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Introductie 
De Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de Rivier (RvdR) is de beleidsnota van 
het programma Ruimte voor de Rivier. In deze nota is geconstateerd dat grond een 
belangrijk deel van de kosten van het programma voor zijn rekening neemt. 
Bovendien is onderkend dat onzekerheden met betrekking tot grond, bijvoorbeeld 
de hoeveelheid vrijkomende sterk verontreinigde grond in het bijzonder en de 
bestemming van overtollige grond in het algemeen, een aanmerkelijk financieel 
risico met zich mee brengt. Die risico’s zijn natuurlijk niet als wenselijk beschouwd. 
Vanaf de start van het programma heeft het cluster Grond op velerlei manieren 
gewerkt aan het beheersen van grondstromen en grondgebonden risico's. 
 
In opdracht van het managementteam van de Programma Directie Ruimte voor de 
Rivier (PDR) heeft het cluster Grond van de afdeling Kennis een evaluatie uitgevoerd 
van de ontwikkelingen in de grondbalans en de gevolgde strategie voor het 
bestemmen van overtollige grond. De evaluatie heeft als doel na te gaan of de door 
PDR cluster Grond gevolgde bestemmingenstrategie effectief is geweest. In deze 
evaluatie worden per projectfase conclusies getrokken en leerpunten (do’s en 
don’ts) benoemd met een doorvertaling naar adviezen voor nieuwe projecten en 
programma’s. Alhoewel dit rapport door Rijkswaterstaat is opgesteld hebben ook 
andere partijen (realisatoren, gemeenten en waterschappen) bijgedragen aan 
risicobeheersing.  
 
Centraal in deze evaluatie staat de vraag in welke SNIP-fase(n) de grootste winst in 
grondverzet en de beperking van grondrisico’s is behaald en in hoeverre die ook zijn 
terug te leiden naar de processturing. In deze evaluatie wordt gefocust op de 
ontwikkelingen in de projecten en de (beleids-)omgeving en op de wijze waarop het 
cluster Grond risicobeheersing heeft toegepast. De evaluatie van begin 2013 is 
vooral gebaseerd op ervaringen opgedaan in de planfase. Op dit moment (maart 
2012) is het te vroeg om de eerste ervaringen met de realisatiefase te evalueren. 
Het is de intentie om in de toekomst ook ervaringen opgedaan in marktbenadering, 
aanbesteding en contractvorming en realisatie, in dit document te verwerken.  
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de activiteiten van het cluster Grond in algemene zin 
toegelicht. Aan de orde komen onder andere de bestemmingenstrategie, het 
risicoregister, de handreiking grondstromenplannen etc. In hoofdstuk 3 worden in 
drie verschillende periodes de ontwikkelingen in het project en de ontwikkelingen in 
de omgeving geschetst, en de wijze waarop het cluster Grond daarop heeft 
gereageerd. In hoofdstuk 4 volgen conclusies en aanbevelingen.  
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1 De activiteiten van het cluster Grond 

1.1 Werkwijze en organisatie 
Door het kabinet is indertijd de staatsecretaris van het voormalig ministerie Verkeer 
en Waterstaat aangewezen als verantwoordelijke bewindspersoon voor de uitvoering 
van het programma Ruimte voor de Rivier. Het programma bestaat uit 34 
maatregelen (uiterwaardvergravingen, hoogwatergeulen en ontpoldering, 
dijkverlegging, dijkversterking en kribverlaging) met als doel de waterveiligheid van 
het rivierengebied te vergroten en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. 
 
In 2007 is de programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) opgericht om 
uitvoering te geven aan de PKB Ruimte voor de Rivier. PDR werd onderdeel gemaakt 
van de RWS-organisatie die aan het veranderen was. De introductie van het ‘markt 
tenzij’ principe  is een goed voorbeeld van die verandering. Dit wil zeggen dat de 
realisatie van projecten maar ook steeds meer de planvorming van het werk zoveel 
mogelijk aan de markt gelaten wordt. De uitvoering van de maatregelen ligt zowel 
bij RWS als bij de waterschappen of gemeenten (realisatoren). 
 
De (kabinets-)opdracht voor PDR was om de plannen in samenwerking met 
regionale overheden en stakeholders uit te werken (decentrale planvorming). Om de 
werkzaamheden beheerst te laten verlopen is de SNIP-systematiek (Spelregels 
Natte Infrastructuur Projecten) gehanteerd. De SNIP-systematiek kent meerdere 
besluitvormingsmomenten.  
 
Voor de decentrale planuitwerking heeft PDR per maatregel met regionale 
overheden bestuursovereenkomsten gesloten. Hierin is de initiatiefnemer voor het 
project benoemd en zijn afspraken gemaakt over de op mijlpalen aan te leveren 
informatie op grond waarvan de staatsecretaris door PDR geadviseerd kon worden 
over de te nemen SNIP-beslissingen. De belangrijkste besluitvormingsmomenten 
voor de planvormingsfase zijn SNIP2a (keuzevoorkeursvariant) en SNIP3 
(planuitwerking).  
 
Voor de werkzaamheden na de planstudiefase werden realisatieovereenkomsten 
gesloten (ROK’s). Hierin is onder meer de realisator van het werk aangewezen en 
zijn eisen gesteld aan de manier waarop het uitvoeringstraject uitgewerkt moest 
worden. Belangrijke mijlpalen zijn SNIP4 (marktbenadering) en SNIP5 
(aanbesteding en uitvoering). Door deze werkwijze heeft PDR als opdrachtgever op 
enige afstand van de projecten gestaan. De rol die PDR in de planfase had op het 
gebied van risicobeheersing, verschoof daarmee naar de realisatoren als 
waterschappen en gemeentes. 
 
Om inhoudelijk goed onderbouwde adviezen te kunnen geven is binnen PDR een 
afdeling Kennis opgericht. In deze afdeling zijn verschillende kennisdisciplines 
gebundeld tot clusters, bijvoorbeeld hydraulica, ruimtelijke kwaliteit, juridische 
zaken en grond. Deze kennisclusters hebben per SNIP-fase voorwaarden gesteld 
aan de kwaliteit van de door initiatiefnemers aan te leveren informatie en dit 
beschreven in een toetskader (SNIP toetsingskader Ruimte voor de Rivier).  
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De toetsbevindingen van de afdeling kennis zijn gebruikt als bouwstenen voor 
adviesnota’s aan de staatsecretaris en hebben gediend als aanbevelingen voor de 
verbetering van de plannen van de initiatiefnemers. Behalve deze formele sturing 
via toetsing en advisering (backoffice) heeft de afdeling Kennis in overleg met het 
riviertakmanagement (frontoffice) projecten gefaciliteerd door middel van het geven 
van informeel advies aan de initiatiefnemers. Voor de werkwijze van PDR (en RWS) 
en de afdeling kennis is risicomanagement van groot belang. Dit om ongewenste 
gebeurtenissen te voorkomen en ‘in control’ te zijn over het programma. De 
voortgang van het programma en de belangrijkste risico’s daarin (met name voor de 
grondstromen en de risico's op kosten en tijd) werden periodiek gemeld aan de 
opdrachtgever en aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever voor de planstudiefase 
(t/m SNIP3) is DGW en voor de aanbesteding en uitvoering DG-RWS. 

1.2 Risicomanagement grondverzet 

1.2.1 Inleiding 
In de PKB werd reeds onderkend dat grondverzet een belangrijke handeling is bij 
het realiseren van de Ruimte voor de Rivier maatregelen. Er moet namelijk veel 
grond verzet worden om de rivier de ruimte te kunnen geven. Volgens de PKB ging 
het om circa 20 miljoen m3 grond. Het grondverzet is voor veel maatregelen een 
kostenbepalende handeling waarop bovendien complexe regelgeving van toepassing 
is met de nodige risico’s van dien. Binnen de afdeling kennis van de PDR is de 
deskundigheid op het gebied van grondverzet geclusterd.  
 
Het was duidelijk dat grote kostenoverschrijdingen alleen zouden kunnen worden 
voorkomen door risicomanagement een prominente plaats te geven in de werkwijze 
van alle bij Ruimte voor de Rivier betrokken partijen. Door het cluster Grond is op 
velerlei manieren inhoud gegeven aan het risicomanagement. In grote lijnen kan 
risicomanagement worden gedefinieerd als het op samenhangende manier uitvoeren 
van acties die er uiteindelijk toe dienen dat processen en besluiten met 
consequenties voor de planning en de kosten zoveel mogelijk in de gewenste 
richting worden gestuurd.  
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In deze paragraaf worden de volgende werkzaamheden en instrumenten die door 
het cluster grond zijn ingezet kort toegelicht: 
• het risicodossier grond op programmaniveau;  
• de Ruimte voor de Rivier grondbalans;  
• het ‘toetskader grond’; 
• de ‘bestemmingenstrategie’. 
• de 'handreiking opstellen grondstromenplan'; 
• Advisering beleidsomgeving. 

1.2.2 Risicodossier Grond op programmaniveau 
In 2007 zijn de eerste risicosessies van het cluster Grond gehouden. In die sessies 
is met deskundigen nagedacht over de vraag welke gebeurtenissen in relatie tot 
grond en baggerspecie zouden kunnen leiden tot kostenverhogingen, een langere 
uitvoeringsduur en/of verminderde kwaliteit. Hierbij werd de PKB met daarin 
geïdentificeerde risico’s als uitgangspunt gebruikt.  
  
Het cluster Grond heeft het risicoprofiel voor het grondverzet op programmaniveau 
uitgewerkt in een risicoregister dat periodiek (iedere 3 maanden) werd 
geactualiseerd. Het risicoregister bestaat uit een overzicht van gebeurtenissen die 
ieder voor zich of in combinatie met elkaar tot afwijkingen in tijd (planning) en geld 
(kosten) van de verwachting zouden kunnen leiden. Van de exogene risico’s (dus 
verantwoordelijkheid PDR) zijn zowel de kans dat die gebeurtenis zich voordoet als 
de gevolgen ervan beoordeeld.  
 
In de eerste versies van het risicoregister werden veel afzonderlijke risico’s 
onderscheiden. Na verloop van tijd ontstond een beter begrip van oorzaak en 
gevolg. Hierdoor konden risico’s beter worden geordend en geclusterd, waardoor 
meer structuur ontstond. In het risicoregister is een directe koppeling aangebracht 
naar de afzonderlijke maatregelen. De grootte van het risico is natuurlijk 
rechtevenredig met de omvang van het grondverzet. Daarom is in het risicoregister 
een relatie gelegd met de omvang van het grondverzet in de maatregelen (de 
risicobedragen zijn per m3 grond bepaald). Voor elk risico zijn beheersmaatregelen 
genoemd, de ontwikkeling van het risico in de tijd is natuurlijk intensief gevolgd.  
 
In het risicoregister van de maatregel zijn zowel endogene als exogene risico’s 
opgenomen. Exogene risico’s zijn risico’s met een oorzaak die hooguit zeer beperkt 
door projectteams kunnen worden beheerst. Ze vallen wel binnen de invloedssfeer 
van PDR, die dan ook verantwoordelijk is voor die risico’s. Deze exogene risico’s 
staan (geclusterd naar programmaniveau) in het risicodossier van het programma 
opgenomen. staan (geclusterd naar programmaniveau) in het 
risicodossier van het programma opgenomen. 
Het cluster Grond heeft het risicodossier ook gebruikt bij de SNIP toetsingen. 
Hiermee zijn deze risico’s onder de aandacht gebracht bij de afzonderlijke 
projecten/initiatiefnemers.  
 
In figuur 1 is een deel van een risicodossier van een maatregel weergegeven. 
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Figuur 1 Deel van het risicodossier van een maatregel 
 

 
Risico-
register 

omschrijving risico gevolg kans (%) kans  vertraging gevolg 
(€) 

gevolg (k€) 
vertaling 
naar getal 

kosten 
grond 
(k€)  

3 De in de raming opgenomen 
stortvergoeding voor het verwerken van 
niet vermarktbare grond is onvoldoende. 

Hogere stortkosten dan voorzien. 30% 30,00% 0 - 1 maand 
overschrijding

501.000 - 
1.000.000 
euro 

€ 750 € 225 

5 Bij aanbesteding blijkt het in de raming 
opgenomen bedrag voor vermarkting van 
vrijkomende delfstoffen onvoldoende te 
zijn. 

Minder opbrengsten zand/grind en/of 
meer afvoerkosten. 

10% 10,00% 0 - 1 maand 
overschrijding

> 
5.000.000 
euro 

€ 5.000 € 500 

7 Cementbentoniet loopt te snel weg in de 
open grindlagen. 

Er is extra aanvoer van bentoniet en 
meer inzet van materieel noodzakelijk. 
Hierdoor meer kosten en tijdverlies. 

49% 49,00% 0 - 1 maand 
overschrijding

101.000 - 
500.000 

euro 

€ 250 € 123 

8 Het talud ter plaatse van de spoorbrug is 
instabiel (zettingsvloeiing/bresvloeiing). 

Taluds moeten hersteld worden hetgeen 
extra kosten en vertraging tot gevolg 
heeft 

49% 49,00% 2 - 3 
maanden 

overschrijding

101.000 - 
500.000 

euro 

€ 250 € 123 

11 Er moeten aanvullende maatregelen 
getroffen worden om piping ter plaatse 
van het fort Beneden Lent tegen te gaan. 

Er moeten aanvullende technische 
oplossingen worden gevonden om piping 
tegen te gaan. 

25% 25,00% Geen 
gevolgen 

101.000 - 
500.000 

euro 

€ 250 € 63 

19 Bij het graven van de nevengeul worden in 
gebruik zijnde kabels en/of 
leidingengeraakt of beschadigd. 

Er worden procedures in het kader van 
uitvoeringsschade gestart. De aannemer 
dient een claim in. 

30% 30,00% Geen 
gevolgen 

101.000 - 
500.000 
euro 

€ 250 € 75 
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1.2.3 De Ruimte voor de Rivier grondbalans 
De per maatregel aangeleverde bodeminformatie is door het cluster Grond 
gebundeld tot een grondbalans op programmaniveau. Hiermee is periodiek een 
evaluatie uitgevoerd van de ontwikkelingen in het grondverzet. Deze periodieke 
overzichten waren belangrijke input bij de ontwikkeling van de bestemmingen-
strategie en de actualisatie van het risicoregister.  
 
In de grondbalans werd onderscheid gemaakt naar verschillende grondsoorten en is 
per type vrijkomend materiaal de door de initiatiefnemers opgegeven bestemming 
opgenomen.  
 
In eerste instantie is voor de grondbalans op programmaniveau een structuur 
gekozen die was afgestemd op het programma WAB*Info1. Hierin waren de 
grondstromen tot op (een gedetailleerd) partijniveau uitgesplitst. Op basis hiervan is 
periodiek een gespecificeerd overzicht gemaakt van alle materialen die bij Ruimte 
voor de Rivier zouden worden ontgraven ten behoeve van een nevengeul. Dit leidde 
tot een complexe structuur met veel datavelden, en een grote beheerinspanning. 
Omdat WAB*Info pas in een laat stadium in gebruik is genomen bij de verschillende 
RWS diensten, en het programma (nog) niet werd gebruikt voor het beheren van 
grondstromen, is overgegaan op een eenvoudiger opzet in een voor iedereen 
bekend programma (Excel). Hierin is op projectniveau de kwaliteit en de 
bestemming van vrijkomende grond opgenomen. Deze hoeveelheden zijn gebruikt 
bij de kwantificering van risico’s. 
 
Een samenvatting van de ‘overall-grondbalans’ van Ruimte voor de Rivier is 
beschikbaar gesteld via de website2. Dit is gedaan om de marktpartijen die 
geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van het grondverzet te faciliteren. Met behulp 
van de grondbalans kunnen marktpartijen zich een beeld vormen van de omvang 
van het te verrichten werk/grondverzet in een project en het biedt hen bovendien 
de mogelijkheid om in te spelen op eventuele samenloop met andere projecten. 
Deze samenvatting van de grondbalans wordt periodiek geactualiseerd, en wordt 
direct op nul gezet, zodra de grondbalans van de Ruimte voor de Rivier-maatregel is 
gegund.  

1.2.4 Bestemmingenstrategie 
Het tijdig (2015) bestemmen van overtollige grond werd als grootste opgave 
beschouwd. Vanaf het begin was duidelijk dat de complexe wet- en regelgeving voor 
de omgang met verontreinigde baggerspecie bepalend is voor de 
bestemmingsmogelijkheden. De veranderende regelgeving in de periode 2000-2010 
werd dan ook gezien als een belangrijke oorzaak van onzekerheden. Verschillen in 
kennisniveau tussen de rolhouders (initiatiefnemers, vergunningverleners, 
uitvoerders en handhavers) werd aannemelijk geacht. Ook werd aannemelijk geacht 
dat de verschillende de kaders op verschillende wijze zouden interpreteren. 
Anderzijds werd onderkend dat de veranderingen van regelgeving ook kansen bood 
voor de uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregelen. Daarom is vanuit het 
cluster Grond meegedacht over de beleidsvernieuwing en implementatie daarvan. 
 

                                               
1
  WAB*info staat voor Waterbodeminformatiesysteem, een digitale databank die in opdracht van  RWS is 

ontwikkeld voor de opslag van waterbodem onderzoeksgegevens.   
2 www.ruimtevoorderivier.nl 
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Al in de PKB-fase werd het tijdig zoeken van een milieuhygiënisch verantwoorde 
maar ook betaalbare bestemming voor de overtollige grond en baggerspecie als een 
van de belangrijkste beheersmaatregelen in risicomanagement gezien. Een 
effectieve ‘bestemmingenstrategie’ werd daarom als onmisbaar beschouwd.  
 
De kosten van grondverzet zijn zeer sterk afhankelijk van de bestemming van de 
vrijkomende grond. Om hierin maximaal te kunnen sturen is door het cluster Grond 
een ‘ladder’ opgesteld die de voorkeursvolgorde weergeeft. Deze ladder ziet er als 
volgt uit (bovenaan meest gewenste bestemming): 
 
1 Initiatiefnemer zorgt voor een plan met een zoveel mogelijk sluitende 

grondbalans op maatregelniveau. Aan dit aspect is in de toetsingen van de 
afzonderlijke maatregelen (SNIP2a en SNIP3) veel aandacht besteed. Uiteraard 
was een sluitende grondbalans geen verplichting die bij de aanbesteding aan de 
aannemers is opgelegd. 

