Schone waterbodems:een zaak van bestuurlijke moed*

Inleiding
De laatste jaren is gebleken dat de
bodems in grote delen van onze wateren
sterk verontreinigd zijn. Dit is een gevolg
van de keuze uit het verleden om afvalstoffen te verwijderen via lozing en verspreiding in het oppervlaktewater. Daarnaast vormt het open gebruik van bepaalde voor het milieu riskante Produkten,
bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, een
probleem.
Tijdens of na gebruik komen deze
Produkten immers in het water terecht.

Samenvatting
Ongeveer 50 miljoen m J baggerspecie wordt per jaar in Nederland opgebaggerd.
Het merendeel hiervan (30 min m 3 ) is afkomstig uit zee en kan daarin worden
teruggestort zonder nadelige milieu-effecten. Voor ongeveer 10 min m 3 slib,
afkomstig uit het Rotterdamse havengebied, is een oplossing gecreëerd door de
bouw van de zogenaamde Slufterdeponie met een capaciteit van 150 min m 3 .
Voor 10-15 min m3 verontreinigde baggerspecie is vooralsnog geen adequate
milieuveilige oplossing gevonden.
Het beleid voor de lange termijn is erop gericht de verontreiniging bij de bron aan
te pakken om voor de waterbodems in Nederland een zodanige kwaliteit te
bereiken dat verspreiding van baggerslib op het land of in zee zonder nadelige
milieu-effecten kan geschieden. Aangezien 80-90% van de verontreiniging
afkomstig is uit het buitenland kan dit doel alleen in internationaal verband
worden bereikt. Voor de tussenliggende periode van 10 tot 20 jaar zal een
oplossing moeten worden gevonden voor de grote hoeveelheid (15 min m 3 per
jaar) verontreinigde slib. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan 4 tot 6
geografisch gespreide grootschalige bergingslocaties voor het gecontroleerd
storten van baggerspecie, te saneren waterbodems en eventueel grond afkomstig
van bodemsanering. In dit artikel wordt ingegaan op de kosten, de financiering en
het juridisch kader.

IR. I.J. DE BOER
Rijkwaterstaat

De bodems van de oppervlaktewateren
fungeren van nature als bezinkput met als
gevolg accumulatie van een cocktail aan
verontreinigingen.
In de loop van de jaren hebben zich aldus
in vele wateren grote hoeveelheden
sediment afgezet (voor de rijkswateren in
de orde van 100 miljoen m 3 ) die sterk
*Inleiding op het NVA symposium op
29 september 1988.

TABEL I- Invoervan enige verontreinigde stoffen doorde Rijn ende Maas.
Cadmium
t/j
Kwik
t/j
PCB 153
kg/tj
Benz(a) pyr. kg/j
HCB
kg/j
Fosfaat (P) kg/j
Fosfaat (P)
t/j

1975
149
20
884
610
8.100
2.900
50- 103

1980

1985

109
17
239
1.277
1.370
2.100
55' 103

4
55
643
430
1.250
40-10 3

Afb. 2 - Ontwikkelingvan degehalten aan metalen insedimentvan de Rijn sinds 1900.

Afb. 1-Hoofdstromen, bezinkingendeponie van 7zware metalen.
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verontreinigd zijn. Voor de regionale
wateren is het beeld nog niet geheel
duidelijk, maar er zijn aanwijzingen dat
ook daar in hoge mate van oplading met
een overmaat van nutriënten, zware
metalen en organische microverontreinigingen (onder andere pesticiden) moet
worden gesproken.

