënische
sanering van de waterbodem.
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Er is een groot tekort aan verantwoorde
verwerkings- en stortcapaciteit voor de
verontreinigde baggerspecie. Bij gebrek
aan verwijderingsmogelijkheden wordt het
onderhoud uitgesteld en kan functieverlies
optreden, of vindt er verspreiding van
verontreinigde baggerspecie in het milieu
plaats.
Preventie
In de landelijke beleidsnota's, de Derde
Nota Waterhuishouding [1] en het Nationaal Milieubeleidsplan [2],zijn doelstellingen voor de preventie van water(bodem)verontreiniging opgenomen. Het
beleid is gericht op een emissiereductie
van 50% in het jaar 1995 ten opzichte van
1985 en een emissiereductie van 90%
voor de langere termijn. Einddoel voor de
waterbodem is het bereiken van de streefwaarden in het jaar 2010. Uit berekeningen van verschillende preventiescenario's in het milieu-effect rapport
(MER) berging baggerspecie [3] blijkt dat
voor het bereiken van de streefwaarden in

Samenvatting
In Nederland komt een enorme hoeveelheid baggerspecie vrij, zoveel dat het
eiland Texel jaarlijks een halve meter kan worden opgehoogd. Een groot deel van
deze baggerspecie is (ernstig) verontreinigd. Op dit moment is er een groot tekort
aan verwerkings- en IBC-stortcapaciteit.
Door de regering is in het onlangs verschenen ontwerp-beleidsstandpunt
verwijdering baggerspecie aangegeven wat de doelstellingen zijn voor de
preventie en de verwijdering (verwerken, storten, verspreiden) van baggerspecie.
De doelen uit het ontwerp-beleidsstandpunt zijn de volgende:
- het intensiveren van de preventie van water(bodem)verontreiniging;
- het op gang brengen en stimuleren van verwerken (scheiden, reinigen,
immobiliseren) van baggerspecie;
- het realiseren van voldoende IBC-stortcapaciteit;
- het terugdringen van de verspreiding van verontreinigde baggerspecie in het
milieu.
Ook zijn in het ontwerp-beleidsstandpunt richtlijnen opgenomen voor de lokatiekeuze en ontwerp en inrichting van baggerspeciestortplaatsen.

het zwevend stof voor sommige stoffen,
zoals cadmium, kwik en benzo(a)pyreen
een emissiereductie van meer dan 90%
noodzakelijk is. Verdergaande preventieve
maatregelen zijn daarom noodzakelijk om
het probleem van de verontreinigde
baggerspecie op te lossen en duurzame
ontwikkeling mogelijk te maken. Op
landelijk niveau zal bij de voorbereiding
van de komende nota's en plannen (o.a.
de evaluatienotitie water en het tweede
nationaal milieubeleidsplan) de preventie
worden uitgewerkt door het formuleren
van maatregelenpakketten voor het
bereiken van de grenswaarden in het jaar
2000 en de streefwaarden in het jaar 2010.
Doelstellingen voor de verwijdering
Er zijn in principe drie mogelijkheden
voor de verwijdering van baggerspecie:
1. verwerken van baggerspecie door
middel van scheiden, reinigen of immobiliseren;
2. storten in een IBC-stortplaats

Afb. 1- Schattingvan detotale hoeveelheid (onderhoudensanering) enkwaliteitvan devrijkomende baggerspecie
indeperiode 1991-2010.
Klasse

Baggerspecie
in miljoen m 3

Percentage

4

45

4%

3

60

5%

2

250

21%

1

400

35%

signaleringswaarden
toetsingswaarden

(Isoleren, Beheersen, Controleren);
3. verspreiden op land, in zoet oppervlaktewater of in zout oppervlaktewater,
waaronder de Noordzee en de
Waddenzee.
Het verspreiden van verontreinigde
baggerspecie is in principe geen milieuhygiënisch verantwoorde mogelijkheid
voor de verwijdering. Einddoelstelling
voor het jaar 2010 is daarom dat baggerspecie boven de streefwaarden niet meer
in het milieu mag worden verspreid.
In het MER berging baggerspecie wordt
geconcludeerd dat verwerken uit oogpunt
van milieu-effecten beter is dan storten.
Op basis van resultaten uit het
Programma Onderzoek Saneringsprocessen Waterbodems [4] en het MER
wordt geschat dat in de periode 1991-2010
gemiddeld 20% van de baggerspecie
klasse 2, 3 en 4 kan worden verwerkt.
In het ontwerp-beleidsstandpunt is als
doelstelling 20% verwerken in het jaar
2000 opgenomen. Na het jaar 2000 kan
het aandeel verwerken nog verder stijgen.
Doelstelling voor het storten is dat
baggerspecie klasse 2, 3 en 4 die niet
verwerkbaar is onder gecontroleerde
omstandigheden moet worden gestort.
Door het tekort aan verwerkings- en
stortcapaciteit op dit moment, is een overgangsbeleid voor het verspreiden
geformuleerd. Hierop wordt later teruggekomen.