2 De markt lost het grondoverschot zelf op binnen de totale GWW-sector. Er is voor 
gekozen om de aannemers zoveel mogelijk vrijheid te laten in het bestemmen 
van vrijkomende grond zodat zij zoveel mogelijk kansen op kostenbesparing 
kunnen benutten. Deze werkwijze sluit ook goed aan bij het RWS inkoopbeleid 
(‘markt tenzij’). Dit betekent dat PDR heeft afgezien van het geven van 
aanbodgaranties of het maken van andere harde afspraken met betrekking tot de 
exacte bestemming van grond. Wel zijn marktpartijen via de website 
geïnformeerd over de globale omvang van het te plegen grondverzet. 

3 Grootschalige bodemtoepassingen in Rijkswateren. Onderzocht is in hoeverre het 
wenselijk of noodzakelijk zou kunnen zijn om op programmaniveau enkele 
bestemmingslocaties voor overtollige grond te ontwikkelen. Uiteindelijk bleek 
hieraan geen behoefte en is afgezien van de ontwikkeling van grootschalige 
hergebruiklocaties. 

4 Bergen (storten) in (Rijks)baggerspeciedepots (zoals IJsseloog). Alleen voor sterk 
verontreinigde baggerspecie is het storten in depots een optie. Voor 
verontreinigde niet toepasbare baggerspecie kunnen de Rijksdepots worden 
gebruikt. 

5 Bergen (storten) van baggerspecie in voormalige zandwinplassen door deze in te 
richten als baggerspeciedepots onder de Wet Milieubeheer. In de PKB zijn 
voormalige zandwinplassen genoemd als mogelijke depotlocaties. Ook deze 
mogelijkheid is niet benut omdat het Besluit bodemkwaliteit voldoende 
alternatieven bood in de vorm van nuttige toepassing binnen het project (optie 3) 
en bovendien voldoende ruimte beschikbaar is in de bestaande rijksdepots voor 
baggerspecie. 

 
Daarnaast heeft het cluster Grond ter beheersing van het risico van kostbare 
overtollige grond verschillende projectoverstijgende oplossingen verkend. Zoals het 
gebruik van innovatieve uitvoeringstechnieken als ‘onderzuigen’ waardoor de 
hoeveelheid overtollige niet-toepasbare baggerspecie zou kunnen afnemen, en 
daarmee het risico. Ook is geprobeerd grondstromen in verschillende maatregelen 
te ‘koppelen’ (werk met werk maken). Hiervan is uiteindelijk in de praktijk niet of 
nauwelijks gebruik gemaakt, zoals in hoofdstuk 3 verder is toegelicht. 
 
De bestemmingenstrategie heeft bijgedragen aan een gestructureerde opzet en 
uitvoering van het risicomanagement grondverzet.  
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1.2.5 Toetskader grond voor SNIP-beslissingen 
Bij de planuitwerking en start aanbesteding van de Ruimte voor de Rivier projecten 
is de SNIP-systematiek gebruikt. Daarbij horen toetsingen. Door het cluster Grond 
zijn voor de meeste projecten toetsingen uitgevoerd bij de keuze voorkeursvariant 
(SNIP2a), de projectbeslissing (SNIP3) en de start aanbesteding/realisatie en 
gunning (SNIP5a). 
 
Bij deze toetsingen heeft het cluster Grond zich een oordeel gevormd over de 
kwaliteit van de door initiatiefnemers aangeleverde documenten. Daarbij is door het 
cluster Grond met name gelet op uitvoerbaarheid, effectiviteit en vergunbaarheid. 
  
Bij de toetsingen is het oordeel over het aspect grond in hoofdzaak gebaseerd op 
het door de initiatiefnemers aangeleverde grondstromenplan, het uitvoeringsplan, 
de PRI kostenraming en het risicoregister. Deze vier stukken, ook wel ‘klavertje vier’ 
genoemd, werden op inhoudelijke kwaliteit (en risico’s!) en op consistentie getoetst 
ten behoeve van een onderbouwd advies over het project. In onderstaand kader is 
het gehanteerde toetskader weergegeven. Bij de toetsing is gefocust op kritische 
onderdelen van het project (risico gestuurd toetsen).  
 
Dit betekent dat steeds kritisch is gelet op: 
• voldoende zicht in de kwaliteit van vrijkomende grond en de mogelijke 

bestemming hiervan. Is daarbij voldoende aandacht besteed aan de 
mogelijkheid van een gesloten grondbalans? 

• de spelregels voor het ontgraven en toepassen van grond. Zijn die duidelijk voor 
alle betrokkenen? Vanwege de complexiteit van de regelgeving is veel belang 
gehecht aan vroegtijdige afstemming met het bevoegd gezag. 
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Uit de toetsingen is ook gebleken dat consistentie een belangrijk aandachtspunt is. 
Het is regelmatig gebleken dat de (ontwerp)uitgangspunten en hoeveelheden 
grondverzet in de verschillende opeenvolgende documenten niet consistent waren. 
Het ‘repareren’ van die onvoldoende consistente plannen heeft in veel gevallen 
opgeleverd dat de hoeveelheid overtollige grond afnam net zoals onzekerheden met 
betrekking tot kosten.  
 
Toetskader voor SNIP besluiten 
Bij het toetsen van plannen is door het cluster Grond met name gelet op de 
uitvoerbaarheid (en kosten) en op de vergunbaarheid. Gehanteerde criteria waren: 

Uitvoerbaarheid en efficiëntie 
• is het uitgevoerde onderzoek voldoende om tot een onderbouwd planontwerp en 

grondstromenplan te komen? Uitgangspunt daarbij is dat bij SNIP3 het 
verkennend bodemonderzoek gereed is, en dekkend is voor de geplande 
maatregelen; 

• is het grondstromenplan consistent met het planontwerp? En is het 
grondstromenplan op een inzichtelijke en consistente wijze verwerkt in een 
projectraming? 

• is er gestreefd naar een gesloten grondbalans, en zijn (mogelijke) 
bestemmingen voor vrijkomende grondstromen benoemd? 

• is er ten behoeve van de raming voldoende zicht op de uitvoeringswijze van het 
grondverzet, en past deze binnen de randvoorwaarden die de omgeving (en 
natuur) stelt? 

• is er een onderbouwde inschatting van resterende grondrisico’s (en –kansen) en 
zijn hiervoor beheersmaatregelen geformuleerd? Hoe contractueel om te gaan 
met onzekerheden cq. afwijkingen/toleranties in hoeveelheden.  

• Vergunbaarheid 
• is het uitgevoerde bodemonderzoek goedgekeurd door het bevoegd gezag? 
• zijn ontwerpbeschikkingen gereed? Hierbij is uitgangspunt dat bij SNIP3 de     

stukken met betrekking tot de Ontgrondingenwet en eventueel een 
bodemkwaliteitskaart gereed zijn. Overige vergunningen en meldingen voor 
grondverzet zijn beschouwd als uitvoeringsvergunningen; 

• is er vooroverleg geweest met het bevoegd gezag, met name in relatie tot eisen 
aan (her)gebruik van materialen binnen het plangebied en eisen ten aanzien 
van de kwaliteit van de achterblijvende bodem? 
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1.2.6 Handreiking opstellen grondstromenplannen 
Om de uitvoerende partijen en hun adviseurs te kunnen ondersteunen bij het 
opstellen van grondstromenplannen is een handreiking opgesteld. Deze handreiking 
heeft ook bijgedragen aan een grotere uniformiteit van die plannen en heeft het 
beter mogelijk gemaakt om een grondbalans op programmaniveau op te stellen. In 
die handreiking kwamen de volgende items aan de orde: 
 

• de uitvoering van bodemonderzoek. Voor de Ruimte voor de Rivier projecten is 
ernaar gestreefd om het bodemonderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium (bij 
voorkeur in de planstudiefase, SNIP2a en 3) uit te voeren. volgens de letter van 
de SNIP-systematiek is dit pas nodig ten behoeve van besluitvorming over SNIP4/ 
5.  

• een toelichting op de wettelijke kaders voor het grondverzet en de benodigde 
afstemming met het bevoegd gezag (wet bodembescherming, waterwet, 
ontgrondingenwet).  

• het opstellen van een grondbalans. In de handreiking is beschreven dat een 
transparante en goed onderbouwde grondbalans met een koppeling tussen 
ontgravingslocaties en toepassingslocaties, gewenst is.  

• het opstellen van een uitvoeringsplan. Dit plan, dat vaak als een apart document 
wordt opgesteld, beschrijft mogelijke uitvoeringswijzen en voorzieningen die voor 
de uitvoering noodzakelijk zijn.  

• de belangrijkste risico’s van grondverzet.  
 
Belangrijk uitgangspunt van de handreiking was ‘zoveel mogelijk streven naar een 
gesloten grondbalans’ (grond-gestuurd ontwerpen). Hiermee wordt de hoeveelheid 
overtollige grond per project geminimaliseerd.  
 
Met de ‘handreiking opstellen grondstromenplan’ is bereikt dat initiatiefnemers 
duidelijk werd welke eisen er door PDR werden gesteld aan de manier van 
voorbereiden van het grondverzet. Deze handreiking grondstromenplannen blijkt 
inmiddels bij Rijkswaterstaat ook voor andere (niet Ruimte voor de Rivier) projecten 
te worden gebruikt, bijvoorbeeld bij KRW-projecten. 
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1.2.7 Advisering beleidsomgeving 
Het cluster Grond heeft de beleidsomgeving vanaf 2007 geadviseerd over de zich 
ontwikkelende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit 2008, Waterwet 2010) 
voor grondverzet. Met de adviezen werd beoogd de complexe regelgeving te 
vereenvoudigen, verduidelijken en werkbaar(der) te maken. Dit om zoveel mogelijk 
te bewerkstelligen dat de regelgeving de projectuitvoering faciliteert en een 
milieuhygiënisch verantwoorde en kosteneffectieve oplossing zo min mogelijk in de 
weg staat. De projectperiodes en de doorgevoerde veranderingen in wetgeving 
gedurende het programma Ruimte voor de Rivier blijken uit figuur 2.  
 
In figuur 2 zijn drie periodes onderscheiden die van elkaar verschillen door het 
wettelijke kader dat in die periode van kracht was. In werkelijkheid is de situatie 
complexer dan geschetst in de samenvattende figuur. Behalve de genoemde wetten 
zijn vele uitvoeringsregelingen en protocollen NEN-normen van toepassing. Het 
doorvoeren van veranderingen betekende in de praktijk dat onduidelijkheid ontstond 
over het omgaan met nieuwe wetten en bijbehorende richtlijnen. In het hoofdstuk 3 
wordt per periode ingegaan op de risico’s die het van toepassing zijn van deze 
kaders (spelregels) met zich mee brachten. 
 
De (door-)ontwikkeling van het juridisch kader is nog gaande. Verwacht wordt dat in 
2015 de Omgevingswet in werking treedt, waarin onder meer de Waterwet en Bbk 
zullen zijn opgenomen. Ook die ontwikkeling wordt door PDR nauwgezet gevolgd. 
 
Figuur 2  Projectperiodes en wettelijke kaders m.b.t. grond 
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2 Grondbalans en risicoprofiel 

2.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 2 toegelicht heeft het cluster Grond van de PDR zich actief 
beziggehouden met risicobeheersing, onder andere door het adviseren (faciliteren) 
van projectteams van afzonderlijke maatregelen. Daar zijn verschillende 
instrumenten voor ingezet. Uiteindelijk doel hiervan was de grondgerelateerde 
kosten te beperken en onzekerheden met betrekking tot toekomstige kosten 
(risico’s) te reduceren. Dit uiteraard naast andere doelstellingen als veiligheid, 
milieu, inpassing in de omgeving en duurzaamheid. 
 
Van de PKB tot en met de oplevering hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die 
consequenties hadden voor de grondbalans, de grondgerelateerde kosten en risico’s. 
In dit hoofdstuk wordt hier op ingegaan, waarbij een drietal programmaperiodes 
worden onderscheiden die redelijk samenvallen met de ontwikkelingsfases waarin 
de meeste projecten zich bevonden, en met de ontwikkeling van de kaders voor het 
grondverzet3. De periodes zijn:  

• Periode 2007 - 2009 
- In deze periode werd een begin gemaakt met de projectmatige uitwerking 

van de PKB. De meeste projecten bereidden in deze periode de variantkeuze 
(SNIP2a besluit) voor. In deze periode worden de beleidsregels Actief 
Bodembeheer Rijntakken (ABR) vervangen door het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk).  

• Periode 2009-2010  
- De meeste projecten bereidden in deze periode het projectontwerp (SNIP3 

beslissing) voor. In deze periode wordt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
geïmplementeerd en treedt de Waterwet in werking. De Wet 
bodembescherming is niet langer van toepassing op het grondverzet in de 
uiterwaarden (met uitzondering van drogere oevergebieden, dus gebieden 
met een lage overstromingsfrequentie die als landbodem worden 
beschouwd). 

• Periode 2010-2012  
- De meeste projecten bevonden zich in deze periode in de fase van de 

marktbenadering en aanbesteding (SNIP5 beslissing). Voor een aantal 
projecten is de uitvoering daadwerkelijk gestart (schop in de grond). 

 
In de volgende paragrafen gaan we in op deze perioden. We geven aan welke 
gebeurtenissen zich voordeden, welke instrumenten het cluster Grond heeft ingezet 
en wat daarvan de gevolgen waren voor de grondbalans en het risicoprofiel. 

                                               
3De genoemde fasen komen niet volledig overeen met de SNIP besluiten. Voor enkel projecten is al in de eerste fase 
een SNIP 3 besluit voorbereid (koplopers) en in de derde fase van start realisatie is voor een aantal projecten nog 
geen SNIP 3 besluit genomen. 
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2.2 Ontwikkeling grondbalans en risicoprofiel op hoofdlijnen 
 
In de figuren 3 en 4 zijn weergegeven de hoeveelheden vrijkomende grond en de 
hoeveelheden overtollige grond. Onder 'hoeveelheden vrijkomende grond' wordt 
verstaan: de totale hoeveelheid grond die in de maatregelen wordt ontgraven, maar 
die wellicht in de maatregel zelf of in een andere maatregel binnen het programma 
kan worden hergebruikt. Overtollige grond is grond die niet binnen dezelfde 
maatregel kan worden toegepast, en dus moet worden afgevoerd. In deze 
hoeveelheden kan onderscheid worden gemaakt in zowel licht verontreinigde als 
sterk verontreinigde grond, en in zowel grond (afkomstig uit de landbodem) als 
baggerspecie (afkomstig uit het watersysteem). Het juridisch kader bevat aparte 
normenstelsels (klassenindelingen) voor baggerspecie en voor grond. In de Ruimte 
voor de Rivier projecten komt voornamelijk baggerspecie vrij. Echter ten behoeve 
van de leesbaarheid wordt in dit rapport voornamelijk gesproken van grond, 
ongeacht de plaats van vrijkomen.  
 
De hoeveelheden die in figuur 3 zijn aangegeven zijn dus schattingen op dat 
moment voor het nog uit te voeren deel van het gehele programma. Door 
voortschrijdend inzicht en wijzigingen in wet- en regelgeving varieerden die 
schattingen.  
 
Onder 'hoeveelheden overtollige grond' wordt verstaan: de totale hoeveelheid grond 
die overtollig is in het programma (en geen of negatieve marktwaarde heeft). Het 
kan zijn dat in de ene maatregel behoefte is aan grond die in de andere maatregel 
vrijkomt, maar om redenen (bijvoorbeeld planning) toch niet kan worden gebruikt. 
In figuur 4 is aangegeven welk deel van deze grond kan worden gebruikt voor 
verondiepen. De hoeveelheden die in figuur 4 zijn aangegeven zijn dus eveneens de 
schattingen op dat moment op programmaniveau voor de gehele resterende looptijd 
van de projecten. In de tijd varieerden die inschattingen voortdurend.  
 
In figuur 4 is verder onderscheid gemaakt in de hoeveelheid grond die in het project 
kon worden toegepast middels ‘verondiepen’ en de hoeveelheid die niet in het 
project zelf of in andere projecten binnen het programma kon worden hergebruikt 
(‘overtollig’).  
 
Uit figuur 3 blijkt dat gedurende het project de inschatting van de hoeveelheden 
vrijkomende grond aanvankelijk (in de eerste jaren) is toegenomen en daarna licht 
is afgenomen. Uit figuur 4 blijkt dat de hoeveelheid overtollige grond, dus grond 
waarvoor binnen het programma geen bestemming beschikbaar werd geacht, al 
meteen is afgenomen en is sinds 2010 min of meer constant gebleven. De reden 
hiervoor was de ontwikkeling van functionele hergebruikmogelijkheden binnen de 
projecten. De handreiking grondstromenplannen heeft het actief zoeken naar 
hergebruikmogelijkheden binnen het project gestimuleerd, het Bbk heeft de 
mogelijkheden met betrekking tot hergebruik vereenvoudigd. 
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Figuur 3  Inschatting hoeveelheden vrijkomende grond, uitgezet tegen de tijd 

 

 
 

Figuur 4   Hoeveelheden overtollige grond, uitgezet tegen de tijd 

     (overtollig=overschot op maatregelniveau)   

 
 

 
 
In figuur 5 is de (verwachting van de) hoeveelheid te storten grond en baggerspecie 
weergegeven. Dit is dus vrijkomende grond waarvoor geen bestemming binnen het 
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programma beschikbaar was. Deze grond is dermate sterk verontreinigd dat nuttige 
toepassing niet mogelijk is, storten in depots is de enige resterende optie. De 
verwachte hoeveelheid te storten grond heeft tussen 2007 en 2010 gefluctueerd, 
maar is daarna vrij sterk afgenomen. 
 
Figuur 5   Hoeveelheid te storten baggerspecie en grond 

 

 
 
In figuur 6 is het risicoprofiel tegen de tijd uitgezet. De definitie van ‘risico’ is de 
kans op afwijken van de verwachte kosten van de oorspronkelijke verwachtings-
waarde (prognose) van de kosten gerelateerd aan grondverzet. Uit figuur 6 blijkt 
dat dit risico al vrij snel na de start van het project aanmerkelijk daalde. Na verloop 
van tijd is het risico weer toegenomen. Deze toename had te maken met 
onzekerheden bij de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit. Vanaf 2010 
daalt het risicoprofiel gestaag, doordat voor steeds meer projecten de planstudie en 
het onderzoek waren afgerond en voor een deel van de maatregelen de 
aanbesteding heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat bij de aanbesteding de 
meeste risico’s van het grondverzet zijn beheerst en/of zouden worden 
overgenomen/beheerst door de aannemer. Uit een nog uit te voeren evaluatie van 
de uitvoeringsfase moet blijken in hoeverre risico’s niet toch zijn teruggekomen bij 
Rijkswaterstaat. 
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Figuur 6 Ontwikkeling risicoprofiel grond in de tijd, en PKB-4  

 

 
 
In de volgende paragrafen gaan we op drie verschillende periodes in. Daarbij komen 
de grondbalans en het risicoprofiel opnieuw aan de orde. 