NEDERLAND

Afb. 1geeft de belasting van de Nederlandse oppervlaktewateren door 7 zware
metalen aan. Hieruit blijk dat ruwwegVa
van de totaalvracht rechtstreeks naar zee
wordt afgevoerd, Va via baggerwerkzaamheden in de slufter wordt gedeponeerd en
Va in de waterbodems accumuleerd.
Bovendien blijkt dat circa 90% van de
vracht afkomstig is uit het buitenland.
De uitvoering van grote afvalwatersaneringsprogramma's heeft de toevoer
van verontreinigingen inmiddels sterk
verminderd. Zoals bekend is hierdoor de
kwaliteit van het rivierwater in het bijzonder dat van de Rijn aanzienlijk verbeterd.
IIet verloop van de kwaliteit van Rijnsediment dat is afgezet in de loop van de
jaren is aangegeven in afb. 2.
Tabel I geeft de ontwikkeling van de invoer van enige verontreinigde stoffen met
het water van de Rijn en Maas. Hieruit
blijkt dat het vervuilde sediment voor een
groot deel als een 'erfenis van het verleden' is te beschouwen.
Momenteel wordt op verzoek van de
Minister van Verkeer en Waterstaat een
inventarisatie van de waterbodems in
Nederland uitgevoerd. De coördinatie
hiervan is in handen van de CUWVO. In
de 3e nota waterhuishouding zal een
beeld van de situatie worden gepresenteerd.
Effecten waterbodemverontreiniging
De verontreiniging van de waterbodem
leidt tot risico's voor volksgezondheid en
milieu en ook meer direct tot economische
schade. Uit onderzoek blijkt dat door de
verontreiniging minder soorten van
bodemleven en per soort minder
individuen in waterbodems worden gevonden. In een aantal situaties is het
bodemleven grotendeels verdwenen.
De risico's voor het milieu komen voort
uit de mobiliteit van de waterbodem en
verspreiding van de verontreiniging in de
voedselketens met als gevolg geleidelijk
vergiftiging van organismen. Voorbeelden
zijn het verdwijnen van de otter in Nederland; hoge PCB-gehalten in paling, (zie
aft. 3) aalscholvers en roofvissen. De
(geleidelijke) verspreiding van het verontreinigde slib naar de Noordzee houdt
risico's in met mogelijk grote en on-
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Afb. 3 - TotaalPCB's inaalmg/kgprodukt.

omkeerbare gevolgen op de lagere termijn
voor het zeemilieu.
De verontreiniging van de waterbodem
vormt door aard en omvang en vooral de
verspreiding op de langere duur een
groter gevaar voor het ecosysteem dan de
(droge) bodemverontreiniging.
De directe economische schade betreft het
onderhoud van vaarwegen, havens en
watergangen. Als gevolg van de verontreiniging van opgebaggerde specie
worden uit een oogpunt van milieubeheer
eisen gesteld aan de verwerking van de
verontreinigde specie.
Deze eisen kunnen leiden tot soms aanzienlijk extra kosten in het waterkwantiteitsbeheer, vaarwegbeheer en
havenbeheer. Daarnaast zijn er omwille

van de waterkwaliteit waterbodemsaneringen nodig die een extra belasting
kunnen vormen voor het waterkwaliteitsbeheer.
Beoordeling waterbodemkwaliteit
De departementen van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu-hygiëne
en van Verkeer en Waterstaat hebben
recentelijk een voorlopig normeringssystematiek ontwikkeld.
In deze systematiek, die is gepubliceerd in
het MPV 1989-1992, wordt bij de beoordeling van verontreinigde waterbodems
op milieukwaliteit rekening gehouden met
de aard van het bodemmateriaal (zand,
slib, klei, veen). Deze systematiek is afgestemd op de waternormering enerzijds
en de bodemsanering anderzijds.
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Onderscheiden worden 2 grenzen:
1. Een algemene milieukwaliteit (basiskwaliteit) voor de waterbodem. Hieraan
moeten op termijn alle waterbodems gaan
voldoen. Dit kwaliteitsniveau is afgestemd
op de referentiewaarden bodemkwaliteit.
2. Een signaleringswaarde voor sanering
van de waterbodem. Deze waarde is te
vergelijken met de zogenaamde C-waarde
uit de Leidraad Bodemsanering, en komt
overeen met de 'klasse 4 grens' volgens de
oude 'BER-classificatie'.
Bij overschrijden van deze waarde is onderzoek naar de noodzaak van saneren
urgent.
Daarnaast wordt er met het oog op de
bergingsproblematiek een derde
kwaliteitsniveau ontwikkeld, een
zogenaamde 'toetsingswaarde voor
baggerspecie'. Deze 'baggerspecienorm' is
gelegen tussen de algemene milieukwaliteit (basiskwaliteit) en de voorlopige
C-waarde.
Bij overschrijding van deze 'norm' dient
de specie in beginsel onder gecontroleerde omstandigheden in depot op het land
of in het water te worden gebracht.
Het beleid is er op gericht om rond het
jaar 2.000 in de zoete oppervlaktewateren
een waterbodemkwaliteit te bereiken die
voldoet aan de algemene milieukwaliteit
(basiskwaliteit). Bij deze kwaliteit, die een
'licht verontreinigde' waterbodem
karakteriseert, worden geen nadelige
milieu-effecten verwacht, en kan opgebaggerde specie als een waardevolle
grond(stof) worden beschouwd die zonder
milieuproblemen weer overal op het land
of in het water kan worden gebruikt of geborgen.
De uitvoering van het Rijn-Actieprogramma (RAP) is een belangrijke stap om deze
doelstelling voor de waterbodem te
bereiken. Het RAP is er opgericht om in
de periode 1985-1995 een halvering van
de aan de Rijn toegevoegde verontreiniging van circa 30 pricritaire stoffen te
bewerkstelligen.
Aanbod baggerspecie
In Nederland wordt naar schatting door
het Rijk, de provincies en de regionale
haven- en waterbeheerders gezamenlijk
jaarlijks ± 50 miljoen m 3 specie opgebaggerd. Deze specie komt vrij bij het
onderhoud van vaarwegen, havens (vaardiepte) en watergangen (waterafvoer).
Het merendeel hiervan (30 miljoen m 3 )
wordt opgebaggerd bij het onderhoud van
vaargeulen in de zoute wateren en kan
wegens relatief geringe verontreiniging
voor een belangrijk deel hierin weer
worden teruggestort (gebiedseigen
specie).