grenswaarden
streefwaarden
0
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400
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Toelichting: grenswaarden en streefwaarden zijn de milieukwaliteitsdoelstellingen voor de waterbodem voor het jaar 2000 resp. 2010. Toetsingswaarden zijn
produktnormen die aangeven waarboven baggerspecie moet worden verwerkt of gestort.
Signaleringswaarden (interventiewaarden) vormen het toetsingskader voor het beoordelen of
sanering noodzakelijk is.

Besluitvormingschema
onderhoudsbaggerwerk
De prioriteitsvolgorde uit het afvalstoffenbeleid - preventie, verwerken, storten - is
leidraad geweest bij het opstellen van het
besluitvormingschema (afb. 2) dat bij de
verwijdering van baggerspecie gevolgd
moet worden.
De juridische basis bij het besluitvormingschema wordt gevormd door het wets-

695

H 2 0 (25) 1992,nr. 25

AJb. 2 - Besluitvormingschema vooronderhoudsbaggerwerk.
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ontwerp 21 556 (uitbreiding van de Wet
Bodembescherming met een regeling
inzake de sanering van de bodem) [5].
Volgens dit wetsontwerp zal het baggeren
van verontreinigde waterbodems moeten
worden gemeld aan Gedeputeerde Staten
(of de minister van V&W voor de rijkswateren) en daarbij wordt de mate van
verontreiniging aangegeven en de bestemming van de baggerspecie. Als de
waterbodem voldoet aan de streefwaarde,
is verspreiding in het milieu zonder
milieuhygiënische restricties mogelijk.
Bij een verontreinigde waterbodem wordt
onderscheid gemaakt tussen een nieternstig verontreinigde waterbodem
(tussen streefwaarden en interventiewaarden) en een geval van ernstige waterbodemverontreiniging (overschrijding van
de interventiewaarden). Bij niet-ernstige
verontreiniging van de waterbodem moet
allereerst worden nagegaan of de vrijkomende baggerspecie verwerkbaar is. Als
de baggerspecie niet verwerkbaar is, moet
worden nagegaan of er mogelijkheden zijn
de baggerspecie onder IBC-condities te
storten. Als er geen IBC-stortcapaciteit
aanwezig is, moet de beslissing tot
baggeren worden heroverwogen. Bekeken
moet worden of het mogelijk is het
baggeren uit te stellen tot er verwerkingsmogelijkheden zijn of IBC-stortcapaciteit
voorhanden is. Pas in laatste instantie
komt de optie verspreiden in beeld.
Baggerspecie klasse 2 mag tot het jaar
2000 worden verspreid in het zoete
oppervlaktewater, als verwerken, storten
of laten liggen niet mogelijk is. Dit in
aansluiting op het beleid uit de Derde
Nota Waterhuishouding. Baggerspecie
klasse 1mag tot uiterlijk 2010 worden
verspreid. Voor de zoute baggerspecie
wordt aangesloten bij het beleid in het
kader van de Wet verontreiniging
zeewater.

Door de vergunningverlening in het kader
van de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren kan
sturing bij de besluitvorming plaatsvinden.
Hiermee kan worden voorkomen dat
verwerkbare specie wordt gestort, of dat
de optie verspreiden ten onrechte wordt
gekozen.
In het geval van ernstige waterbodemverontreiniging (overschrijding interventiewaarden) is er sprake van samenloop
tussen onderhoud en sanering en wordt
een apart traject afgelegd. De wijze van
verwijderen bij samenloop tussen onderhoud en sanering wordt afgewogen in het
kader van het uitvoeren van het saneringsonderzoek en het opstellen van het
saneringsplan. Gedeputeerde Staten
(of de minister van V&W voor de rijkswateren) moeten vervolgens het
saneringsplan goedkeuren. Degene die
het onderhoud pleegt is (financieel)
verantwoordelijk voor de aanpak van het
saneringsgeval. De verwijdering kan in
deze situatie zijn het verwerken of het
storten van de baggerspecie. Gezien de
doelstelling van sanering en het feit dat
sanering planmatig wordt aangepakt is er
voor baggerspecie die vrijkomt bij
sanering geen overgangsbeleid dat
verspreiding van klasse 2 en klasse 1
baggerspecie mogelijk maakt.
Verwerken van baggerspecie
Om de doelstelling van 20% verwerken in
het jaar 2000 te bereiken is in het
ontwerp-beleidsstandpunt een aantal
instrumenten aangegeven die zullen
worden ingezet. Op enkele wordt hier
ingegaan.
Om te beginnen is techniekontwikkeling,
onder andere in het Programma Onderzoek Saneringstechnieken Waterbodems
van belang om ervoor te zorgen dat er