2.3 Periode 2007 – 2009 (SNIP2a beslissing) 

Fase in het project Ruimte voor de Rivier 
Bij de start van deze periode was het PKB beschikbaar. In deze periode is voor de 
meeste projecten door de initiatiefnemers een alternatievenstudie uitgevoerd. Op 
basis van deze alternatievenstudie is een voorkeursalternatief gekozen (SNIP2a 
beslissing). 
 
Onderdeel van de alternatievenstudie is een eerste fase van een verkennend 
bodemonderzoek en het opstellen van een grondbalans voor de verschillende 
alternatieven.  
 
In deze periode is voor vrijwel alle maatregelen een voorkeursalternatief vastgesteld 
(SNIP2a). Voor een deel van de projecten is najaar 2009 een projectbeslissing 
(SNIP3) vergaand voorbereid.  

2.3.1 Ontwikkelingen wettelijk kader grondverzet 

Actief Bodembeheer 
Zoals aangegeven werden in het PKB-stadium kostbare bestemmingen van 
overtollige grond/bagger als het belangrijkste risico onderkend. De bodem in het 
rivierengebied is als gevolg van de slechte waterkwaliteit in het verleden, 
verontreinigd geraakt. Op de omgang met verontreinigde grond/bagger waren ten 
tijde van de PKB diverse wetten van toepassing: de Wet bodembescherming (Wbb), 
Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) en Wet milieubeheer. Deze wetgeving 
verbond eisen aan zowel het ontgraven als bestemmen van verontreinigde 
grond/baggerspecie.  
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Onder deze wetgeving was het gebruik van licht verontreinigd materiaal alleen 
onder strikte voorwaarden toegestaan. Matig en ernstig verontreinigd materiaal 
diende als afval te worden afgevoerd en elders verwerkt, veelal tegen hoge kosten.  
 
In de PKB werd onderkend dat grote volumes bagger/grond vrij zouden komen die 
als afvalstof bestemd zouden moeten worden. Hoewel voor bagger ook 
reinigingstechnieken en bewerkingstechnieken beschikbaar zijn, werden deze 
verwerkingsmethoden als zeer kostbaar ingeschat, mede omdat de grond over 
grotere afstand naar de verwerker zou moeten worden getransporteerd Dit werd 
mede vanwege de hinder die daarmee gepaard zou gaan (vervoersbewegingen) 
beleidsmatig onwenselijk gevonden en derhalve is in de betreffende regio’s een 
traject gestart waarin werd gezocht naar milieuhygiënisch verantwoorde en 
kosteneffectieve mogelijkheden voor de omgang met het vrijkomend materiaal. 
Uiteindelijk is in beleidsafspraken Actief Bodembeheer Rijn (en Maas) vastgelegd 
hoe in het rivierengebied met de bestaande (complexe) wet- en regelgeving 
omgegaan zou moeten worden. In deze beleidsafspraken werden diverse 
mogelijkheden benoemd voor het bestemmen van verontreinigde specie. De 
beleidsafspraken ABR/M kunnen gezien worden als een eerste bestuurlijke 
risicobeheermaatregel voor het grondverzet ten behoeve van Ruimte voor de Rivier 
en Maaswerken.  
 
Storten in zandwinputten (grootschalige depots) in het rivierengebied werd als een 
belangrijke bestemming voor matig of licht verontreinigde bagger benoemd. Voor 
stortplaatsen voor baggerspecie bestonden reeds ontwerprichtlijnen (BVB 1993). In 
de PKB was bestuurlijk expliciet vastgelegd dat sterk verontreinigde bagger uit de 
Rijntakken niet in het projectgebied mocht blijven maar naar bestaande 
grootschalige baggerdepots als IJsseloog, (Hollands Diep) en de Slufter diende te 
worden afgevoerd.  
 

 
 
Voor matig verontreinigde specie werden in de bestaande zandwinputten in het 
gebied aangewezen als potentiële stortlocaties. Om de putten te kunnen gebruiken 
voor het storten van matig verontreinigde specie diende een WM-vergunning 
aangevraagd te worden. Bij het aanvragen van een WM vergunning voor een 
stortplaats voor baggerspecie speelde een afbreukrisico in de Wm-
vergunningprocedure. Dit omdat het mogelijk werd geacht dat er discussie zou 
ontstaan over de vraag of het Nederlandse beleid en regelgeving voor 
baggerspeciedepots wel voldoende invulling geeft aan de Europese richtlijnen voor 
de bescherming van het grondwater (zie kader). Dat maakte dat in deze periode 
(2007-2009) onzeker was welke (isolerende) voorzieningen in/aan depots nodig 
zouden zijn, en wat daarvan dus de kosten zouden zijn.  
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Nederlands beleid op gespannen voet met EU richtlijnen 
In Nederland is specifiek voor de afvalstof baggerspecie, beleid geformuleerd voor 
de inrichting van stortplaatsen. Conform het Nederlandse beleid moet baggerspecie 
bij voorkeur onder de grondwaterspiegel worden gestort (richtlijnen depots BVB, 
1993). Aldus wordt de inherente veiligheid van de stortplaats gemaximaliseerd 
waardoor de uitloging van verontreinigende stoffen naar het grondwater minimaal is 
(verwaarloosbaar) en vergund kan worden.  
 
De Europese richtlijn voor stortplaatsen gaat er echter van uit dat inrichtingen voor 
het storten van afvalstoffen juist boven de grondwaterspiegel worden aangelegd. Dit 
eveneens om te waarborgen dat het grondwater tegen verontreiniging kan worden 
beschermd. De EU richtlijn voor stortplaatsen kent enkele uitzonderingen, onder 
andere voor lozingen die als ‘verwaarloosbaar’ zouden kunnen worden beschouwd. 
Derhalve was het Nederlandse standpunt dat de richtlijn storten niet van toepassing 
is op stortplaatsen voor baggerspecie. Deze controverse is enige tijd als een 
belangrijk risico gezien. 
 
Er is echter ook een Europese richtlijn voor de bescherming van het grondwater 
(Grondwaterrichtlijn). Als de eerdergenoemde Landfill Directive niet van toepassing 
is op stortplaatsen voor baggerspecie valt de emissie uit een baggerdepot onder de 
EU-Grondwaterrichtlijn. De EU grondwaterrichtlijn maakt onderscheid tussen directe 
en indirecte lozingen op het grondwater. In het algemeen moeten directe lozingen 
gesaneerd worden en geldt een vergunningplicht voor indirecte lozingen. 
Nederlandse vergunningen voor stortplaatsen van baggerspecie zijn alleen 
vergunbaar indien de lozing op het grondwater als indirect wordt beschouwd. Indien 
lozingen uit stortplaatsen voor baggerspecie gezien zouden worden als een directe 
lozing zou dit conform EU grondwaterbeschermingsbeleid niet vergunbaar zijn. In 
dat geval zouden stortplaatsen voor baggerspecie volledig geïsoleerd moeten 
worden van het grondwater. Het treffen van dergelijke maatregelen is erg kostbaar.  
 
De EU-grondwaterrichtlijn werd kort voor de periode 2007-2009 herzien. De 
Nederlandse inzet daarbij was om te bewerkstelligen dat (geringe) emissies uit 
baggerdepots ingericht conform de Nederlandse richtlijnen ook volgens de nieuwe 
EU grondwaterrichtlijn (onderdeel van de KRW) vergunbaar zouden zijn. In een 
guidance document over 'inputs' (lozingen) naar het grondwater is expliciet 
opgenomen dat emissies uit baggerdepots verwaarloosbaar kunnen zijn. Ook is als 
extra zekerheid opnieuw een uitzonderingsbepaling in de nieuwe grondwaterrichtlijn 
opgenomen. Aldus zal na inwerkingtreding in 2013 deze nieuwe EU grondwater-
richtlijn geen (groot) afbreukrisico meer vormen in een eventuele WM 
vergunningenprocedure voor baggerspeciedepots.  
 
Behalve voor de programma’s Maaswerken en Ruimte voor de Rivier bestond ook op 
landelijk niveau grote behoefte aan versimpeling van de regelgeving voor grond-
verzet. Reeds in 2003 werd via de beleidsbrief bodem een vernieuwing van het 
bodembeleid aangekondigd. Vereenvoudiging, deregulering en aansluiting op nieuwe 
EU- richtlijnen (Kader Richtlijn Water, Grondwaterrichtlijn) waren belangrijke doelen 
van een beleidswijziging. Terwijl in de regio’s nog werd gewerkt aan 
beleidsafspraken ABR/M, startte het Rijk met het uitwerken van het Besluit 
bodemkwaliteit (in werking in 2008), de herziening van de Wet Bodembescherming 
en de Waterwet (2010).  
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Dit beleidstraject heeft ertoe geleid dat de regelgeving waarop de ABR/M afspraken 
waren gebaseerd, per januari 2008 kwam te vervallen. Daarmee verdween ook de 
rechtsgrond onder de beleidsregels ABR/M. 

Besluit bodemkwaliteit (2008),  
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) trad eind 2008 in werking. Met dit besluit werd 
meer eenduidigheid gebracht in het wettelijk kader voor het toepassen van licht 
verontreinigde grond en baggerspecie. Een aantal onderdelen van het Actief 
Bodembeheer, zoals het gebruik van bodemkwaliteitskaarten, is in dit besluit 
overgenomen, Een voor Ruimte voor de Rivier belangrijke onderdeel van het besluit 
waren de algemene regels voor grootschalige bodemtoepassingen. Via de 
introductie van het begrip ‘nuttig toepassen’ in plaats van storten verdween de 
Wm/WVO- vergunningplicht voor het gebruik van bagger en grond voor het 
verondiepen van putten.  
 

 
 
Daarmee verdween het risico dat in een vergunningenprocedure gewezen zou 
kunnen worden op ‘strijdigheid’ met EU richtlijnen, en het risico op het treffen van 
isolerende voorzieningen in zandwinplassen. Ook verdween hiermee de verplichting 
voor het afdragen van een nazorgheffing, die wel geldt bij het storten van materiaal.  
 
In het Bbk zijn voor het (nuttig) toepassen van verontreinigde grond en 
baggerspecie ook nieuwe (ruimere) normen voor baggerspecie (buitendijks) en 
grond (binnendijks) geïntroduceerd. De onderbouwing van de normen voor grond 
(bevoegdheid voormalige ministerie van VROM) en voor baggerspecie (bevoegdheid 
V&W) verschilt echter sterk. De normen voor grond zijn gebaseerd op een meer 
theoretisch model terwijl de normen voor baggerspecie meer pragmatisch zijn 
afgeleid op basis van een dataset met gegevens over de bodemkwaliteit in het 
rivierengebied4. Deze pragmatische benadering werd door DGW gehanteerd vanuit 
het besef dat een norm moet zijn gebaseerd op de (bio-) beschikbaarheid van 
verontreinigingen omdat deze bepalend is voor milieueffecten.  

                                               
4 Rapport: Nieuwe Klasse-indeling waterbodems. 
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Ervaring opgedaan bij onderzoeken ten behoeve van vergunningverlening voor 
baggerspeciedepots leerde namelijk dat slechts een beperkt deel van de aan de 
bodem gebonden verontreinigingen beschikbaar kan komen voor organismen die 
daarvan hinder kunnen ondervinden.  

Implementatie 
In de praktijk bleek het voor het bevoegd gezag soms wennen dat het Besluit 
bodemkwaliteit ook de rechtsgrond onder de beleidsregels ABR/M wegnam. Hierdoor 
was het voor projecten in 2008 dikwijls nog onduidelijk welke regelgeving van 
toepassing was op het grondverzet. Het cluster Grond heeft in deze periode de WD 
voorgesteld om in te zetten op toepassing van de nieuwe regels, waarbij de nodige 
weerstand bij het bevoegd gezag moest worden overwonnen. Via 
kwartaalgesprekken en rapportages is de door ons ervaren weerstand van het 
bevoegd gezag regelmatig onder de aandacht gebracht van de beleidsomgeving 
(DGW/R). Uiteindelijk zijn de beleidsregels begin 2009 formeel ingetrokken, en werd 
duidelijk dat het Besluit bodemkwaliteit onverkort van toepassing zou zijn op 
grondverzet in de uiterwaarden van Maas en Rijn.  
 
In deze periode ontwikkelden zich ook de nieuwe EU-grondwaterrichtlijn en de EU-
afvalstoffen-richtlijn (zie kader). Als deze richtlijnen onverkort van toepassing 
zouden worden op baggerspecie dan zou dit waarschijnlijk tot aanmerkelijke 
kostenverhogingen hebben geleid. DGW heeft voorgesteld een uitzondering te 
maken voor baggerspecie. Het cluster Grond heeft helpen onderbouwen dat  
emissies uit baggerdepots, ingericht conform het (BVB) als verwaarloosbaar kunnen 
worden beschouwd.  
 
Bij de implementatie van het Bbk bleken er nog veel onduidelijkheden in de 
uitvoeringspraktijk en met name de relatie tussen het Bbk en de Wbb. Om 
duidelijkheid te verschaffen heeft PDR aangedrongen op het uitwerken van een 
RWS-uitvoeringskader Wbb-Bbk voor werken in de natte waterbodem 
(uiterwaarden). Aanvankelijk moest bij het ontgraven van nuttig toepasbaar 
materiaal een saneringsbeschikking worden aangevraagd. Dit was echter moeilijk uit 
te leggen. Daarom werd in het uitvoeringskader Wbb-Bbk vastgelegd, dat er 
uitsluitend een saneringsbeschikking nodig zou zijn, indien sterk verontreinigd 
materiaal zou worden ontgraven. Dat heeft veel zaken procedureel vereenvoudigd.  
 
Het cluster Grond was actief betrokken in de discussies inzake de 
beleidsvernieuwing en de implementatie daarvan. Met behulp van de grondbalans 
konden consequenties van nieuwe regelgeving voor kosten en uitvoerbaarheid van 
het voorgenomen grondverzet snel inzichtelijk gemaakt worden, en daarmee het 
belang van ‘passende regels’.  

2.3.2 Ontwikkelingen programma Ruimte voor de Rivier 

Toetsing en faciliteren van planstudies 
In de periode 2007-2009 is voor de meeste projecten een toetsing uitgevoerd in het 
kader van de SNIP2a  beslissing (keuze voorkeursvariant). 
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De toetsing voorafgaand aan het SNIP beslissing is door de PDR in twee stappen 
uitgevoerd: de voortoets en de definitieve toets. In veel gevallen was de uitkomst 
van de voortoets negatief, met andere woorden: de plannen boden onvoldoende 
waarborg voor het goed managen van de grondstromen en risico’s. Dit heeft ertoe 
geleid dat het cluster Grond actiever betrokken is geraakt bij de projecten en 
initiatiefnemers en hun adviseurs zijn ondersteund met adviezen met betrekking tot 
grondstromen en risico’s.  
 
Negatieve toetsbevindingen cluster Grond  
Opvallend in deze periode is dat de toetsbevindingen van het cluster Grond in veel 
gevallen negatief waren. Dit lag niet aan de verzamelde basisgegevens (de 
bodemonderzoeken). Deze waren in het algemeen in voldoende mate aanwezig voor 
een SNIP2a beslissing. In een aantal gevallen was bij de beslissing zelfs al een 
compleet verkennend onderzoek conform de NEN protocollen uitgevoerd, terwijl het 
toetskader spreekt van een 1e fase bodemonderzoek.  
 
Het grootste knelpunt dat bij de (SNIP2a) toetsingen naar voren kwam, bleek echter 
de consistentie van de grondbalans te zijn. In verrassend veel gevallen bleken de 
grondhoeveelheden in het grondstromenplan niet overeen te komen met de 
grondhoeveelheden in de kostenraming. Ook bleek heel vaak dat de hoeveelheden 
niet goed waren te herleiden tot het planontwerp. Deze negatieve toetsbevindingen 
zijn met de initiatiefnemers besproken en daaruit kwam vooral naar voren dat er 
onvoldoende kwaliteitsborging binnen het project uitgevoerd werd. De directe 
oorzaak van de inconsistenties bleek dan vaak te zitten in het onder hoge tijdsdruk 
moeten uitvoeren van verschillende deelonderzoeken. Als er tot het laatste moment 
nog aan het (technisch) ontwerp wordt gesleuteld, kan dat niet meer tijdig in alle 
daarop gebaseerde documenten worden verwerkt.  
 
Een tweede aandachtspunt waren de navolgbaarheid en transparantie van de 
grondbalans. Ten behoeve van de SNIP2a beslissingen is door het cluster Grond 
gevraagd om een toelichting op rekenmethodes, de wijze waarop 
bodemonderzoeksgegevens zijn geïnterpreteerd en met name op de onzekerheden 
hierbij. In meerdere projecten is bij de toetsing door ons vastgesteld dat een 
voldoende inzichtelijke toelichting op de grondbalans ontbrak.  
 
Regelmatig bleek er geen duidelijk relatie te zijn tussen de onderzoeksresultaten en 
de indeling in grondsoorten en kwaliteitsklassen in de grondbalans. De 
betrouwbaarheid van de grondbalans en de kostenraming werd daarom als 
onvoldoende beoordeeld. Deze tekortkomingen werden gelukkig in de periode 
tussen de voortoets en de definitieve toets hersteld. 
 
Parallel aan het cluster Grond voerde het bevoegd gezag Waterwet en Bbk ook hun 
eigen toetsing van de SNIP-producten uit. Zij legden de focus op een rechtmatige 
uitvoering van de Ruimte voor de Rivier-maatregel. De toetsbevindingen van het 
bevoegd gezag waren doorgaans behoorlijk kritisch en gedetailleerd. Vaak werden 
deze toetsbevindingen vrij laat in de procedure van verwerking in een PDR SNIP-
advies aan DGW geleverd. Dit betekende vaak dat er nog maar weinig tijd 
beschikbaar was voor een inhoudelijke afstemming tussen deskundigen van het 
cluster Grond en bevoegd gezag RWS-ON.  
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Onverlet dat de initiatiefnemers voor de Ruimte voor de Rivier-maatregelen een 
bovenwettelijke inspanningsverplichting hadden om toetsbevindingen van bevoegd 
gezag te verwerken in de definitieve SNIP-producten i.c. aanvullende 
bodeminformatie te verzamelen, is dit niet altijd tot tevredenheid van bevoegd 
gezag uitgevoerd. Dit komt bij herhaling aan de orde in de realisatiefase. 
 