De resterende 20 miljoen m 3 per jaar is
echter zodanig verontreinigd dat de
berging ervan speciale zorg behoeft.
Van deze hoeveelheid wordt per jaar
maximaal 10 miljoen m 3 opgebaggerd in
het Rotterdamse havengebied en in het
zogenaamde slufterdepot opgeborgen.
Voor de ongeveer 10 miljoen m 3 per jaar
die overblijft zijn vooralsnog te weinig of
geen structurele deponiemogelijkheden
voorhanden. Het gevolg kan zijn stagnatie
in het onderhoudsbaggerwerk en vaardieptebeperkingen.
Naar verwachting zullen voorts de komende jaren op grotere schaal waterbodemsaneringen worden uitgevoerd. Hierbij
worden bodems vanwege de risico's voor
milieu en volksgezondheid weggebaggerd
en al dan niet na verdere behandeling
onder gecontroleerde omstandigheden
gedeponeerd. Op grond van de logistieke
en financiële beperkingen zal er naar
globale schatting niet meer dan
3 miljoen m 3 per jaar saneringsspecie
vrijkomen en deponieruimte vereisen.
De kwaliteit van deze saneringsspecie zal
overeenkomen met de meest verontreinigde specie afkomstig van het
onderhoudsbaggerwerk.
Het beleid is er op gericht om voor de
door het Rijk, de provincies en regionale
water- en havenbeheerders opgebaggerde
verontreinigde specie van mogelijk ±
13 miljoen m 3 per jaar voldoende en gekwalificeerde deponiemogelijkheden te
realiseren. Hierop zal in het navolgende
nog nader worden ingegaan.
Het zal duidelijk zijn dat preventie van
waterbodemverontreiniging de enige bevredigende structurele oplossing van
waterbodem en baggerspecieproblematiek
is. Deponie van verontreinigde specie is
slechts aanvaardbaar als interimoplossing. Indien er van wordt uitgegaan
dat over 20 jaar alle opgebaggerde specie
weer 'schoon' is en de speciekwaliteit
evenredig met het verstrijken van deze
20 jaar verbetert zal voor de genoemde
periode een totale capaciteit aan
deponieruimte nodig zijn vergelijkbaar
met de inhoud van de reeds bestaande
slufterdeponie dat wil zeggen circa
150 miljoen m 3 !
Beleid inzake de verwijdering van
verontreinigde grond
Bij de beschouwing van de problemen bij
de berging van verontreinigde bagger
(natte grond) ligt het voor de hand een
vergelijking te maken met de oplossingen
die worden gekozen bij de verwerking van
verontreinigde droge grond afkomstige
van bodemsaneringen.