geschikte verwerkingstechnieken
ontwikkeld worden.
Het Service Centrum Grondreiniging
(SCG) zal voor verontreinigde baggerspecie een vergelijkbare rol krijgen als
voor verontreinigde grond. Van waterschappen en provincies wordt verwacht
dat zij het SCG inschakelen om te laten
beoordelen of baggerspecie verwerkbaar
(reinigbaar) is. Als dit het geval is, kan het
SCG zorgdragen voor de verwerking van
de baggerspecie.
Door de ministeries VROM en V&W
zullen criteria worden opgesteld voor de
verwerkbaarheid van baggerspecie. Deze
zullen aansluiten op de criteria die al zijn
geformuleerd voor de reinigbaarheid van
verontreinigde grond uit de Leidraad
bodembescherming.
Storten van baggerspecie
Uit de doelstellingen voor het verwerken
en voor het storten van baggerspecie volgt
volgens de huidige schattingen dat in de
komende 20 jaar ongeveer 300 miljoen m 3
baggerspecie gestort moet worden. Voor
een deel is deze stortcapaciteit al beschikbaar (met name de Sluiter) of in voorbereiding (rijkswaterstaat en provincies
hebben hiertoe initiatieven genomen).
Stortplaatsen voor baggerspecie moeten
voldoen aan de IBC-criteria. Er zijn drie
hoofdvarianten van baggerspeciestortplaatsen te onderscheiden, namelijk stortplaatsen boven grondwater, stortplaatsen
beneden grondwater (put in oppervlaktewater, gedempte put) en stortplaatsen
boven/beneden grondwater (eiland, atol).
In het MER berging baggerspecie is voor
de verschillende varianten van baggerspeciestortplaatsen aangegeven op welke
wijze het stoftransport uit de stortplaats
wordt beïnvloed en welke mogelijkheden
er zijn voor isolatie, beheersing en
controle. Uit het MER blijkt dat ook de
lokale omstandigheden van groot belang
zijn om de gewenste bodem- en oppervlaktewaterbescherming te realiseren. Het
MER is echter lokatie-onafhankelijk en
kan de lokale omstandigheden niet
meewegen.
De vergelijking van de verschillende
varianten op milieu-effecten leidt tot de
conclusie dat stortplaatsen boven grondwater uit een oogpunt van bodembescherming de voorkeur hebben. Dit
gezien de betere mogelijkheden voor
diffusieremming, beheersing en controle.
Er zijn geen varianten die onder alle
omstandigheden kunnen worden afgewezen; een afweging in een lokatie- en
inrichringsMER of vergelijkbare studie
moet plaatsvinden.
Op grond van het MER zijn in het
ontwerp-beleidsstandpunt algemene richt-
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Richtlijnen ontwerp en inrichting
ontwerp

- stortplaats zo hoog mogelijk
- meest uitloogbare stoffen ver van het grondwater

isolatie

- infiltratie max. 2 mm/jaar
- onderbreking/remming diffusie
- opvang en zuivering consolidatiewater

beheersing

-

controle

in staat houden/vervangen isolerende voorzieningen
maatregelen bij onvoorziene omstandigheden
opvang en zuivering run-off-, kwel-, consolidatiewater
terugneembaarheid baggerspecie
controle op aanleg en op voorzieningen
controle omringend grond- en opp.water

Richtlijnen voor de lokatiekeuze
lokale omstandigheden algemeen
- aanleg op ondoorlatende laag
- aanleg niet boven/in dikke of snelstromende watervoerende pakketten
- mogelijkheden (geohydrologische) beheersmaatregelen bij ongewenste verspreiding
stort boven grondwater
- diffusie-onderbrekende laag aanwezig of aanbrengen
- niet boven zeer diep gelegen watervoerend pakket
stort beneden (grond)water
- bij voorkeur in gebieden zonder kwel of inzijging,
of in gebieden met geringe kwelstroom
ruimtelijke aspecten
- ruimtelijke randvoorwaarden afvalverwijdering
- beperken direct en indirect ruimtebeslag
- gevolgen voor andere ruimtegebruiksvormen beperken