 
Bij de toetsingen is de ontwikkeling van de omvang van het grondverzet gevolgd en 
is kritisch gelet op de haalbaarheid van de opgegeven bestemming van vrijkomende 
grond. Vooral in projecten met een grote hoeveelheid overtollige grond zijn de 
initiatiefnemers kritisch bevraagd over de haalbaarheid van de door hen genoemde 
bestemmingen. Uiteraard is daarbij vooral aangedrongen op mogelijkheden voor 
hergebruik binnen het plangebied zodat een zoveel mogelijk ‘gesloten grondbalans’ 
zou ontstaan. Omdat dit niet altijd mogelijk bleek is door initiatiefnemers ook naar 
bestemmingen buiten het plangebied gezocht. 
 
Een belangrijk criterium voor nadere evaluatie was de parameter ‘verandering 
grondverzet ten opzichte van de voorgaande fase’. In een nadere evaluatie is dan 
aandacht besteed aan de oorzaak van veranderingen, en dit was veelvuldig 
aanleiding om het grondverzet te ‘optimaliseren’. In 2009 is bij het Q-team5 een 
presentatie gehouden over de geconstateerde toename van het grondverzet en de 
mogelijke oorzaken hiervan. Geconstateerd is dat in de planfase meer aandacht 
nodig is voor de inpassing van een plan in de bestaande omgeving.  

Bestemmingen voor overtollige grond 
In deze eerste periode is door het cluster Grond verkend of het nodig zou zijn de in 
de PKB genoemde putten, in te richten als stortplaats voor baggerspecie (optie 5 
van de bestemmingenstrategie zoals toegelicht in paragraaf 2.2.4). Omdat het 
Besluit bodemkwaliteit meer ruimte zou gaan bieden aan het nuttig toepassen van 
verontreinigd materiaal en in de bestaande grootschalige Rijksdepots voor 
baggerspecie voldoende bergingscapaciteit beschikbaar was, werd dit niet langer 
zinvol geacht. 
 
Daarnaast is veel aandacht besteed aan het inventariseren van mogelijke 
bestemmingen voor overtollige grond (optie 3 van de bestemmingenstrategie). 
Hierbij is onderzocht in hoeverre een bestemming (nuttige toepassing) in 
Rijkswateren mogelijk was. In samenwerking met Rijkswaterstaat Dienst Zuid 
Holland is een verkenning uitgevoerd waarin verschillende bestemmings-
mogelijkheden voor nuttige toepassing van overtollige grond zijn onderzocht, 
waaronder een natuurgroei-eiland en afdekking van saneringslocaties in het 
Haringvliet.  
 
Deze laatste toepassing werd al snel minder kansrijk beoordeeld. Uit deze 
verkenning kwam als meest kansrijke optie naar voren: realisatie van een 
gorsverbreding langs de zuidoever van het Haringvliet in het kader van het KRW-
programma. Achter een vooroeverdam zou, in een gorsverbreding, overtollige grond 
(uit Noordwaard, Avelingen, Munnikenland en Overdiepse Polder) kunnen worden 
verwerkt. Deze maatregel is in een planstudie uitgewerkt.  

                                               
5  Ruimtelijk kwaliteitsteam onder leiding van de Rijksadviseur voor het landschap 
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Conclusie was dat voor het specifieke project gorsverbreding niet hard te maken 
was wat de kostenvoordelen zijn van hergebruik van overtollige grond uit het 
programma ten opzichte van ‘het aan de markt overlaten’. Wel heeft de PDR in 
2009 aan RWS-ZH aangeboden om de initiële kosten van de aanleg van de 
vooroeverdam voor een deel af te kopen van DZH. Het afkooppercentage werd 
afhankelijk gesteld van de hoeveelheid grond (uit het Ruimte voor de Rivier-
programma) dat in de gorsverbreding zal worden toegepast. De kosten voor de 
aanvoer en verwerking van deze grond zouden te allen tijde voor rekening van 
desbetreffende realisator komen. Er is geen positieve beslissing genomen door RWS 
zodat het project is stopgezet. De plannen zijn tot een redelijk detailniveau 
uitgewerkt, inclusief een investeringsraming. Uiteindelijk is besloten het project niet 
voort te zetten vanwege de relatief hoge kosten. Uit de grondbalansen van de 
nabijgelegen Ruimte voor de Rivier projecten bleek bovendien dat het potentiële 
aanbod overtollige grond veel lager was dan in de PKB was geraamd. Ook het 
potentiële aanbod uit andere projecten bleek te gering voor een solide basis voor de 
uitvoering van dit project. 
 

 
 
Samen met Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied is ook nagegaan in hoeverre 
materiaal uit Ruimte voor de Rivier-projecten gebruikt zouden kunnen worden voor 
een vooroever bij de Houtribdijk. Hierbij zou een koppeling mogelijk zijn met de 
geplande versterking van deze dijk. Qua uitvoeringsplanning bleken de projecten 
echter onvoldoende op elkaar aan te sluiten. Ook voelde de PDR er niet voor om 
Ruimte voor de Rivier-projecten hard te koppelen aan dit ambitieuze project in 
verband met de risico's die dit met zich meebrengt. Uiteindelijk is ervoor gekozen de 
aannemers de vrijheid te laten hier gebruik van te maken.  
 
RWS-IJG heeft nog geprobeerd om een alternatief voorstel in te brengen: aan de 
westzijde van het Rijksbaggerspeciedepot IJsseloog (Ketelmeer) een plas-dras zone 
voor de ringdijk aanleggen om  de golfbelasting op de ringdijk te reduceren en om 
een rust en foerageergebied voor watervogels te creëren. In deze plas-dras zone 
zou achter een aan te leggen vooroeverdam ca. 1,5 miljoen kuub baggerspecie 
toegepast kunnen worden. De PDR heeft kennis genomen van dit initiatief maar 
heeft om verschillende redenen hier geen energie in gestoken: de financiering van 
de vooroeverdam zou voor rekening van PDR komen en er was onvoldoende zicht 
op risico's in samenhang met een vergunbare uitvoering en de uitvoeringsplanning. 
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Stimuleren onderzoek naar innovatieve ontgravingstechnieken  
De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) heeft in 2007 het initiatief 
genomen om in samenwerking met marktpartijen de haalbaarheid van een 
uitvoeringsproef met innovatieve ontgravingstechnieken te verkennen en voor te 
bereiden. Een uitvoeringsproef geeft de markt kansen om te tonen wat hun 
innovatievermogen is, om hun technieken verder te ontwikkelen, deze te promoten 
en geschikt te maken voor opschaling. Op deze wijze wordt duidelijk of de 
toepassing van innovatieve ontgravingstechnieken in het kader van Ruimte voor de 
Rivier realistisch en zinvol is. In 2008 is een update van de verkenning uitgevoerd 
waarbij onderzuigen als kansrijk is beoordeeld. Hieruit is een shortlist van kansrijke 
onderzuigmaatregelen gekomen. De PDR heeft de markt het aanbod gedaan om ter 
plaatse van de Nederrijn-maatregelen een pilot uit te voeren. De markt achtte het 
toepassingsgebied op korte termijn te beperkt. Vervolgens heeft PDR het initiatief 
bij de marktpartijen neergelegd in het kader van de aanbestedingen. Tot nu toe is 
de techniek nog niet in het kader van een Ruimte voor de Rivier-maatregel 
toegepast.  

2.3.3 Ontwikkeling grondbalans  

Totale hoeveelheid vrijkomende grond 
Uit de figuren 3 t/m 5 (grondbalans) blijkt dat de (ingeschatte) hoeveelheid 
vrijkomende grond tussen 2007 en 2009 toenam van ca. 20 miljoen m3 naar meer 
dan 30 miljoen m3. Aan het begin van deze periode was alleen de PKB beschikbaar, 
aan het eind van deze periode waren inmiddels betrekkelijk concrete plannen ten 
behoeve van variantkeuze opgesteld. De ontwikkelingen in de grondbalans vielen 
samen met de noodzaak om de plannen verder te detailleren. De redenen hiervoor 
lagen vooral op het gebied van ruimtelijke inpassing van de plannen: 

• de nadere detaillering van de ruimtelijke inpassing bleek ten koste te zijn gegaan 
van het rivierkundige effect, waardoor extra ontgraving (dus grondverzet) nodig 
bleek om de beoogde waterstandsdaling te bereiken; 

• de in de PKB gemaakte globale schetsen waren relatief kleinschalige ontgravingen 
ten behoeve van gebiedsontwikkeling en herverkaveling (zoals cunet voor wegen, 
watergangen e.d.). niet opgenomen. Uit de detailontwerpen bleek dat daarvoor 
een relevante hoeveel grond extra moest worden ontgraven.  
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Voorbeelden toename grondverzet in fase PKB-variantkeuze 
Bij de uiterwaardvergraving in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaard is in de PKB 
uitgegaan van één geul met relatief steile taluds. In het voorkeursalternatief is voor 
een ontwerp met meerdere strangen gekozen, met flauwe taluds. Het grondverzet 
in deze maatregelen is hierdoor bijna verdubbeld. 
 
Bij de dijkverlegging Voorsterklei is, om de landbouwkundige functie van het gebied 
te behouden, de instroomdrempel verhoogd, zodat de polder minder vaak 
meestroomt. Om desondanks wel voldoende waterstandsdaling te behouden bij 
extreem hoog water moest in een deel van het gebied het maaiveld worden 
verlaagd.  
 
Bij de ontpoldering van de Noordwaard is in eerste instantie alleen rekening 
gehouden met de aan te leggen kreken en het afgraven van kades en dijken. Pas 
later bleek dat ook de detailontwatering in het gebied en het verleggen van wegen 
tot omvangrijk grondverzet leidde.  

Licht-verontreinigde grond 
Ondanks dat de totale hoeveelheid vrijkomende grond fors toenam, nam de 
hoeveelheid overtollige licht verontreinigde grond sterk af (in 2010 een halvering 
van 2007). Oorzaken van deze daling zijn: 

• Functioneel hergebruik binnen de maatregel. In de planuitwerking is gebleken dat 
veel meer (schone en licht verontreinigde) grond binnen de projectgrenzen 
hergebruikt kan worden. Voorbeelden zijn de dijkverlegging Overdiepse Polder en 
het project Noordwaard. Vrijkomende grond wordt gebruikt voor terpen, kades en 
dijken. Een ander goed voorbeeld is het project Munnikenland, waar een brede 
klimaatdijk wordt aangelegd met gebiedseigen grond. 

• Verondiepen van plassen. In een beperkt aantal projecten (Schellerwaard, 
Munnikenland, Deventer, Vianen, Avelingen, Overdiepse Polder) is in deze periode 
in de plannen uitgegaan van de mogelijkheid om vrijkomende grond te gebruiken 
voor het verondiepen van zandwinplassen. Op deze manier is een oplossing 
gevonden voor een totaal volume van ruim 2 miljoen m3 vrijkomende grond. 

• Koppelen van projecten. Vrijkomende grond met geen (of een negatieve) 
marktwaarde kan elders worden gebruikt in projecten met een tekort aan grond. 
Een harde koppeling van grondstromen, waarbij wordt vastgelegd waar 
vrijkomende grond toegepast is maar zeer beperkt toegepast. In deze periode is 
alleen bij het Ruimte voor de Rivier project Avelingen afgesproken dat 
vrijkomende grond wordt gebruik voor de ophoging van bedrijventerrein 
Avelingen-Noord. Tijdens de realisatiefase is deze koppeling ongedaan gemaakt, 
omdat het bedrijventerrein om procedurele redenen (bestemmingsplan) niet tijdig 
gerealiseerd kon worden. 

Sterk verontreinigde grond 
In deze periode is de hoeveelheid overtollig sterk verontreinigd bodemmateriaal op 
programmaniveau ongeveer gelijk gebleven. Dit ondanks de verruimde 
klassegrenzen die het Besluit bodemkwaliteit biedt. Aanvankelijk is verondersteld 
dat de hogere (soepeler) normen zouden betekenen dat een groter aandeel van de 
overtollige grond als niet-sterk verontreinigd zou worden beoordeeld.  
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Maar uit een evaluatie op basis van de toen uitgevoerde bodemonderzoeken bleek 
dit op programmaniveau niet het geval. Slechts in enkele projecten bleek dit echter 
tot aanmerkelijke verschuivingen te kunnen leiden. 

2.3.4 Ontwikkeling Risicoprofiel 
Tussen de PKB en medio 2008 zijn de risico’s (de ‘verwachtingswaarde’) sterk 
afgenomen van 120 tot circa 5 miljoen euro, en daarna tot 3e kwartaal van 2009 
weer wat toegenomen.  
 
In de PKB was oorspronkelijk een groot risicobedrag opgenomen omdat er rekening 
mee was gehouden dat veel grond naar depots zou moeten worden afgevoerd. In 
2008 is het grondrisico fors bijgesteld vanwege het van kracht worden van het 
Besluit bodemkwaliteit. Door bijstelling van de normen was een geringer aandeel 
van de vrijkomende grond sterk verontreinigd en dus niet herbruikbaar in het 
project. Maar het belangrijkste is dat dit besluit de mogelijkheden heeft verruimd 
voor grootschalige nuttige toepassing van grond en baggerspecie, onder andere bij 
het verondiepen van putten. Dit betekende dat nieuwe depots voor het storten van 
de afvalstof baggerspecie niet nodig waren voor het bergen van overtollige niet-
sterk verontreinigde grond. Omdat de hoeveelheden overtollige grond hierdoor sterk 
afnamen nam ook het risico op kostenoverschrijdingen sterk af.  
 
Veranderingen in wetgeving gaan altijd gepaard met onzekerheden. Er is gevreesd 
dat in dit geval de onzekerheden tot weerstand tegen de ruimere mogelijkheden van 
het Bbk zou gaan leiden, met aanvullende milieuhygiënische eisen bij lokale 
autoriteiten tot gevolg. Deze onzekerheid heeft begin 2009 weer geleid tot een 
toename van het risico. Dit wordt toegelicht in paragraaf 2.4.1..  
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2.3.5 Conclusies 
 
In deze 1e fase (2007-2009) van het programma Ruimte voor de Rivier zijn de 
grondbalans en het risicoprofiel gedomineerd door de volgende ontwikkelingen: 

• Het vaststellen van het Bbk. De PDR is actief betrokken geweest bij de 
implementatie van het Bbk. Met de vaststelling van het Bbk in 2008 zijn de 
(financiële) risico’s van het programma Ruimte voor de Rivier sterk gedaald. Het 
belangrijkste aspect daarbij was dat er meer duidelijkheid ontstond over de 
geldende regelgeving. De mogelijkheid om overtollige niet-sterk verontreinigde 
grond functioneel toe te passen (ook in zandwinplassen) maakte het inrichten van 
nieuwe stortplaatsen overbodig. Dit heeft de kosten en de financiële risico’s voor 
het bestemmen van overtollige grond beperkt. De implementatie van het Bbk 
bleek een langdurig en ietwat stroef verlopend traject dat op dit moment nog 
steeds loopt. 

• Toegenomen inzicht door meer gestructureerde en meer uniforme grondbalansen. 
De bodemonderzoeken gaven een beter zicht op de kwaliteit van vrijkomende 
grond (grotere betrouwbaarheid van de prognoses), en daarmee kon het 
risicoprofiel (naar beneden) worden bijgesteld. Een paar aandachtspunten hierbij 
zijn geweest:  
- Er is samen met de initiatiefnemers veel energie gestoken in het verbeteren 

van de kwaliteit van grondstromenplannen en ramingen. Hiertoe is ook de 
handreiking grondstromenplannen opgesteld.  

- Door de plannen beter te detailleren verbeterde het inzicht in de omvang 
van het grondverzet. De schetsontwerpen uit de PKB bleken het grondverzet 
systematisch te onderschatten omdat de ruimtelijke kwaliteit en  inpassing 
extra grondverzet noodzakelijk maakte. 

- In veel projecten bleek een volledig gesloten grondbalans mogelijk, Dit punt 
is in het stadium van de PKB wellicht onderbelicht gebleven omdat het 
toenmalige beleid grootschalig hergebruik van grond ook niet mogelijk 
maakte. Hierdoor is in de 1e periode de hoeveelheid overtollige en niet-
vermarktbare grond afgenomen. Mede hierdoor zijn de geraamde 
uitvoeringskosten- en risico’s niet toegenomen, ondanks de toegenomen 
omvang van het grondverzet. 

2.4 Periode 2009 – 2010 (SNIP3 beslissing) 

Fase in het project Ruimte voor de Rivier 
In deze periode verkeerden veel maatregelen in het stadium van planuitwerking. 
Vanuit het voorkeursalternatief werd toegewerkt naar een definitief ontwerp waarop 
een projectbeslissing (SNIP3) kon worden genomen. Aan het eind van deze periode 
was voor circa 75% van het grondverzet een projectbeslissing genomen. In deze 
periode is voor meer dan 95% van het grondverzet een projectbeslissing genomen, 
of is de toetsing gestart voor de projectbeslissing (SNIP3).  
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2.4.1 Ontwikkelingen wettelijk kader grondverzet 

Implementatie Bbk  
Ook het tot en met 2009 bestaan van de beleidsregels ABR/M heeft voor 
onduidelijkheid gezorgd. Ondanks de inwerkingtreding van het Bbk bleven deze 
beleidsregels nog enige tijd van kracht. Pas in maart 2009 zijn deze beleidsregels 
ingetrokken en was het iedereen duidelijk dat het Bbk van toepassing is op het 
grondverzet voor Ruimte voor de Rivier projecten. Het ontstaan van deze 
duidelijkheid heeft tot een verlaging van het grondrisico geleid.  
 
In deze periode is een platform van deskundigen (SLIB) binnen RWS opgericht om 
praktische vragen te beantwoorden over het interpreteren van het nieuwe beleid. 
Daarin was ook PDR vertegenwoordigd. Door de beantwoording van de vele vragen 
van het bevoegd gezag is bereikt dat in de beslisfase minder discussies ontstonden. 
Dit platform heeft tevens het uitvoeringskader Wbb-Bbk uitgewerkt en vastgesteld. 
Ook is een cursus Bbk voor RWS-ers georganiseerd. Hieruit concluderen wij dat 
kennisoverdracht en afstemming uiteindelijk bijdragen aan meer duidelijkheid en 
uiteraard minder risico’s.  
 
Grootschalig toepassen in putten, Scheller, Commissie Verheijen 
Tijdens de implementatie van het Bbk toonden vele partijen zich bezorgd over 
grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit tijdens en na het grootschalig toepassen 
van grond en bagger in diepe plassen. PDR werd hiermee geconfronteerd tijdens de 
planvoorbereiding van Scheller.  
 
Om tegemoet te komen aan de zorgen van de omgeving zijn door het cluster grond 
experts van Deltares en WD betrokken bij de effect-beoordelingsstudie.  
 