Stellingen
1.Voor de bergingvangesaneerde waterbodems,onderhoudsbaggerspecie en
wellicht verontreinigde grond,dienen
nog enige grootschalige bergingslocaties teworden gebouwd meteen
totalecapaciteitvanrond 150miljoenm3
2. Realisatie vaneen beperkt aantal (±5)
grootschalige bergingslocaties (IBC)is
zowel bestuurlijk, financieel alsmilieuhygiënischte prefereren boven grote
aantallen kleinestortplaatsen.
3. Detendens omdeponietarieven sterkte
laten stijgen beperkt de mogelijkheid
waterbodemsaneringen uittevoeren.
4. Hethuidige praktijk bijdedroge bodemsanering lostde problemen nietop maar
verschuift dezevoor eendeel indetijd
envormt daarmee eenbelasting voor de
toekomst.
5.Eenlozingsvergunning garandeert geen
vrijwaringvaneen bijdrage inde kosten
vandewaterbodemsanering. Inde
WVO-lozingsvergunning moetdittot uitdrukkingworden gebracht.

Volgens de brief met notitie van Minister
Nijpels van maart 1987 aan de Kamer
(nr. 19925, nrs. 1-2) zal ingevolge de
Interimwet bodemsanering (IBS) in totaal
ongeveer 6 miljoen m 3 verontreinigde
grond worden aangeboden. Gezien de
periode waarover de saneringen worden
uitgevoerd betekent dit een gemiddeld
aanbod van ± 1miljoen m 3 per jaar aan
verontreinigde grond.
Volgens de briefis het streven er hierbij
op gericht deze grond zoveel mogelijk onmiddellijk te reinigen en aldus geschikt te
maken voor hergebruik.
Indien dit niet onmiddellijk mogelijk is
kan de grond (tijdelijk) worden opgeslagen op een beperkt aantal daartoe
bestemde en milieuhygiënisch verantwoorde opslagplaatsen in Nederland.
Definitief storten van verontreinigde
grond is slechts mogelijk als reinigen niet
zinvol is (in relatie tot de gebruiksmogelijkheden na reiniging) of als
reinigen om technische redenen binnen ±
5 jaar niet mogelijk is.
De praktijk blijkt evenwel weerbarstiger
dan de theorie.
Het schema van de grondstromen voor
1987 geeft de volgende verwachting:
55% wordt gestort
25% wordt tijdelijk opgeslagen
15% wordt na reinigen hergebruikt
5% wordt geëxporteerd.
Het hergebruik blijkt in de praktijk te
stagneren, de gereinigde grond blijkt niet
goedkoop te kunnen worden afgezet en
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wordt derhalve alsnog gestort.
De conclusie is dat 25% tijdelijk wordt opgeslagen en dat 70% wordt gestort. Voor
een goed begrip: Hierbij is geen rekening
gehouden met eventuele ontgraving van
grootschalige bodemverontreiniging zoals
in de Volgermeerpolder, Gouderak de
Diemerzcedijk, en langs de Hollandse
IJssel.
Voor de bewezen reinigingstechnieken
liggen de prijzen per ton tussen f 60,- en
f 160,- (exclusief BTW) oplopend tot
rond f 200,- per ton voor moeilijk reinigbare grond. De Minister concludeert dat
deze kosten bij licht verontreinigde grond
(tot 10 x de referentiewaarden voor
anorganische stoffen en olie en tot 100 x
de referentiewaarde voor overige stoffen)
niet opwegen tegen de reinigingsprestatie.
Klei- en veengronden met zware metalen
als hoofdverontreiniging blijken niet te
kunnen worden gereinigd. Aan (droge)
bodemsaneringen wordt volgens de brief
ongeveer f200 miljoen per jaar uitgegeven. Dit komt, bij een gemiddeld aanbod van 1miljoen m 3 per jaar, neer op
f 200,-per m 3 aangeboden verontreinigde
grond. Gezien het voorgaande mag
worden geconcludeerd dat ook in de
toekomst het merendeel van de grond zal
moeten worden gestort.
Kosten van specieberging
Over de kosten van specieberging kunnen
slechts globale uitspraken worden gedaan.
De prijzen per m 3 specie hangen sterk af
van de omvang en moeilijkheidsgraad van
het baggerwerk, de kwaliteit van de
bagger, de transportafstand en eventueel
de deponiekosten die weer sterk bepaald
worden door inrichting en omvang van
het depot.
Over de kosten per m 3 specie (baggeren,
transport en deponie) kan indicatief het
volgende worden gezegd.
Baggeren, transport plus:
- verspreiden in zee f 2 , - - f 5,- per m 3
- verspreiden in zoet oppervlaktewater
f4,.,- per m
- deponie op het land of water
f 10,- - f 4 0 , - p e r m 5
- deponie grootschalig f 5,-* - f 10,per m'.
De kosten van reinigen van baggerspecie
zullen in verhouding moeten zijn met genoemde prijsniveaus. Alleen voor hydrocyclonage lijken de vooruitzichten wat dit
betreft gunstig voorzover het gaat om verontreinigde specie met een relatief grote
zandfractie. Voor klei- en veengronden is
deze techniek waarschijnlijk niet toepasbaar. Beier inzicht in de voorkomende
*sluiter
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zandfracties in baggerspecies noodzakelijk
om de toepasbaarheid van deze techniek
op grotere schaal te beoordelen en daarmede de rentabiliteit.
Genoemde kostenniveaus voor de verwijdering van baggerspecie steken gunstig
af bij het gemiddelde tarief voor de verwijdering van verontreinigde grond"afkomstig van bodemsaneringen. Waterbodemsaneringen met kosten in de orde
van f 10,- à f 2 0 , - per m 3 specie lijken
gezien het voorgaande mogelijk.
Hierbij past nog een kanttekening:
De huidige tendens om de tarieven voor
deponie sterk te doen stijgen zal het uitvoeren van waterbodemsaneringen sterk
bemoeilijken en de kosten van het onderhoudsbaggerwerk sterk verhogen. Zeker
als het gaat om het opruimen van een gezamenlijke historische erfenis is het de
vraag of verhoging van deponiekosten de
noodzakelijke saneringsoperatie niet onnodig bemoeilijkt.
Aanpak problemen specieberging
In het voorgaande is aangegeven dat
wanneer wordt aangenomen dat over
± 20 jaar de waterbodem weer grotendeels schoon is, er gedurende deze
periode nog behoefte bestaat aan circa
150 miljoen m 3 deponiecapaciteit. De
realisering van deze capaciteit vraagt om
een planmatige aanpak.
In de 4e nota Ruimtelijke Ordening is dit
onderkend. Hierin wordt een 5-tal gebieden genoemd waar grootschalige
deponieën voor baggerspecie zouden
moeten worden gerealiseerd.
Deze gebieden zijn:
- omgeving Amsterdams havengebied
- oostelijk deel van het benedenrivierengebied
- zuid-oostelijk deel van Zeeland
- omgeving Ketelmeer
- Noord-Limburg
Mogelijk zal er ook in het Noorden van
het land nog een grootschalige deponie
moeten komen.
Genoemde 5 à 6 grootschalige depots,
waarbij dus gedacht moet worden aan
capaciteiten van gemiddeld rond 25 miljoen m 3 , zouden aldus voor rijk, provincies, waterbeheerders en gemeenten de
oplossing bieden voor het sjpecieprobleem
en mogelijk ook het verontreinigde grondprobleem en wel tot het moment dat de
problemen door preventie in essentie zijn
opgelost!
Gecombineerde deponie van verontreinigde bagger en verontreinigde grond lijkt uit
een oogpunt van enerzijds milieubeheer
en anderzijds uit kostenoverwegingen een
aantrekkelijke optie. Als immers de kost-