Aß. 3 - Richtlijnen voor baggerspeciestortplaatsen.

lijnen opgesteld voor de lokatiekeuze én
voor ontwerp en inrichting van de stortplaatsen (afb. 3). Deze richtlijnen lopen
vooruit op een Algemene Maatregel van
Bestuur, waarvan publikatie van het
voorontwerp is voorzien in 1994.
In het MER berging baggerspecie is ook
de grootte van de stortplaatsen in relatie
tot de milieu-effecten bekeken. Het is
gewenst om stortplaatsen te realiseren met
een minimale capaciteit van enkele
miljoenen m 3 . Dit in verband met de
betere mogelijkheden voor beheersing en
controle en met het beperken van het
ruimtebeslag en de aantasting van het
landschap.
Financiële aspecten
Zoals in de regeringsbeslissing Derde
Nota Waterhuishouding is aangegeven [6],
komen de kosten voor de verwijdering ten
laste van degene die verantwoordelijk zijn
voor het onderhoud aan vaarwegen en
watergangen (ministerie van V&W, waterbeheerders, provincies, havenbeheerders).
De kosten van storten worden geschat
tussen de f 11,- tot f 3 1 , - per m 3 baggerspecie, afhankelijk van de gekozen stortvariant, de wijze van inrichten en de
grootte van de stortplaats. De kosten voor
verwerken worden op dit moment geschat
op f 110,- tot f240,- per situ m 3 baggerspecie, bij toepassing op grote schaal
kunnen deze bedragen dalen. De
genoemde bedragen zijn exclusief de

kosten voor baggeren en transport. Dit
betekent dat de komende jaren een
kostenstijging voor vooral de betrokken
overheden optreedt.
Voor de financiering van de waterbodemsanering zal in hoofdlijnen het advies van
de commissie Zevenbergen en het
regeringsstandpunt daarover worden
gevolgd. De financieringsregeling zal
worden vastgelegd in een aanvullende
wettelijke regeling voor de sanering van
waterbodems op grond van de Wet
Bodembescherming.
Het ontwerp-beleidsstandpunt en het
bijbehorende milieu-effect rapport zijn tot
5 oktober jl. ter visie gelegd. Naar
aanleiding van de binnengekomen reacties
en adviezen van diverse adviesorganen zal
een definitief beleidsstandpunt worden
opgesteld. Dit beleidsstandpunt wordt
naar verwachting begin 1993 naar de
Tweede Kamer gezonden.
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Studie over waterkwaliteit
Markermeer verschenen
Onlangs verscheen Van Zee tot Land,
nummer 59, getiteld 'Sediment transport,
light and algal growth in the Markermeer 1
door ir. E. H. S. van Duin, dat eveneens is
uitgebracht als proefschrift door de Landbouw Universiteit Wageningen.
In het proefschrift zijn de resultaten
vermeld van een studie naar de waterkwaliteit in het Markermeer, waarbij het
accent lag op de relaties tussen sediment
transport, het onderwater lichtklimaat en
de groei van blauwalgen (Osallatona
agardlni). De studie bestaat uit twee
onderdelen:
* Een uitgebreide veldstudie waarin
onder andere met automatische meetapparatuur karakteristieken van windveld,
golven, gesuspendeerde stof en extinctie
zijn gemeten.
Tevens zijn in het veld groeiexperimenten
uitgevoerd met de desbetreffende blauwalgen. De studie beschrijft de meetmethoden, dataverwerking en interpretatie;
* Daarnaast is een set van dynamische
simulatiemodellen ontwikkeld, bestaande
uit een twee-dimensionaal model voor
sediment transport, resuspensie en
sedimentatie dat gebruik maakt van het
hydraulische model WAQUA, een model
voor de uitdoving van licht onder water en
een groeimodel voor Osallatona agardhü.
Met de combinatie van de modellen is de
invloed van diverse inrichtings- en
beheersmaatregelen op de groei van de
desbetreffende blauwalg in het Markermeer onderzocht.
Exemplaren van deze Van Zee tot Land
zijn te verkrijgen bij de bibliotheek van
RWS Directie Flevoland, Postbus 600,
8200 AP Lelystad, voor de prijs van
f34,50 (inclusief verzendkosten).