De buiten het programma Ruimte voor de Rivier opgestarte initiatieven leidden tot 
protest en bestuurlijke zorgen over de grondwaterkwaliteit. Dit gaf de minister 
aanleiding een moratorium uit te spreken en de Commissie Verheijen opdracht te 
geven onderzoek te doen naar effecten van het opvullen van plassen op de 
grondwaterkwaliteit. PDR heeft SDG en DGW in dit traject geadviseerd.  
 
De Commissie Verheijen concludeerde dat er sprake is van een gebrek aan (gebruik 
van) kennis over de relatie tussen aan de bodem gebonden stoffen en in grondwater 
opgeloste stoffen. De commissie maakte zich zorgen over de effecten van bagger 
vanaf kwaliteit B. Daarmee stelde de commissie Verheijen de juist vastgestelde 
nieuwe klassenindeling voor waterbodems weer enigszins ter discussie. 
 
De commissie deed de aanbeveling om het beleid voor putten aan te vullen en te 
bekijken hoe dit is in te passen binnen het EU grondwater beleid. Het cluster grond 
heeft SDG geïnformeerd en geadviseerd over dit advies en de opvolging daarvan. 
Aangegeven is dat er voldoende kennis is over de relatie tussen aan de bodem 
gebonden stoffen en in grondwater opgeloste stoffen, en dat deze kennis gebruikt 
kan worden om het beleid met betrekking tot zandwinplassen te baseren op effecten 
en risico’s.  
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Circulaire diepe plassen 
Naar aanleiding van het advies Verheijen is het beleid verder uitgewerkt. Het  
cluster grond heeft hier actief aan bijgedragen. De grondbalans op 
programmaniveau was hierbij van belang om consequenties van voorstellen te 
beoordelen.  
 
Als onderdeel van het beleid werd voor nuttige toepassingen in diepe putten het 
opstellen van een inrichtingsplan verplicht. De inhoud daarvan is op hoofdlijnen 
voorgeschreven en doet sterk denken aan de inhoud van een WM vergunning voor 
stortplaatsen van baggerspecie. Een ‘handreiking verondieping zandwinplassen’ is 
opgesteld. Deze bestaat uit een  aantal stappen die doorlopen moeten worden 
voorafgaand aan het verondiepen van een zandwinplas. De inhoud daarvan is op 
hoofdlijnen voorgeschreven. Daarmee is de ruimte die het Bbk bood aan nuttig 
toepassen van baggerspecie ingeperkt. Tevens werd besloten dat baggerspecie 
klasse B niet in kwetsbare plassen mag worden toegepast. Kwetsbare plassen 
bevinden zich in de regel niet in de uiterwaarden tenzij de plas gelegen is in een 
grondwaterbeschermingsgebied of nabij een kwetsbaar natuurgebied (zoals de put 
Scheller). 
 

 
 
De keuze van PDR om voor Scheller een apart inrichtingsplan te maken, waarin 
slechts ruimte is geboden om klasse A toe te passen past dan ook binnen het 
aangescherpte beleid.  

Waterwet, beheergrenzen en saneringsregeling 
In deze periode is de Waterwet tot stand gekomen. Deze trad in december 2009 in 
werking. De wens was om het kader voor grondverzet verder te vereenvoudigen. 
Een van de aandachtspunten was het vastleggen van de beheergrenzen. Vanwege 
de onduidelijkheid die hierover al lange tijd bestond, was het gevolg dat niet 
eenduidig was vastgelegd of vrijkomend bodemmateriaal als grond of als 
baggerspecie moest worden aangemerkt. Aangezien de normen verschillen leverde 
dit in de praktijk veel discussie op. Bovendien was ook niet duidelijk wie als bevoegd 
gezag zou gaan optreden, de beheerder van de landbodem (gemeente/provincie) of 
de waterbodembeheerder (Rijkswaterstaat voor Rijkswateren).  
 
In principe wordt in de Waterwet het gehele gebied tussen de primaire keringen als 
waterbodem aangemerkt. Daarmee is er in dit gebied één bevoegd gezag voor 
zowel beheer van waterkwantiteit als kwaliteit (dus ook waterbodem). Er is echter 
een uitzondering gemaakt voor enkele hoog gelegen gebieden die weinig 
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overstromen: de zogenaamde drogere oevergebieden. Deze gebieden worden als 
landbodem aangemerkt. 
 
Een ander belangrijke ontwikkeling was de opname van de Wbb saneringsregeling in 
de Waterwet. Ook dit moest leiden tot een vereenvoudiging van het kader voor het 
grondverzet. De Wbb (saneringsparagraaf) is met de inwerkingtreding van de 
Waterwet niet langer van toepassing op de waterbodem (met uitzondering van de 
drogere oevergebieden).  
 
Voorheen werden de uiterwaarden op basis van de Wbb beschouwd als een 
saneringsgeval vanwege het diffuus voorkomen van ernstige verontreiniging. Met de 
Waterwet is dit komen te vervallen en is een beschikking voor ontgraven (saneren) 
van ernstig verontreinigde bagger niet langer nodig. Ook is de saneringsdoelstelling 
niet meer aan de orde. Ontgravingen dienen nu opgenomen te worden in het 
projectplan in het kader van de Waterwet en getoetst te worden aan de 
doelstellingen uit de KRW.  

2.4.2 Ontwikkeling bij programma Ruimte voor de Rivier 

Verondiepen van zandwinplassen: case Schellerwaard 
Zoals hierboven beschreven is er in deze periode veel onrust geweest over het 
verondiepen van zandwinplassen. De PDR werd hiermee geconfronteerd tijdens de 
planvoorbereiding van Scheller. In dit project was het voornemen om een 
zandwinplas te verondiepen die was gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 
Om tegemoet te komen aan de zorgen in de omgeving zijn door het cluster Grond 
experts van Deltares en WD betrokken bij de effect-beoordelingsstudie. Uiteindelijk 
is in de planstudie door de experts een voor de kwaliteit van het grondwater 
optimale inrichtingsvariant uitgewerkt. Hierbij is vastgesteld dat geen klasse B 
wordt toegepast, voor de relatief schone klasse A baggerspecie is afgesproken dat 
de bovengrond (zuurstofrijk) niet onder water (zuurstofarm) zal worden toegepast. 
PDR heeft vanuit zorgen over de uitvoerbaarheid van dit voornemen in een SNIP 
besluitvormingstraject benadrukt dat hiervan geen precedentwerking uit zou mogen 
gaan. 
 
Omdat er naast de zandwinplas Schellerwaard nog meerdere zandwinplassen in het 
programma Ruimte voor de Rivier verondiept zouden worden, is vanuit het cluster 
Grond actief meegedacht over de op te stellen handreiking. De grondbalans op 
programmaniveau was hierbij van belang om consequenties van voorstellen te 
beoordelen. Mede door de maatschappelijke discussie en de aanscherping van de 
regelgeving is maar in een zeer beperkt aantal projecten in het projectbesluit 
vastgelegd dat er een verondieping zal plaatsvinden. Bij het project Munnikenland is 
de voorgenomen verondieping vlak voor het SNIP3 beslissing komen te vervallen. 
Ook in Ruimte voor de Lek (Vianen e.o.) is de verondieping van de plas vervallen. 
Hier was de reden dat vanwege de dikke sliblaag onderin de plas de putvulling niet 
stabiel zou zijn. 

Bestemmingenstrategie: Reservering depotruimte in IJsseloog 
Op basis van de overall grondbalans van de Ruimte voor de Rivier maatregelen is 
gemonitord in hoeverre er een behoefte bestond aan depotruimte voor sterk 
verontreinigde baggerspecie. In deze periode is met de depotbeheerders overleg 
geweest over de beschikbaarheid van depotruimte voor Ruimte voor de Rivier. 
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Hierbij is afgesproken dat er circa 1 miljoen m3 ruimte in de Rijksdepots beschikbaar 
is voor materiaal uit Ruimte voor de Rivier. Vanwege de wijzigingen in de 
regelgeving, is door Dienst IJsselmeergebied een nieuw acceptatieprotocol 
opgesteld. Hierin is opgenomen dat het depot alleen gebruikt kan worden voor niet 
toepasbare baggerspecie. Door DGW is bevestigd dat klasse B baggerspecie in 
principe niet gestort kan worden in de rijksdepots. 

Project-advisering en SNIP toetsing 
Mede naar aanleiding van de toetsingen bij SNIP2a is in deze periode een minder 
strikte scheiding gemaakt tussen toetsen in projectadvisering richting de 
initiatiefnemers van de planstudies. Bij verschillende projecten is periodiek 
ondersteuning geleverd, met name ten aanzien van de aanpak van 
bodemonderzoeken (onderzoeksopzet) en advisering ten aanzien van de 
bestemming van vrijkomende grond. Ook zijn op verzoek van initiatiefnemers 
tussentijdse beoordelingen uitgevoerd, bijvoorbeeld van concept 
grondstromenplannen. 
  
Voor veel maatregelen zijn in deze periode de SNIP3 beslissingen genomen. De 
ontwerpen en daarmee de grondbalansen zijn in deze fase verder gedetailleerd. 
Omdat er ook meer bodemonderzoek beschikbaar was, is de betrouwbaarheid 
toegenomen. Ten opzichte van de SNIP2 fase is de kwaliteit van de grondbalansen 
verbeterd. De indruk bestaat dat de toetsingen in de eerdere fase, de tussentijdse 
advisering en het opstellen van de handreiking hier zeker toe heeft bijgedragen. 
Net als bij de SNIP2a beslissingen is echter ook bij SNIP3 toetsingen geconstateerd 
dat er bij de voortoets nog veel tekortkomingen waren.  
 
Consistentie 

• Nog steeds bleek de consistentie (met name tussen grondstromenplan en raming) 
onvoldoende te zijn. De grondstromenplannen en de raming blijken bij de 
projectuitvoering toch twee gescheiden producten te zijn. De consistentie tussen 
het projectontwerp en de grondhoeveelheden blijkt wel duidelijk minder gebreken 
te bevatten.  

Vergunbaarheid 

• In deze periode is besloten om de toetsing van uitgevoerde onderzoeken primair 
door het bevoegd gezag te laten uitvoeren. Met name door RWS-ON zijn veel 
tekortkomingen geconstateerd in de bodemonderzoeken. Daarbij is de 
beoordeling uitgevoerd vanuit het kader van ‘vergunbaarheid’. Conform het 
gehanteerde toetskader van de PDR is het bij SNIP3 echter nog niet nodig dat het 
onderzoek al volledig voldoet aan de kwaliteitseisen voor een melding in het  
kader van Besluit bodemkwaliteit of een voor een Wbb-sanering. Wel moet het 
onderzoek zodanig zijn dat een voldoende betrouwbare berekening kan worden 
uitgevoerd van (de kosten van) het grondverzet. De door bevoegd gezag 
gesignaleerde tekortkomingen hebben daardoor ook niet per se geleid tot een 
uitstel van de SNIP3 beslissingen. 

• Bij de projectadvisering (en toetsing) is gebleken dat er nog veel onbekendheid 
was rond de implementatie van de Waterwet. Dit leidde er zelfs toe dat bij SNIP3 
beslissingen nog niet duidelijk was wie bevoegd gezag was voor het grondverzet 
(binnen-buitendijks). Deze onduidelijkheid kon pas worden opgelost na het 
inwerking treden van de Waterwet (december 2009). 
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• Het Besluit bodemkwaliteit maakt hergebruik eenvoudiger, maar de voorwaarde 
is dat hergebruik ‘functioneel’ moet zijn om onderscheid te kunnen maken met 
het storten van afvalstoffen dat is gereguleerd via de Wm. Het cluster Grond 
heeft veelvuldig moeten adviseren over het onderbouwen van de functionaliteit 
(bijvoorbeeld ‘ecologische meerwaarde’) van het verondiepen van zandwinputten. 
Voor Scheller is in overleg met de betrokken omgevingspartijen een specifiek 
inrichtingsplan gemaakt.  

Uitvoerbaarheid 

• Bij de SNIP3 beslissing is extra aandacht besteed aan de mogelijke wijze van 
uitvoering van de projecten. Aan de initiatiefnemers is gevraagd om, naast de 
grondstromenplannen, ook uitvoeringsplannen op te stellen. Deze plannen dienen 
als onderbouwing van de raming, maar ook om voldoende zicht te krijgen op de 
uitvoeringsrisico’s (de realiseerbaarheid van de projecten binnen 
randvoorwaarden van budget en tijd). De grondstromenlogistiek bleek bij vele 
projecten nog een onderbelicht onderdeel te zijn. In de diverse 
hoofdvergunningen en in het in omgevingsproces worden bij SNIP3 al 
uitgangspunten vastgelegd over de wijze van uitvoering (m.n. vanuit het oogpunt 
van bereikbaarheid en hinder tijdens realisatie), maar het ontbreekt vaak aan een 
toets of binnen deze uitgangspunten het project nog op efficiënte wijze 
uitvoerbaar is. Bekende voorbeelden zijn beperkingen vanuit de Natura 2000-
wetgeving en Flora en Fauna wet die bij SNIP-toetsingen er soms toe leidden dat 
er maar enkele weken per jaar gewerkt zou kunnen worden. Door bij SNIP3 
beslissingen om een uitvoeringsplan te vragen, gerelateerd aan de kostenraming 
en de planning, kunnen dergelijke knelpunten tijdig in beeld worden gebracht.  

• In de handreiking grondstromenplannen is de uitvoeringswijze nog als een 
hoofdstuk in het grondstromenplan benoemd. Gebleken is dat het beter is om een 
separaat uitvoeringsplan op te stellen. De grondstromenplannen vormen vaak een 
bijlage bij de vergunningaanvragen (Ontgrondingenwet). De uitvoeringsplannen 
hebben deze functie niet en hebben vooral tot doel de raming en de planning te 
onderbouwen. 

• Vanuit regelgeving zijn de vooronderzoeken naar de kwaliteit van grond 
voornamelijk gericht op de milieuhygiënische kwaliteit. Echter om de 
bruikbaarheid van grondstromen (ook voor het verondiepen van plassen) te 
kunnen inschatten is ook de civieltechnische kwaliteit van belang. Materiaal dat 
volgens het Bbk toepasbaar is, kan voor civieltechnische toepassingen toch 
ongeschikt zijn. In veel gevallen is geadviseerd om extra onderzoek uit te voeren 
naar de (fysische) geschiktheid van gebiedseigen materiaal zodat vrijkomende 
grond nuttig zou kunnen worden hergebruikt in constructieve toepassingen. Zo is 
in het project Noordwaard gebleken dat de toepassing van gebiedseigen grond in 
de kern van nieuwe dijken en kades goed mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat 
de hoeveelheid overtollige grond (en daarmee natuurlijk het financieel risico) 
afnam.  

Doorwerking van de bestemmingenstrategie in projecten 
In deze periode is hard gewerkt aan de zogenaamde 'bestemmingenstrategie' (zie 
ook paragraaf 3.2.2). In de voorgaande periode was al gebleken dat de hoeveelheid 
overtollige grond geringer was dan in de PKB voorzien. Bovendien bleek dat de 
initiatieven voor grootschalige bestemmingen in Rijkswateren (Haringvliet en 
IJsselmeergebied) niet eenvoudig waren te realiseren. Dit lag ook aan de 
onzekerheid van het aanbod.  
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Het cluster Grond is ook in deze periode actief geweest met een onderzoek naar 
mogelijke voordelen van het koppelen van maatregelen langs de IJssel. Hierbij is 
aangesloten bij het initiatief ‘Duurzaam Avontuur’ bij Rijkswaterstaat. Onderzocht is 
in hoeverre een koppeling tussen projecten zou kunnen leiden tot financiële 
voordelen, en beperking van CO2 emissies door transport van grond. Hierbij is 
duidelijk geworden dat het uitwisselen van grond tussen nabijgelegen projecten 
inderdaad tot aanzienlijke besparingen kan leiden. Toch is er voor gekozen om geen 
harde koppeling tussen Ruimte voor de Rivier projecten voor te schrijven in 
contracten. Het risico dat deze koppeling zou leiden tot een te grote afhankelijkheid 
van projecten (met vertraging tot gevolg) werd te groot geacht. Bovendien werd 
verondersteld dat met een juiste aanbestedingswijze de uitwisseling van 
grondstromen wel door marktpartijen zal worden bewerkstelligd.  

Werk met werk maken 
Vaak wordt verondersteld dat het koppelen van projecten kostenvoordeel oplevert. 
Dit wordt wel ‘werk met werk maken’ genoemd of een ‘win-winsituatie’. In de 
praktijk is echter gebleken dat het koppelen van projecten vooraf - door PDR - grote 
risico’s met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld omdat planningen van afzonderlijke 
projecten niet op elkaar afgestemd kunnen worden, maar ook omdat niet altijd 
duidelijk is of vrijkomende grond geschikt is voor de toepassing elders in een ander 
project. Pas tijdens de realisatie van het werk wordt voldoende zeker of vrijkomend 
materiaal ook aan alle eisen voldoet die daaraan voor hergebruik elders worden 
gesteld.  
 
Toch heeft PDR erop ingezet om zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te maken. Dit is 
gedaan door per project in de planstudiefase te streven naar een gesloten 
grondbalans. Actief is gezocht naar mogelijkheden om projecten met een overschot 
en projecten met een tekort aan elkaar te koppelen. Als een koppeling grote 
financiële voordelen leek te bieden werd besloten om beide projecten/maatregelen 
in een keer aan te besteden.  
 
Vanwege de onzekerheden inzake de kwaliteit van de vrijkomende grond wordt bij 
de aanbesteding uitsluitend de data meegegeven die gebruikt is om een 
grondstromenplan te maken. De inschrijver dient zelf de data te interpreteren. PDR 
wil als OG niet verantwoordelijk gehouden worden voor de interpretaties die nodig 
zijn om een grondstromenplan te maken. Het grondstromenplan dat ten behoeve 
van de SNIP beslissingen werd gevraagd en beoordeeld door PDR diende met name 
om een beeld te kunnen vormen van de uitvoerbaarheid, vergunbaarheid en kosten. 
Conform het principe ‘de markt tenzij’ wordt het aan de uitvoerende partij 
overgelaten om het grondverzet zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Onder meer de 
uitvoering van het project Overdiepse polder heeft laten zien dat de aannemer in 
staat was het grondverzet zoals beschreven in het grondstromenplan, aanzienlijk te 
optimaliseren. In dit project is thermisch gereinigde grond gebruikt in een 
waterkering. Ook is de afvoer van overtollige grond beperkt door verschillende 
grondsoorten die minder geschikt waren om toe te passen met elkaar te mengen, 
waarna de gemengde grond wel voldeed aan de specificaties voor kernmateriaal in 
een dijk.  
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2.4.3 Ontwikkeling grondbalans  

Vrijkomende grond 
De trends die zich in de eerste periode tot medio 2009 hebben voorgedaan, zijn ook 
in de 2e periode nog waarneembaar. Tot eind 2010 is de hoeveelheid vrijkomende 
grond gestegen. De toename bij de afzonderlijke projecten is wel minder sterk dan 
in de eerste periode, en er zijn grote verschillen tussen de projecten. In sommige 
projecten neemt het grondverzet fors toe. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
Millingerwaard, waar de rivierverruiming wordt gecombineerd met een zandwinning. 
Ook bij de maatregel Cortenoever/Voorsterklei is de omvang van het grondverzet in 
deze periode sterk toegenomen. Dit komt omdat een buitendijkse 
uiterwaardvergraving is toegevoegd (Tichelbeekse Waard). Voor veel andere 
projecten blijkt echter dat bij SNIP2a een redelijk goede inschatting is gemaakt van 
de omvang van het grondverzet. Bij die projecten is na de keuze van de 
voorkeursvariant (SNIP2a) het grondverzet niet meer aanmerkelijk gewijzigd.  