prijs van die sanering van droge bodems
verlaagd kan worden door aan te haken
bij grootschalige deponieën, zouden
broodnodige IBS-gelden vrij kunnen
komen voor de (mede) financiering van
dergelijke deponieën.
Niet uitgesloten moet worden dat ook de
problematiek van de berging van
zuiveringsslib, (totaal ± 0,4 miljoen ton/j)
in de beschouwing kan worden betrokken.
De uitgangspunten voor de opzet van dergelijke grootschalige bergingslocaties en
de milieu-implicaties van een eventuele
gecombineerde deponie zou in een
beleids-MER kunnen worden getoetst.
Hen en ander zal vanzelfsprekend in
nauwe samenhang met het afvalstoffenbeleid en het bodem- en waterbeleid
moeten worden opgepakt.
Wettelijk kader
In het voorgaande is ingegaan op de normering, de berging en de sanering van
verontreinigde waterbodems. Zonder uitgebreide juridische beschouwingen te
geven wil ik ingaan op het wettelijk kader
waar we als waterbodemsaneerders mee
te maken hebben en zullen gaan krijgen.
Bij de berging van waterbodems of
baggerspecie is de situatie als volgt:
Afhankelijk van de gekozen oplossing is te
bepalen welk wettelijk regime van toepassing is.
Berging in het oppervlaktewater vereist
een vergunning op grond van de WVO,
waarbij de nodige randvoorwaarden gesteld kunnen worden. Berging op het land
vereist meestal een vergunning op grond
van de Afvalstoffenwet en afhankelijk van
de mate van verontreiniging soms een
ontheffing op grond van de Wet
chemische afvalstoffen. Daarnaast zijn er
natuurlijk nog andere wettelijke
regelingen zoals de Wet RO en de
Hinderwet waarop niet verder wordt ingegaan.
Bij de sanering is de situatie minder eenvoudig aan te geven. Er zijn stromingen
die van mening zijn dat de sanering van
de waterbodem duidelijk is geregeld en
wijzen daarbij naar de Interimwet bodemsanering. Ik ben geen aanhanger van die
stroming. De IBS is immers gemaakt in
een tijd dat we nog dachten aan Lekkerkerk en de eerste inventarisaties van de
provincies over vuile plekken in het land,
die met spoed gesaneerd moeten worden.
De verontreinigde waterbodem speelde
daarin niet mee. De definitie van het begrip 'bodem'* in de IBS en ook in de Wet
bodembescherming geeft wel ruimte om
daaronder ook de waterbodem te vatten
*Bodem - het vaste deel van de aarde met het
daarin aanwezig grondwater.
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en dat lijkt ook logisch te zijn, maar de
rest van de wetstekst speelt daar niet op
in. Ten eerste is de opzet van de wet
zodanig dat het geheel een 'droge aanpak'
uitstraalt. Ten tweede wordt er geen
rekening gehouden met de specifieke rol
van waterkwaliteitsbeheerders. De kennis,
ervaring en de bestuurlijke verantwoordelijkheid komen niet aan bod. Het is
de provincie die een plan moet opstellen
en het zijn gemeenten die mogen meebetalen aan de sanering van op hun
grondgebied gevonden verontreinigde
bodem. Mocht de provincie een waterbodem saneren in het kader van de IBS
dan zou dus de gemeente moeten meebetalen in plaats van de waterbeheerder.
Aangezien gemeenten meestal geen taak
hebben voor het kwaliteitsbeheer zullen ze
zich ook niet verantwoordelijk voelen voor
een verontreinigde waterbodem.
In de IBS is tevens een mogelijkheid opgenomen voor de provincie om bevelen te
geven verontreinigende handelingen te
staken. Ook deze regel geeft aan dat het
hier een wet betreft die niet voor de
waterbodem is geschreven, immers over
een dergelijke bevoegdheid beschikt de
Waterbeheerder al in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Met de voorschriften in de WVO-vergunning kan de bodemverontreiniging
worden voorkomen en soms zelfs gesaneerd worden op kosten van de vergunninghouder.
Dat laatste is mogelijk door in de vergunning een voorschrift op te nemen
waarin is bepaald dat de vergunninghouder de door zijn lozing veroorzaakte
bodemverontreiniging dient te verwijderen (het zogenaamde Waterbodemartikel). In verband met de bewijslast is de toepasbaarheid evenwel beperkt
tot die situaties waarin een duidelijk
verband tussen de lozing(en) en de waterbodemkwaliteit gelegd kan worden.
De jurisprudentie ontwikkelt zich positief
Als voorbeeld kan hier worden genoemd
de uitspraak van de Waarnemend Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State van
30 november 1987 waarin als voorlopig
oordeel wordt gegeven dat een rechtvaardiging voor het stellen van het voorschrift kan worden gevonden in het gegeven, dat bij het beslissen op een verzoek
om vergunning het risico voor de aantasting van de kwaliteit van het oppervlaktewater in verband met de invloed
van de lozing op de waterbodem, niet
altijd zodanig evident is, dat dit ingrijpende voorzieningen in de voorschriften zou
rechtvaardigen of de vergunning te
weigeren. Anderszins moet het resico niet