Gesloten grondbalans 
De hoeveelheid overtollige baggerspecie waarvan werd aangenomen dat deze moest 
worden gestort (zie figuur 5) is in deze periode fors afgenomen van 1.400.000 m3 
(in 2009) naar 700.000 m3 in 2011. De belangrijkste oorzaak hiervan is het streven 
naar een gesloten grondbalans. In deze periode is gebleken dat constante aandacht 
voor een gesloten grondbalans en het gebruik van gebiedseigen grond waarborgen 
in het projectontwerp, zich vertaald in minder vrijkomende grond.  
 
In veel gevallen is geadviseerd om extra onderzoek uit te voeren naar de (fysische) 
geschiktheid van gebiedseigen materiaal zodat vrijkomende grond nuttig zou 
kunnen worden hergebruikt in constructieve toepassingen. Zo is in het project 
Noordwaard gebleken dat de toepassing van gebiedseigen grond in (de kern) van 
nieuwe dijken en kades goed mogelijk is. Ook bij de Hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld en de dijkverleggingen Cortenoever/Voorsterklei is gebleken dat er veel 
hergebruik van gebiedseigen materiaal mogelijk is in de nieuwe dijken. Daarbij zijn 
er wel veel discussies geweest met de waterbeheerders over de materiaaleisen. Bij 
project Noordwaard is hiervoor een aanvullend advies gevraagd aan Deltares. 
 
Het toepassen van gebiedseigen grond is ook toegenomen doordat besloten is de 
maatregelen Schellerwaard en de dijkverlegging Westenholte samen te voegen tot 
één project. Hierdoor kon het toepassen van vrijkomend materiaal binnen het 
project worden geoptimaliseerd.  
 
In deze fase is gebleken dat kleinschalige puntbronnen (erven, wegbermen e.d.) in 
de PKB veelal niet zijn meegenomen maar in deze fase kunnen zorgen voor een 
verhoging van de schatting van de hoeveelheid vrijkomende sterk verontreinigde 
grond. Grote of onverwacht grote puntbronnen zijn in deze fase echter niet meer 
ontdekt. Zo bleek uiteindelijk dat het al bekende geval van ernstige verontreiniging 
'steenfabrieksterrein Elst/Machinistenschool' niet omvangrijker was dan in een 
eerder stadium was ingeschat.  



Pagina 41 van 56

Evaluatie Grond | 18 april 2013 
  

 

Benodigde grond 
In 2010 is gesignaleerd dat de hoeveelheid benodigde  delfstoffen en met name de 
hoeveelheid benodigde dijkenklei sterk is toegenomen. Bij vrijwel alle maatregelen 
is geconstateerd dat er voor de bekleding van het buitentalud van dijken een 
grotere hoeveelheid categorie-1 of -2 klei nodig is. Deze hoogwaardige klei is vrijwel 
niet aangetroffen binnen de Ruimte voor de Rivier maatregelen en moest elders 
gewonnen worden in primaire kleiwinningen. De sterke toename in 2010 was vooral 
te wijten aan een inschatting van de hoeveelheid benodigde klei voor de 
dijkversterkingen langs de Beneden-Rijn en de Lek. Bij latere planuitwerking bleek 
dat deze hoeveelheid fors was overschat.  

Overtollige grond 
In deze periode, waarin zich met name de planuitwerking afspeelde, is de 
hoeveelheid overtollige licht verontreinigde grond verder afgenomen naar 2,5 
miljoen m3. De belangrijkste oorzaak is de toename van het hergebruik in projecten 
(gesloten grondbalans).Een andere oorzaak heeft te maken met de interpretatie van 
de uitgevoerde bodemonderzoeken. In de SNIP2a fase is soms een iets te 
pessimistisch beeld geschetst van de aard van de vrijkomende grond, en is aan 
grond met een ‘onbekende’ kwaliteit bewust geen marktwaarde toegekend. Bij SNIP 
3 is de aard van de vrijkomende grond beter bekend en is een andere inschatting 
gemaakt. Zo is bij de uiterwaardvergravingen bij Deventer de vrijkomende grond in 
eerste instantie als overtollig aangemerkt, terwijl bij de planuitwerking is gebleken 
dat deze grond waarschijnlijk wel als primaire delfstof (zand en klei) afzetbaar zal 
zijn.  

2.4.4 Ontwikkeling van het risicoprofiel  
Na de scherpe daling van het risicoprofiel in de periode 2007-2009 is het 
risicoprofiel in deze periode tot 2010 gestegen. Deze stijging is veroorzaakt door 
een aantal hierboven beschreven ontwikkelingen. Uit de discussies rond de 
zandwinputten, de saneringsregeling en de binnendijkse maatregelen is gebleken 
dat er veel weerstand en onduidelijkheid was over de nieuwe wettelijke kaders. 
Deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat de kans op ‘aanvullende eisen’ voor 
bestemming van vrijkomende grond in het risicodossier is verhoogd. Daarbij werd 
het grootste risico voorzien voor klasse B baggerspecie die mogelijk niet meer in 
zandwinputten toegepast zou kunnen worden. Vooral het risico van een ‘uitzaaiing’ 
van deze eis naar andere grootschalige bodemtoepassingen zou zeer grote gevolgen 
kunnen hebben. Inmiddels was ook vastgesteld dat klasse B niet in rijksdepots 
geborgen kon worden. 
In 2010 is het risicoprofiel wel weer iets gedaald omdat met de Circulaire 
zandwinputten duidelijk was geworden dat de aanscherping van het Bbk alleen 
betrekking had op zandwinplassen in gevoelige gebieden. 

2.4.5 Conclusies 
In deze periode is voor vrijwel alle maatregelen de projectbeslissing (SNIP3) 
genomen. De ontwikkeling van de trends in de grondbalans uit de 1e periode zijn 
gecontinueerd. Het risicoprofiel van het grondverzet is in deze periode niet verder 
afgenomen, maar zelfs iets toegenomen. De oorzaak daarvan is vooral gelegen in 
de implementatie van de nieuwe regelgeving.  
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Kenmerkend voor de grondbalans en het risicoprofiel in deze periode zijn: 

• De vaststelling en implementatie van nieuwe regelgeving die voor veel ‘onrust’ in 
de diverse projecten heeft gezorgd. In het begin van deze periode is de Waterwet 
vastgesteld, waarbij de saneringsregeling voor waterbodems is vervangen door 
een beoordeling op watersysteemniveau op basis van de KRW-doelen. Ook is het 
Bbk geïmplementeerd. Beide regelgevingen zouden voor een vereenvoudiging van 
de uitvoering van het grondverzet van Ruimte voor de Rivier moeten leiden. In de 
praktijk leek de implementatie echter moeizaam te gaan. Bij de 
projectbeslissingen (SNIP3) is ook van bevoegd gezag een oordeel gevraagd over 
de planuitwerkingen. Hierbij kwamen interpretatieverschillen over de nieuwe 
regelgeving aan het licht. Situaties die daarbij de meeste onduidelijkheden en 
meningsverschillen gaven zijn: 

• De regels rond het verondiepen van zandwinplassen Maatschappelijke 
discussie heeft aanleiding gegeven tot een aanscherping en 
verduidelijking van de regelgeving in de ‘circulaire zandwinplassen’. In 
deze circulaire is voor gevoelige zandwinplassen een aanscherping van de 
regelgeving opgenomen. Voor de zandwinplas in het Ruimte voor de 
Rivier project Schellerwaard, die gelegen is in een 
grondwaterbeschermingsgebied, is na aanvullend onderzoek door 
Deltares een protocol met aanvullende eisen opgenomen. Voor de meeste 
buitendijks gelegen zandwinplassen zijn geen aanvullende eisen gesteld, 
omdat deze zijn aangemerkt als ‘niet gevoelig’. 

• Het vervallen van de saneringsregeling voor waterbodems leidde in een 
aantal projecten tot discussie over de kwaliteit van de achterblijvende 
bodem. Dit speelde bijvoorbeeld bij de Noordwaard, waar gevreesd werd 
dat het project zou gaan leiden tot erosie en verspreiding van 
verontreinigd sediment in de Biesbosch. Bij het project Dijkteruglegging 
Lent bestond discussie over de aanwezige verontreinigingen in 
binnendijks gebied, die door de dijkverlegging buitendijks zouden komen 
te liggen. Het ontbrak daarbij echter aan een eenduidig toetskader. In 
beide situaties is door de Waterdienst/Corporate Dienst een kaderstellend 
advies uitgebracht. In beide gevallen werd alsnog een toetsing van de 
gevolgen voor de KRW doelen noodzakelijk geacht. Echter volgens de 
adviezen van de WD heeft de kwaliteit van de achterblijvende bodem in 
beide gevallen geen nadelige gevolgen voor de doelen van de KRW. In 
deze periode is aangekondigd dat hiervoor een toetskader zal verschijnen. 
Ten opzichte van het oude Wbb saneringsregime leidt dit instrument tot 
een aanscherping van de eisen die verbonden worden aan baggeren, 
terwijl dat niet de inzet was van het beleidstraject. Onder de Wbb was 
onderhoudsbaggerwerk niet vergunningplichtig en was de kwaliteit van de 
op te leveren waterbodem (saneringsdoelstelling) irrelevant. Op dit 
moment is het aangekondigde toetsingskader nog niet operationeel. 

• In de uitwerking van de Waterwet is een duidelijke begrenzing van het 
watersysteem en de bevoegdheidsverdeling (landbodem/waterbodem) 
opgenomen. De wijze waarop hier bij de binnendijkse maatregelen mee 
om moest worden gegaan, leidde in verschillende projecten tot 
onduidelijkheid. Voor deze gebieden is in de huidige situatie het wettelijk 
kader voor landbodems van toepassing. In de toekomstige situatie is het 
kader voor waterbodems van toepassing, tenzij de gebieden worden 
aangemerkt als droger oevergebied'.  
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• In deze periode vertoont de ontwikkeling van de grondbalans en de 
bestemming van vrijkomende grond dezelfde trend als in de eerste 
periode. De omvang van het grondverzet neemt toe, en ook het gebruik 
van grond binnen maatregelen neemt toe. Per saldo blijft de hoeveelheid 
overtollige grond daardoor gelijk. De betrouwbaarheid van de omvang 
van het grondverzet neemt wel toe. Belangrijkste ontwikkeling in deze 
periode is het opstellen van de bestemmingenstrategie. De initiatieven 
om bestemmingen te ontwikkelen voor vrijkomende grond (vooroevers 
e.d.) zijn daarbij op een laag pitje gezet, in de verwachting dat de 
marktpartijen voldoende initiatieven zouden kunnen ontplooien om de 
vrijkomende grond nuttig te bestemmen. 

2.5 Periode 2010 – 2012  

Fase in het project Ruimte voor de Rivier  
In deze periode 2011-2012 zijn voor de meeste projecten de 
aanbestedingsdocumenten voorbereid en een aanzienlijk deel van de projecten is 
ook daadwerkelijk aanbesteed. Bij een aantal projecten is de realisatie gestart 
(schop in de grond). In deze periode zijn dus vooral SNIP5a beslissingen genomen 
(start realisatie).  

2.5.1 Ontwikkelingen wettelijk kader grondverzet 
In de voorgaande periode is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. In de 
derde periode, van 2010-2012 trad de Waterwet in werking en is een tussentijdse 
evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd op grond waarvan een 
verbetertraject is vormgegeven.  
 
Waterwet van kracht 
Het sinds 2008 ingezette veranderingstraject voor regelgeving voor waterbodems en 
baggerspecie werd voortgezet door de inwerkingtreding van de Waterwet. Deze trad 
vanaf 2010 in werking. Gevolg daarvan was dat de Wbb (saneringsparagraaf) niet 
langer van toepassing was op de waterbodem (met uitzondering van de drogere 
oevergebieden). Het waterbodemsaneringsprogramma voor de Rijkswateren werd 
onderdeel gemaakt van het KRW maatregelenpakket. Voor die projecten geldt nog 
de Wbb. 
 
Een beschikking voor ontgraven (saneren) van ernstig verontreinigde bagger is niet 
langer nodig. Daarmee verloren vergunningverleners van RWS een taak. Een 
saneringsdoelstelling geldt niet meer. Ontgravingen dienen nu opgenomen te 
worden in het projectplan in het kader van de Waterwet.  
 
De veranderingen in beleid en regelgeving hebben net zoals in de andere perioden 
veel discussie tot gevolg gehad. De veranderingen worden niet vanuit elk 
perspectief als verbetering gezien. Voor de projectuitvoering bieden de 
veranderingen kansen maar de rol van het bevoegd gezag is minder groot 
geworden. Verschillende beelden hierover vormden veelvuldig aanleiding tot 
discussie over en tijdens nader uit te werken onderdelen van de Waterwet.  
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Een goed voorbeeld is de totstandkoming van het Besluit lozingen buiten inrichting 
(BLbi). Dit besluit ziet toe op indirecte lozingen. Ook vertroebeling door baggeren 
werd als een indirecte lozing aangemerkt. In een concept-besluit werden zeer 
strenge eisen gesteld aan de mate waarin baggeren tot vertroebeling mag leiden. 
In het verleden werden dergelijke eisen door het BG opgelegd via 
saneringsbeschikkingen. Via het concept-besluit werden deze eisen opgelegd aan 
alle baggerwerk. Dat zou leiden tot hoge kosten voor baggerwerk terwijl nut en 
noodzaak van deze strenge eisen niet was onderbouwd.  
 
Door interventie van DI (en PDR cluster grond) is het concept-besluit aangepast. 
Vertroebeling wordt alleen als een lozing beschouwd indien de vertroebeling 
veroorzaakt wordt door sterk verontreinigde bagger (niet toepasbare 
baggerspecie). De uitvoerende partij dient uitsluitend voor baggeren in sterk 
verontreinigde bodems een werkplan op te stellen en af te stemmen met het 
bevoegd gezag. Voor ontgraven van materiaal dat conform het Bbk toepasbaar is, 
is geen werkplan nodig. Zo is weer aangesloten bij de werkafspraken die waren 
opgenomen in het RWS uitvoeringskader Bbk-Wbb. In plaats van een Wbb-
vergunning voor saneren van ernstig verontreinigde waterbodems is onder de 
Waterwet alleen een werkplan vereist.  
 

Steunpunt Blauw 
Na inwerkingtreding van de Waterwet kwam het uitvoeringskader Bbk-Wbb te 
vervallen. PDR raadde SLIB aan een uitvoeringskader Bbk-Waterwet uit te werken 
om opnieuw duidelijkheid over de nieuwe regels te verschaffen. Hiervoor is niet 
gekozen. Voor de implementatie van de Waterwet is het project WILWAT gestart dat 
wordt getrokken door de WD. Onderdeel van dat project was het Steunpunt Blauw. 
Aan dit steunpunt, volledig bemenst door medewerkers van de Waterdienst, kunnen 
praktische vragen worden gesteld. SLIB is gestopt en derhalve is PDR niet meer 
direct betrokken bij het beantwoorden van praktische vragen over de implementatie 
van de Waterwet.  
 
Evaluatie BbK 
In deze periode is het Besluit bodemkwaliteit geëvalueerd. Onder meer is gekeken 
in hoeverre diverse overheidsinstellingen bekend zijn met het Besluit 
bodemkwaliteit. Vijf jaar na inwerkingtreding is meer dan de helft van de 
medewerkers van die overheidsinstellingen bekend met het BbK. RWS is de 
overheidsinstelling die het best bekend is met het Bbk. Waarschijnlijk is dit mede te 
danken aan de cursus Bbk die binnen RWS aan verschillende rolhouders is gegeven.  
Het cluster Grond heeft deze cursus helpen vormgeven via deelname in SLIB (zie 
vorige periode). In het evaluatierapport werd geconcludeerd dat het 
implementatietraject goed verloopt echter ook verbeterpunten zijn benoemd. In het 
evaluatierapport is aangegeven dat verbeteringen gewenst zijn voor: 

- het beleid en regelgeving zelf 
- de kwaliteit van de uitvoering,  
- de handhaafbaarheid  
- opdrachtgeverschap  

 
Begin 2012 is een verbetertraject gestart onder leiding van I&M. Per thema is een 
Taskforce geformeerd om verbetervoorstellen te formuleren. RWS is in alle 
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Taskforces (TF) vertegenwoordigd. Het cluster grond (PDR/DI) is vertegenwoordigd 
in de TF professionalisering opdrachtgeverschap.  

2.5.2 Ontwikkeling bij programma Ruimte voor de Rivier  

Bestemmingenstrategie: Reservering depotruimte 
In deze periode bleek dat er onvoldoende budget beschikbaar was om depot 
IJsseloog tot het einde van de uitvoeringsperiode van het Ruimte voor de Rivier-
programma open te houden. Dat werd gezien als een risico voor het bestemmen 
van ernstig verontreinigde bagger/grond. Op basis van de grondbalans werd begin 
2010 nog een aanzienlijk aanbod van niet toepasbare bagger verwacht. Afvoer naar 
IJsseloog werd gezien als kosteneffectief.  
 
Transport naar andere rijksdepots zou tot aanzienlijke meerkosten leiden. Daarom is 
in 2010 overleg gestart met DIJG om te verkennen hoe IJsseloog open gehouden 
kan worden totdat het Ruimte voor de Rivier programma is uitgevoerd. Voor Ruimte 
voor de Rivier bleek het op dat moment een aantrekkelijke risicobeheermaatregel 
om te gaan bijdragen aan de exploitatiekosten. Hierover zijn in 2011 afspraken 
gemaakt. 
 
Het cluster Grond heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan een visie op de 
toekomst van de Rijksdepots. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het advies om Hollands 
Diep en IJsseloog open te houden tot respectievelijk 2015 en 2017 (dus tot en met 
de uitvoeringsfase van Ruimte voor de Rivier). Het cluster heeft daarnaast 
geadviseerd bij de totstandkoming van maatregelen om een goede 
geohydrologische beheersing van IJsseloog te realiseren.  

Project-advisering en SNIP toetsing 
In deze periode is voor een groot aantal projecten een oordeel gegeven over de 
concept aanbestedingsdocumenten. Vanuit het cluster Grond is daarbij met name 
getoetst op de volgende aspecten: 

•  wijzigingen in het grondverzet ten opzichte van SNIP3.  
In de meeste projecten hebben zich nauwelijks wijzigingen in de omvang van 
het grondverzet tussen de SNIP3 beslissing en de start van de aanbesteding 
voorgedaan. Wijzigingen in het projectontwerp zijn tussentijds met de 
initiatiefnemers besproken; 
 
• uitvoeringsplan en contractramingen 
Bij de SNIP3 beslissingen is geconstateerd dat er vaak nog vrij weinig bekend 
was over de uitvoeringslogistiek. In de aanloop naar de SNIP5 beslissingen blijkt 
dat dit ‘hiaat’ in de meeste projecten wel is ingevuld. Bij SNIP5a toetsingen is 
geconstateerd dat er vrijwel altijd een duidelijk beeld is van de mogelijke 
uitvoeringslogistiek. In de contractstukken is er in het algemeen voor gekozen 
om geen eisen te stellen aan de uitvoeringslogistiek. Bij een aantal projecten is 
hier echter bewust van afgeweken en is de uitvoeringswijze wel in veel detail 
voorbereid. Het betreft bijvoorbeeld de projecten Munnikenland, Veessen-
Wapenveld en Cortenoever-Voorsterklei. In deze projecten is vanwege de grote 
omvang van het grondverzet (en eisen vanuit omgeving) de 
omgevingsvergunning voor loswallen en werkwegen door opdrachtgever 
voorbereid;  
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•  vraagspecificaties  
Door cluster Grond zijn de vraagspecificaties mede beoordeeld. In tegenstelling 
tot de SNIP2a en SNIP3 toetsingen is hierbij vaak gebruik gemaakt van 
tussentijdse beoordelingen (60% versie, 80% versie, 99% versie). Deze vorm 
van ‘meelezen’ heeft ertoe geleid dat er bij de formele SNIP5a toetsingen nog 
maar weinig opmerkingen resteerden. 

 
De reacties van het cluster Grond die vaker zijn teruggekomen hebben vooral 
betrekking op: 

• Onnodige materiaaleisen in VS1. Soms werden materiaaleisen opgenomen 
(milieuhygiënisch of fysisch) die overbodig waarom omdat deze als in 
wettelijke kaders of richtlijnen zijn geborgd. Bij eisen die aanvullend zijn op 
deze kaders (bovenwettelijke eisen) zijn door cluster Grond kritische vragen 
gesteld met oog op efficiëntie en kosten van het grondverzet;   

• Toleranties. In de diverse vraagspecificaties worden zeer uiteenlopende 
toleranties voor het grondverzet gehanteerd. De achtergrond van de gestelde 
eisen en de consequentie (voor de wijze van ontgraven) was vaak niet 
duidelijk;  

• In de vraagspecificaties is het ‘Plan vrijkomende materialen’ opgenomen. Mede 
omdat de opdrachtgever aansprakelijk blijft voor de verantwoorde afvoer van 
grond (afvalstof) is in de Annex III opgenomen dat dit plan geaccepteerd 
(goedgekeurd ) moet worden door het bevoegd gezag;  

 
Bovengenoemde ‘stopbepaling’ bleek vaak te ontbreken. In de praktijk blijkt nog 
wel eens dat de opdrachtgever het bevoegd gezag betrekt bij het beoordelen van 
het plan vrijkomende materialen. Aldus worden handhavers betrokken bij het 
contractmanagement. Strikt genomen past dit niet bij het idee van functiescheiding 
dat in de beleidsomgeving aangehangen wordt. Functiescheiding wil zeggen dat 
iedereen zijn eigen rol onafhankelijk uitvoert. Ofwel een initiatiefnemer neemt 
initiatief, een vergunningverlener verleent een vergunning (of niet) en een 
handhaver handhaaft.  

Annex V 
In de contractdocumenten is annex V (vrijkomende materialen), een voor 
grondverzet belangrijk onderdeel. Uit toetsingen bleek dat de bestaande 
standaardtekst van vraagspecificatie-procesdeel en annex V veel ruimte liet voor 
projectspecifieke invulling. In een aantal gevallen is zelfs gebleken dat de 
projectspecifieke invulling van annex 5 strijdig is met wet- en regelgeving. Bij 
geschillen zal het contract dan ondergeschikt blijken te zijn aan wet- en regelgeving. 
Deze situatie is onwenselijk. Daarom zijn op initiatief van het cluster Grond de 
standaarden van de basisovereenkomst, de vraagspecificaties en annex V, op het 
aspect vrijkomende materialen herzien. Daarbij gold als uitgangspunt dat hetgeen 
reeds in de wet is geregeld niet ook in het contract wordt geregeld. 

Wijziging standaardtekst ‘vrijkomende materialen’ in annex V  
De werkwijze van RWS is erop gericht meer werk aan de markt over te laten. 
Hiertoe worden o.a. UAV-GC-contracten aanbesteed. Voor deze contractvormen zijn 
standaarden beschikbaar in het contractenbuffet van IMG. Deze standaarden 
worden periodiek verbeterd. Het cluster Grond heeft bijgedragen aan het verbeteren 
van de standaardtekst voor ‘vrijkomende materialen’. Deze tekst heeft betrekking 
op alle bij werkzaamheden vrijkomende materialen, waaronder grond en bagger.  
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De wettelijke regels met betrekking tot de omgang met vrijkomende materialen 
eisen dat vele handelingen worden uitgevoerd door gecertificeerde partijen. RWS is 
voor dergelijke handelingen niet erkend en zal derhalve erkende marktpartijen 
moeten (laten) inschakelen. Met de nieuwe standaardteksten wordt de 
verantwoordelijkheid voor een correcte omgang met vrijkomende materialen 
daarom bij de opdrachtnemer gelegd. Voor zover de UAV GC dit toestaat is de 
omgang met vrijkomende materialen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. 
Dat sluit aan op de wens van RWS om de markt zoveel als mogelijk het werk te 
laten doen. 
 
Echter als professionele opdrachtgever is RWS zich er terdege van bewust dat de 
regelgeving die van toepassing is op de omgang met vrijkomende materialen 
omvangrijk en complex is. Er is dan ook veel gelegenheid voor het maken van 
fouten en optreden van risico’s. Weliswaar is de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
opdrachtnemer gelegd maar opdrachtgevers blijven aansprakelijk. Om 
opdrachtnemers te kunnen bijsturen is in de aangepaste tekst dan ook een 
proceseis opgenomen op grond waarvan de opdrachtnemer verplicht wordt om 
voorafgaand aan de uitvoering van het werk de werkwijze in een plan te beschrijven 
en dat plan voor te leggen aan de opdrachtgever. Op die manier kan de 
opdrachtgever zich een beeld vormen van de werkwijze en zich ervan vergewissen 
dat conform de wettelijke regels zal worden gewerkt.  
 
De standaard sluit aan bij de bestemmingenstrategie. Zoveel als mogelijk wordt de 
(correcte en beheerste) omgang met vrijkomende grond en bagger overgelaten aan 
de uitvoerende partij. Hiertoe geeft de contractstandaard aan dat de uitvoerende 
partij eigenaar wordt van de vrijkomende materialen en dat daar conform geldende 
regelgeving mee om moet worden gegaan. Indien hiervan afgeweken moet worden 
biedt de standaardtekst ruimte voor het maken van uitzonderingen. In de 
standaardtekst is reeds één uitzondering expliciet genoemd. Dat betreft 
vrijkomende ernstig verontreinigde bagger. Dit materiaal blijft eigendom van het 
Rijk indien het voornemen bestaat dit af te voeren naar een Rijksdepots. Voor 
baggerspecie in rijkseigendom hoeven namelijk geen ‘stortkosten’ te worden 
afgedragen aan de depotbeheerder. Indien baggerspecie van private partijen gestort 
wordt worden wel stortkosten in rekening gebracht. Ook voor materiaal dat voor 
hergebruik in aanmerking komt kan het nuttig zijn een uitzonderingsbepaling op te 
nemen.  
 
Als proceseis wordt in de contracten opgenomen dat de uitvoerende partij een plan 
van aanpak vrijkomende materialen moet uitwerken. Op basis hiervan kan de OG 
vertrouwen krijgen/sturen in de werkwijze van de aannemer. 

Start van de uitvoering 
In deze periode zijn de eerste Ruimte voor de Rivier projecten daadwerkelijk tot 
uitvoering gekomen (‘schop in de grond’). Het cluster Grond heeft tijdens de 
uitvoering van de maatregelen een rol gespeeld bij het beoordelen van optredende 
wijzigingen, met name als deze gevolgen hebben voor de realisatiekosten. Door 
periodiek met de initiatiefnemers gesprekken te voeren over het risicoprofiel van het 
grondverzet is een werkwijze ontwikkeld waarbij knelpunten in een vroeg stadium 
worden gesignaleerd. Vanuit het cluster Grond kunnen acties in gang worden gezet 
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richting bijvoorbeeld het bevoegd gezag. Ook worden op deze wijze ervaringen 
tussen de verschillende projecten gedeeld.  
 
Enkele kenmerkende ontwikkelingen tijdens de realisatie zijn: 
 

• Kribverlaging  
Bij de pilot kribben (1e fase) is gebleken dat de standaard Annex V tot 
onduidelijkheid heeft geleid bij de aannemer. Dit is de aanleiding geweest 
om Annex V te herzien. In de nieuwe Annex V en de vraagspecificatie is 
duidelijk opgenomen dat de aannemer verantwoordelijk is voor de afvoer 
van alle materialen;  

• 2e fase Kribverlaging 
Bij de 2e fase van het kribbenproject is onduidelijkheid ontstaan over de 
onderzoeksmethodiek en de benodigde keuringsinspanning. Door bevoegd 
gezag werd het materiaal als bouwstof aangemerkt en niet als waterbodem 
en een partijkeuring per 2000 ton geëist in plaats van de gebruikelijke 
10.000 m3;  

• Avelingen  
Bij Avelingen was het voornemen om vrijkomende materialen toe te passen 
op bedrijventerrein Avelingen Noord. Doordat echter het bestemmingsplan 
voor dit terrein niet tijdig gereed was is uiteindelijk besloten deze koppeling 
los te laten. Een van de knelpunten was ook het transport naar het 
bedrijventerrein, het koppelen van projecten heeft dus de nodige risico’s;  

• Noordwaard 
Bij project de Noordwaard is door de aannemer voorgesteld om de kades en 
terpen deels aan te leggen met thermisch-gereinigd materiaal. Dit heeft 
voor onrust gezorgd bij de toekomstige eigenaren van de terpen, die in de 
veronderstelling waren dat de terpen met gebiedseigen grond gebouwd 
zouden gaan worden. Besloten is om de eisen ten aanzien van de bouw van 
de terpen aan te scherpen. Deze kwestie onderstreept de noodzaak van het 
vooraf ‘managen van verwachtingen’, ook met betrekking tot het gebruik 
van materialen. 

2.5.3 Ontwikkeling in de grondbalans 
In deze periode 2011-2012 zijn voor de meeste projecten de 
aanbestedingsdocumenten voorbereid en een aanzienlijk deel van de projecten is 
ook daadwerkelijk aanbesteed. Bij een aantal projecten is de realisatie gestart 
(‘schop in de grond’). 
 
In deze periode is de hoeveelheid vrijkomende grond (zie figuur 3) aanvankelijk 
afgenomen van 36 miljoen m3 (2010) naar 30 miljoen m3 (in 2011) en daarna weer 
toegenomen tot 38 miljoen m3 (2012). Deze verschuivingen hebben te maken met 
de projecten waarvoor in 2010 nog geen SNIP3 beslissing was genomen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn de veranderingen bij de zomerbedverdieping (kleiner 
geworden), het niet uitvoeren van de Tichelbeekse Waard en de Gendsche Waard, 
het vervallen van de oevergeul bij Vianen en het vervangen van een deel van de 
kribverlaging door een langsdam en het uitvoeren van de bypass bij Kampen 
(IJsseldelta-zuid).  
 
De hoeveelheid overtollige grond (zie figuur 4) vertoonde dezelfde fluctuatie. Nog 
steeds blijkt een groot deel van de vrijkomende grond binnen het project te kunnen 
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worden gebruikt. Het deel waarvan werd aangenomen dat deze zou kunnen worden 
gebruikt voor verondiepen van een zandwinplas nam in de laatste twee jaar wel af, 
met name omdat geen afspraak gemaakt kon worden met de eigenaar van de 
zandwinplas in Munnikenland. 
 
De hoeveelheid (sterk-verontreinigde) baggerspecie waarvan werd aangenomen dat 
deze moest worden gestort is in een paar jaar fors afgenomen, van 1.200.000 m3 
(in 2010) tot 550.000 m3 in 2012. Deze ontwikkeling is voor een groot deel een 
gevolg van aanpassingen in de zomerbedverdieping. Deze is qua omvang 
gehalveerd en de inschatting is dat er nauwelijks nog sterk verontreinigde 
baggerspecie zal vrijkomen. 

2.5.4 Ontwikkeling van het risicoprofiel  
 
In de periode 2010 – 2012 is het risico op programmaniveau gestaag afgenomen. 
Alleen de mogelijke sluiting van depot IJsseloog, heeft tot een tijdelijke toename 
van het risico geleid.  
 
In grote lijnen is het programmarisico afgenomen vanwege de volgende 
ontwikkelingen: 

• De onzekerheden met betrekking tot het wettelijk kader, die in de periode 2007-
2010 van grote invloed waren op de programmarisico’s, zijn in deze periode 
duidelijk verkleind. De risico’s op aanvullende eisen bij het ontgraven en 
toepassen van grond en baggerspecie zijn gereduceerd tot een klein restrisico.  

• Voorafgaande aan de aanbestedingen zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, 
die een betere onderbouwing geven van de aard en kwaliteit van de vrijkomende 
grond. Deze onderzoeken hebben (op hoofdlijnen) niet geleid tot andere 
inzichten. 

• Na de aanbesteding van projecten zijn programmarisico’s naar beneden bijgesteld 
omdat een deel van de risico’s door de initiatiefnemers en de aannemers worden 
gedragen. Uiteraard verdwijnen de risico’s niet met de overdracht ervan van 
opdrachtgever naar opdrachtnemer. Als een opdrachtnemer kan aantonen dat het 
‘redelijk en billijk’ is dat RWS tegenvallers afdekt dan komen ze toch voor 
rekening van Rijkswaterstaat. Desondanks is er op programmaniveau nog wel een 
risicoreservering nodig voor projecten tijdens de realisatiefase. Deze risico’s zijn 
geclusterd tot de volgende drie risico’s: 
• sterk afwijkende bodemsamenstelling; 

Op grond van de UAV-GC kan dit risico niet volledig bij een aannemer worden 
gelegd;  

• aanvullende eisen vanuit bevoegd gezag of omgeving;  
Dit risico is bijvoorbeeld opgetreden bij project de Noordwaard, waar tijdens 
de realisatie is besloten om aanvullende eisen te gaan stellen aan grond die in 
woonterpen wordt toegepast; 
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• logistieke knelpunten  
De voorziene aan-/afvoer van grondstromen blijkt soms niet mogelijk te zijn. 
Dit kan betrekking hebben op de beschikbaarheid van werkwegen en 
loswallen, maar ook op de beschikbaarheid van bestemmingen van grond die 
door de opdrachtgever zijn voorgeschreven en waar de aannemer 
redelijkerwijs op had kunnen rekenen. Een voorbeeld hiervan is opgetreden in 
het project Avelingen, waar de voorgenomen afvoer van materiaal naar de 
bestemmingslocatie niet mogelijk bleek omdat een daarvoor benodigd 
bestemmingsplan nog niet was aangepast.  

 
In 2012-1 zijn de risico’s met €5 miljoen toegenomen door onzekerheid over 
archeologische vondsten.  

2.5.5 Conclusies 
Deze derde periode werd vooral gekarakteriseerd door de overgang van 
planvorming naar uitvoering. Het wettelijk kader is in deze periode relatief stabiel 
geweest en ook in de omvang van het grondverzet zijn geen grote veranderingen 
opgetreden. De in deze periode uitgevoerde onderzoeken bevestigden de eerder 
opgestelde grondbalansen. De onderzoeken bij start van de realisatiefase (SNIP5) 
zijn weliswaar nog niet voldoende voor de meldingen in kader van Besluit 
bodemkwaliteit, maar geven een deskundig opdrachtnemer voldoende zekerheid 
voor de uitvoeringsfase. Echter in de praktijk blijkt dat hierover tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer verschil van mening kan bestaan.  
 
In de vraagspecificaties en Annex V is duidelijk opgenomen dat na aanbesteding/ 
contractvorming de aannemer de  taak heeft om de benodigde aanvullende 
onderzoeken uit te voeren, en te zorgen voor een verantwoorde toepassing en 
afvoer van vrijkomende grond.  Daarbij blijft de initiatiefnemer echter wel 
eindverantwoordelijk.  
 
Bij de aanbesteding worden risico’s veelal door de markt overgenomen waardoor 
het programmarisico is gedaald. De praktijk moet leren of dit ook tot een beperking 
van uiteindelijke kosten zal leiden. Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop 
‘omgaan met vrijkomende materialen’ is geregeld in de aanbesteding (en 
contracten) bepalend is voor de risicoverdeling en een groot deel van de 
uiteindelijke kosten van grondverzet.  
 
Ook in deze periode heeft de implementatie van nieuwe wetgeving tot enige onrust 
en dus risico’s geleid. Het cluster Grond is actief opgetreden om de gevolgen te 
beperken. Ook de reservering van depotruimte in bijvoorbeeld IJsseloog heeft geleid 
tot een beheersing van het risico dat voor sterk-verontreinigde grond geen 
geschikte (lees: kosteneffectieve) bestemming meer beschikbaar zou zijn. De 
grootte van deze grondstroom (ernstig verontreinigde bagger) is in deze periode  
sterk afgenomen. 
 