geheel worden uitgesloten, zodat er aanleiding kan bestaan een dergelijk voorschrift in de vergunning op te nemen.
Sanering
In de toekomstige Wet bodemsanering
zal een afzonderlijke regeling voor de
sanering van de waterbodems moeten
worden opgenomen. Hierin zal de taak
van de waterbeheerder en de financiering
duidelijk moeten zijn geregeld. De gedachten over een dergelijke regeling zijn
als volgt: Voor de rijkswateren stelt de
.Minister van V&W het saneringsprogramma op en voert dit ook uit.
Voor de regionale wateren is een systeem
denkbaar dat de waterkwaliteitsbeheerders direct in de wet alle bevoegdheden
krijgen met de daarbij behorende
budgetten. Hen tweede mogelijkheid is dat
de waterbodemsanering de eerste verantwoordelijkheid van de provincie is, maar
dat deze dat stuk van de haar toebedeelde
taak delegeert naar de waterkwaliteitsbeheerders. Een situatie vergelijkbaar met
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Nader overleg hierover wordt thans gevoerd tussen de Ministeries van V&W en
VROM.
Op dit moment zijn er ten behoeve van de
saneringtwee wettelijke regimes: De
Interimwet bodemsanering (straks Wet
bodembescherming) èn de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Men behoeft
bij urgente saneringsgevallen dus niet te
wachten op de toekomstige regeling in het
kader van de WBB. Indien vanuit het oogpunt van de waterkwaliteit sanering van
de waterbodems noodzakelijk is, kan dit
op grond van Artikel 23 WVO door de
waterbeheerder zelf uitgevoerd worden. In
haar advies van 2 maart 1988 heeft de
CUWVO zich ook in deze zin uitgelaten.
Indien evenwel sanering van de waterbodems om andere redenen plaatsvindt,
bijvoorbeeld ten behoeve van grondwaterbescherming, drinkwaterbescherming
(oeverfiltratie) of in combinatie met droge
bodemsanering, dan zal dit onder het
regime van de IBS dienen te geschieden.
Financiële aspecten
In het voorgaande is ingegaan op de hoeveelheden specie die om verschillende
redenen jaarlijks verwijderd moeten
worden.
Fianciering van het wegbaggeren, behandelen en uiteindelijk bergen hangt daarmee samen. Het operationele baggcrwerk
ten behoeve van vaarweg en kwantiteitsbeheer zal gefinancierd moeten worden
uit het onderhoudsbudget. De gedachte is
wel eens geopperd dat eventuele extra

kosten voor milieuhygiënische maatregelen bij dit operationele baggerwerk
niet uit het onderhoudsbudget bekostigd
hoeven te worden. Ik onderschrijf deze
mening niet. Als gevolg van veranderende
maatschappelijke inzichten worden
immers tal van activiteiten duurder.
Het onderhoudsbaggerwerk behoeft daarop geen uitzondering te vormen. Voor de
sanering van de waterbodem (baggeren
uitsluitend als milieuhygiënische maatregel) is in beginsel de Interimwet
bodemsanering van toepassing. Bij de
IBS-budgetten is evenwel geen rekening
gehouden met de waterbodemsanering.
Extra financiële middelen komen in deze
kabinetsperiode niet ter beschikking. De
provincies zouden echter de haar toegewezen budgetten kunnen herverdelen,
zodat óók verontreinigde waterbodemsaneringen kunnen worden uitgevoerd.
Dit gegeven (IBS-gelden niet voor waterbodem) en het feit dat er nog geen aparte
saneringsregeling is, dwingt tot nadenken
over 'alternatieve' financiering.
Minister Smit-Krocs heeft daartoe de
mogelijkheden die de WVO thans reeds
biedt benut door de WVO-heffingen tot
een bedrag van maximaal 40 miljoen
gulden aan te wenden voor de sanering
van een aantal ernstig verontreinigde
locaties in de rijkwateren.
Voor de toekomstige financiering staat mij
de volgende verdeling voor ogen.
- Waterbodems die in hoofdzaak vervuild
zijn door grensoverschrijdende verontreiniging dienen gesaneerd te worden
uit de algemene middelen onder het
regime van IBS/WBB.
- Bij waterbodemverontreiniging van
locale aard komen zowel de WVO als de
IBS/WBB in beeld.
Een complicerend factor hierbij is de
vraag in hoeverre de verontreiniging een
'erfenis' karakter heeft. Daar kunnen uitvoerige theoretische beschouwingen aan
worden geweid, zonder dat daar een oplossing uit voort komt. Die zal veelal op
pragmatische wijze gevonden moeten
worden als voldoende inzicht is verkregen
over de aard en de omvang van de waterbodemverontreiniging en de daarmee gemoeide saneringskosten, waarbij tot een al dan niet landelijk geldende vaste - verdeling tussen enerzijds heffingsgelden en
anderzijds algemene middelen gekozen
moet worden.
Ten slotte geldt ook bij waterbodemsaneringen dat naast de hier boven genoemde wijze van financiering alle
mogelijke moeite gedaan moet worden om
de kosten van de sanering te verhalen op
de veroorzakers.
• • •