De werkwijze van het cluster Grond is in deze periode ook veranderd. De 
afstandelijke, toetsende, rol is in deze periode veranderd in een meer faciliterende 
rol. Er is vaak tussentijds meegelezen met de concept-contractdocumenten en bij de 
projecten in de realisatiefase is er periodiek contact geweest over de voortgang van 
het project en eventuele knelpunten tijdens de realisatie.  
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3 Samenvatting en conclusies 

3.1 Samenvatting 
 

3.1.1 Inleiding 
In de PKB Ruimte voor de Rivier is het tijdig bestemmen van vrijkomende grond als 
een groot risico geïdentificeerd. Om dit risico te beheersen is door de afdeling 
Kennis, cluster Grond, een strategie voor het bestemmen van grond uitgewerkt en 
toegepast. In opdracht van het DT van de PDR heeft het cluster Grond van de 
afdeling Kennis een evaluatie uitgevoerd van de ontwikkelingen in de grondbalans, 
de bestemming van vrijkomende grond, en grondgerelateerde risico’s in de periode 
2007-2012. Hierbij is de grondbalans en het ‘risicoprofiel grond’ van de PKB als 
referentie gebruikt. In de evaluaties zijn drie periodes in beschouwing genomen: 

• 2007 - 2009. In deze periode zijn voor de meeste Ruimte voor de Rivier 
maatregelen de voorkeursalternatieven opgesteld (SNIP2a beslissingen); 

• 2009 - 2010. In deze periode zijn voor de meeste Ruimte voor de Rivier 
maatregelen de SNIP3 beslissingen genomen; 

• 2011 – 2012. In deze periode is voor de meeste Ruimte voor de Rivier 
maatregelen de aanbesteding en uitvoering gestart (SNIP5a beslissingen). 

 
Onderstaand is een samenvatting gegeven van de bevindingen, waarbij deze zijn 
onderverdeeld in drie thema’s: de ontwikkeling van de grondbalans, de ontwikkeling 
van de bestemmingenstrategie en de ontwikkeling van wet en regelgeving in relatie 
tot grondverzet.  

3.1.2 Ontwikkeling grondbalans  
Uit de evaluatie blijkt dat de grootste veranderingen in de omvang van het 
grondverzet en in de risico’s van het grondverzet hebben plaatsgevonden in de 
eerste periode van de planuitwerking (2007-2009).  
In deze periode is voor de meeste projecten een voorkeursalternatief vastgesteld 
(SNIP2a) en is beter zicht gekomen op de omvang van het grondverzet en de 
bestemming van vrijkomende grond. De bodemonderzoeken gaven een beter zicht 
op de kwaliteit van vrijkomende grond (en dus de hergebruiksmogelijkheden. 
Hierdoor kon het risicoprofiel ook worden bijgesteld. Een paar opvallende 
constateringen in de ontwikkeling van de grondbalans zijn:  

• Onderschatting grondverzet in de PKB. Door de varianten in meer detail te 
ontwerpen, ontstond er een beter beeld van de omvang van het grondverzet. De 
schetsmatige ontwerpen uit de PKB bleken het grondverzet systematisch te 
onderschatten. Een belangrijke oorzaak hiervoor was de noodzaak om extra te 
ontgraven ter compensatie van maatregelen waarmee het plan beter in de 
omgeving kon worden ingepast. 

• Toename hergebruik. Bij de planuitwerking is ook gebleken dat de mogelijkheden 
tot het hergebruik van grond in de PKB zijn onderschat. Er kon veel meer 
vrijkomend bodemmateriaal op functionele wijze binnen de maatregelen worden 
hergebruikt in terpen, kades en dijken. Het Besluit bodemkwaliteit trad 
gedurende het project in werking en maakte dit mogelijk. Hierdoor is de 
hoeveelheid overtollige grond (niet-vermarktbaar) afgenomen.  
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• Vanaf 2010 (na de SNIP3 fase) zijn de grondhoeveelheden nog maar weinig 
veranderd. In afzonderlijke projecten zijn er nog wel fluctuaties, maar op 
programmaniveau vallen deze tegen elkaar weg. Wel opvallend is de daling van 
de hoeveelheid sterk verontreinigd bodemmateriaal. Blijkbaar was deze 
hoeveelheid op basis van eerste verkennende onderzoeken overschat. 

 
Uiteindelijk is de omvang van het totale grondverzet met ongeveer 70% 
toegenomen ten opzichte van de PBK en is de hoeveelheid overtollige grond 
gehalveerd. Mede hierdoor zijn de geraamde uitvoeringskosten- en risico’s niet 
toegenomen, wat misschien zou worden verwacht op basis van de toegenomen 
omvang van het grondverzet. 
 
Bij de SNIP-toetsingen door het cluster Grond is gebleken dat er vaak onvoldoende 
onderbouwing aanwezig was van de grondbalansen en kostenramingen. Naar 
aanleiding hiervan is er samen met de initiatiefnemers en ingenieursbureaus veel 
energie gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van grondstromenplannen en 
ramingen van het grondverzet. Hiertoe is ook de ‘Handreiking 
grondstromenplannen’ opgesteld. De toetsende rol die het cluster Grond had in de 
eerste periode, is ook verschoven naar een meer faciliterende rol in latere fasen van 
het project. Dit heeft ertoe geleid dat bij de SNIP3-beslissingen in alle gevallen een 
goed onderbouwde grondbalans aanwezig is geweest, en dat de hiervoor benodigde 
bodemonderzoeken voor een groot gedeelte bij SNIP3 al waren uitgevoerd. Normaal 
werd dit pas tijdens het voorbereiden van een SNIP4/5 beslissing gedaan. Het risico 
van afwijkingen op grondstromen (hoeveelheid en kwaliteit) is daarmee beperkt, 
maar natuurlijk blijft er altijd een restrisico aanwezig. In vrijwel alle gevallen is er 
bij de start van de aanbesteding nog geen 100% dekkend onderzoek uitgevoerd en 
is toch besloten om een deel van de bodemonderzoeken door de aannemer te laten 
uitvoeren. Dit past goed bij het inkoopbeleid van RWS en sluit aan op de 
bestemmingenstrategie van PDR. Overigens geeft ook een 100% dekkend 
onderzoek nooit volledige zekerheid. 
 
Samenvattend concluderen wij dat met name de landschappelijke inpassing van 
maatregelen in de planfase (streven naar ‘ruimtelijke kwaliteit’) leidt tot een 
toename van het grondverzet ten opzichte van de PKB. Gelukkig is ook het 
hergebruik binnen de maatregelen sterk toegenomen, het Besluit bodemkwaliteit 
maakte dit beleidsmatig mogelijk en in de praktijk blijken er toch veel 
mogelijkheden te zijn om grond die binnen een deel van het project vrijkomt nuttig 
dus functioneel te hergebruiken (gesloten grondbalans). De PDR heeft verder, via 
toetsingen en het faciliteren van initiatiefnemers, veel energie gestoken in de 
kwaliteitsverbetering van grondstromenplannen, het vroegtijdig uitvoeren van 
(chemisch en geotechnisch) bodemonderzoek en de afstemming van de resultaten 
met bevoegd gezag. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de plannen 
tussen SNIP2 en SNIP3, een betrouwbaar inzicht in grondstromen, en een daling en 
(daarna) stabilisatie van het risicoprofiel.  

3.1.3 Ontwikkeling bestemmingenstrategie 
 
Al tijdens de PKB is het risico van onvoldoende (kosteneffectieve) bestemmingen 
voor overtollige grond onderkend. Niet alle grond is goed bruikbaar als primaire 
bouwstof en zeker sterk verontreinigde grond heeft een negatieve marktwaarde. Bij 
de start van het project was nog niet zeker of (goedkope) bestemmingen 
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gerealiseerd konden worden. In de PKB was verondersteld dat een aanzienlijk deel 
van het vrijkomende bodemmateriaal gestort zou moeten worden.  
 
Het cluster Grond heeft veel ingezet op het beheersen van dit risico. Hiertoe is een 
bestemmingenstrategie opgesteld, is veel geadviseerd bij het opstellen van 
grondbalansen (waarvoor een handreiking is opgesteld) en zijn de toetsmomenten 
bij het beoordelen van plannen benut. Ook is geadviseerd om vroegtijdig 
bodemonderzoek uit te voeren (ook naar geotechnische parameters) om te kunnen 
borgen dat de voorgenomen bestemming ook voor wat betreft kwaliteit 
(milieuhygiënisch en grondmechanisch) haalbaar is. In 2009 is een 
bestemmingenstrategie vastgesteld die bestond uit drie mogelijkheden met 
afnemende voorkeur: 
1 streven naar een gesloten grondbalans. Een van de meest effectieve maatregelen 

om het risico ten aanzien van de bestemming van grond te reduceren is het 
mogelijk maken van een gesloten grondbalans op projectniveau. Door binnen het 
project voldoende hergebruik van grond mogelijk te maken hoeft deze grond niet 
te worden afgevoerd, wat transport en acceptatiekosten scheelt. Het sluiten van 
de grondbalans is niet in alle maatregelen volledig mogelijk, maar er blijken in de 
praktijk toch veel kansen te zijn in functionele toepassingen zoals 
dijkverleggingen. Een gesloten grondbalans is ook niet als een verplichting in de 
contractdocumenten opgenomen om de aannemer zoveel mogelijk vrij te laten; 

2 ‘markt, tenzij’. Bij de maatregelen die in uitvoering zijn genomen is de aannemer 
geheel verantwoordelijk gemaakt voor het op een verantwoorde wijze afvoeren 
van overtollige grond, en zijn de risico’s bij de markt neergelegd. Hiertoe is de 
standaard Annex V uit het contractenbuffet (vrijkomende materialen) aangepast. 
Er worden in principe geen bestemmingen ‘voorgeschreven’. ‘Werk met werk’ 
maken wordt derhalve aan de markt overgelaten. Aandachtpunten zijn wel dat 
Rijkswaterstaat als ontdoener van grond en materialen aansprakelijk blijft voor 
een verantwoorde afvoer ervan. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre het risico 
ook echt aan de markt kan worden gelaten, en of dat op programmaniveau of 
maatregelniveau altijd tot lagere kosten leidt. Bij het programma Ruimte voor de 
Rivier blijkt, uit de resultaten van aanbestedingen tot op heden, dat het principe 
‘markt, tenzij’ voor de afzet van grond goed werkt. De volgende (realisatie-)fase 
van het programma moet uitsluitsel geven; 

3 Storten in Rijksdepots. Vrijkomende niet toepasbare baggerspecie kan in de 
Rijksdepots worden geborgen. Dit is specifiek opgenomen in Annex V en op 
programmaniveau is een afspraak gemaakt over de beschikbare depotruimte. 
Besloten is om het baggerspeciedepot IJsseloog langer in bedrijf te houden in het 
belang van de uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregelen.  

 
In de periode 2008-2011 is diverse keren onderzocht in hoeverre een actievere 
sturing van grondstromen nodig of wenselijk zou kunnen zijn, onder andere in het 
kader van duurzaam inkopen. Er is bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre een 
grootschalige functionele bestemming in Rijkswateren ontwikkeld zou kunnen 
worden als bestemming (zoals een gorsverbreding in Haringvliet, vooroevers bij de 
Houtribdijk) voor bodemmateriaal uit Ruimte voor de Rivier. Deze initiatieven zijn 
niet tot uitvoering gekomen. Door signalen vanuit de markt is er onvoldoende 
noodzaak gevoeld om afspraken te maken over een aanbodgarantie.  
 
Ook is onderzocht in hoeverre een koppeling van maatregelen langs de IJssel 
voordelen zou bieden (financieel en qua beperking transport/CO2). Ook hier is 
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besloten geen actieve sturing van grondstromen toe te passen, omdat dit te veel 
raakvlakrisico’s zou introduceren. Wel is besloten om vanwege synergievoordelen 
(potentiële uitwisseling grondstromen) de maatregelen zomerbedverdieping en 
bypass Kampen te combineren tot één aanbesteding. Het daadwerkelijke ‘Werk met 
werk’ maken kan op die manier aan de uitvoerende marktpartij overgelaten. 
 
Voor de strategie ‘markt, tenzij’ is het wel wenselijk dat er voldoende openheid is 
over de ophanden zijn de projecten, zodat bestemmingen voor vrijkomende grond 
kunnen worden voorbereid. Om deze reden heeft de PDR de grondbalans van het 
programma gepubliceerd op haar website en deze regelmatig geactualiseerd. 
 
De in 2009 vastgestelde bestemmingenstrategie voor vrijkomende grond blijkt (tot 
op heden) goed te werken. Op basis van signalen uit de markt, en resultaten van 
aanbestedingen kan worden geconcludeerd dat er geen actieve sturing op 
grondstromen (meer) nodig is. Om kansen zichtbaar te maken worden gegevens 
over het te verwachten grondverzet beschikbaar gesteld aan marktpartijen zodat 
maximaal van het uitgangspunt ‘markt tenzij’ gebruik kan worden gemaakt.  
 

3.1.4 Ontwikkelingen in Wet- en regelgeving  
De inwerkingtreding van het Bbk en de Waterwet is van groot belang geweest in de 
ontwikkeling van het risicoprofiel van grond. Bij de start van het programma was er 
veel onzekerheid over de (complexiteit) van de eisen die aan het grondverzet 
worden gesteld, en de verwachte veranderingen daarin door wijzigingen in wet- en 
regelgeving. Het Bbk en de Waterwet zouden voor vereenvoudiging moeten zorgen, 
maar waren nog in ontwikkeling. De invulling was nog onduidelijk en bovendien 
afhankelijk van (interpretatie) van Europese wetgeving zoals de Richtlijn 
Afvalstoffen en de Grondwaterrichtlijn. Dit vertaalde zich in grote (financiële) 
afbreukrisico’s. 
 
Het cluster Grond heeft de afgelopen jaren de beleidsomgeving geadviseerd over de 
zich ontwikkelende regelgeving (Besluit bodemkwaliteit 2008, Waterwet 2010) voor 
grondverzet. De adviezen waren erop gericht de complexe regelgeving te 
vereenvoudigen, verduidelijken en werkbaar(der) te maken. Dit om zoveel mogelijk 
te bewerkstelligen dat de regelgeving de projectuitvoering faciliteert.  
 
Met de vaststelling van het Bbk in 2008 zijn de (financiële) risico’s van het 
programma Ruimte voor de Rivier sterk gedaald. Het belangrijkste aspect daarbij 
was dat er meer eenduidigheid kwam in de regelgeving, waarbij voor het 
programma Ruimte voor de Rivier met name de regelgeving ten aanzien van 
grootschalige bodemtoepassingen belangrijk is geweest. Achteraf is gebleken dat er 
in eerste instantie iets te positief op de nieuwe regelgeving is gereageerd, wat ook 
zichtbaar is in een toename van het risicoprofiel in de periode 2009-2010. Bij de 
planuitwerkingen en de projectbeslissingen kwamen veel interpretatieverschillen 
over de nieuwe regelgeving aan het licht. In deze situaties is door het cluster Grond 
veel energie gestoken in overleg met initiatiefnemer en bevoegd gezag om tot 
werkbare oplossingen te komen. In een aantal gevallen bleken er op de werkvloer te 
grote verschillen van inzicht te bestaan die vervolgens als aanleiding werden gezien 
om de regels nader uit te werken en detailleren. Dit blijkt uit het volgende:  
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• verondiepen van zandwinplassen. Maatschappelijke discussie heeft aanleiding 
gegeven tot een aanscherping en verduidelijking van de regelgeving in de 
‘Circulaire zandwinplassen. Voor de zandwinplas in het Ruimte voor de Rivier 
project Schellerwaard, die gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied, 
bracht de maatschappelijke ophef veel discussie en vertraging met zich mee. Na 
aanvullend onderzoek door Deltares is, vooruitlopend op het verschijnen van de 
‘Circulaire zandwinplassen’ een protocol met aanvullende eisen opgesteld. Mede 
vanwege de onduidelijkheid en gevoeligheid door de ontstane commotie is maar 
in relatief weinig projecten het verondiepen van een zandwinplas tot onderdeel 
van het project gemaakt; 

• het vervallen van de saneringsregeling voor waterbodems leidde in een aantal 
projecten tot discussie over de kwaliteit van de achterblijvende bodem. Dit 
speelde bijvoorbeeld bij de Noordwaard (verspreiding van verontreinigd sediment 
in de Biesbosch) de Dijkteruglegging Lent (puntbronnen in binnendijks gebied), 
en de Millingerwaard (asbest), maar ook buiten het programma Ruimte voor de 
Rivier. In feite werd steeds dezelfde discussie over de betekenis van de 
normstelling gevoerd, maar dan steeds vanuit een nieuw vertrekpunt. Daarin 
staat de vraag centraal in hoeverre stoffen uit de bodem in het water terecht 
kunnen komen. Deze vraag staat ook centraal in het aangescherpte beleid voor 
diepe plassen. Hoewel het steeds dezelfde discussie betreft wordt deze toch per 
case/invalshoek beslecht. Veelal door een nieuw instrument (toetskader) te 
introduceren. Dit leidt ertoe dat het juridisch kader weer complexer wordt en 
tevens tot het meten met meerdere maten; 

• zoals eerder genoemd is door de vaststelling van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
het risicoprofiel in de periode 2007-2008 sterk gedaald, en zijn de mogelijkheden 
voor bestemmen van vrijkomende grond vereenvoudigd. Echter na 2008 is 
gebleken dat bij het van kracht worden van iedere nieuwe wet onduidelijkheid en 
weerstand ontstaat bij betrokken partijen (zoals bevoegd gezag), met de 
bijbehorende discussies, onzekerheden en toename van risicoprofiel. Dit kan 
verbeteren door vanuit de inhoud een betere regie te voeren op de opgeworpen 
vraagstukken en het zich ontwikkelende dossier. Indien vanuit de inhoud wordt 
geredeneerd, zijn er kansen om via de omgevingswet de nieuw ontstane wirwar 
van normen, richtlijnen en protocollen te ontwarren en te vereenvoudigen. 

3.2 Aanbevelingen en verbetermogelijkheden 
Op grond van onze ervaringen als cluster Grond komen wij tot de volgende 
aanbevelingen.  
 
1 Vanuit de uitvoeringspraktijk is door de PDR actief meegewerkt aan ontwikkeling 

en implementatie van beleid en regelgeving. Hierbij is gezorgd voor goede 
argumentatie/onderbouwing van probleemstellingen. 

2 Met behulp van de grondbalans konden de gevolgen van mogelijke wijzigingen 
zichtbaar worden gemaakt. De organisatie en de (inhoudelijke) regie op de 
ontwikkeling en implementatie van nieuwe regelgeving dient beter gestructureerd 
te worden. Er is vanuit de PDR veel op ad hoc basis, bij knelpunten, opgetreden. 
Een structurele en georganiseerde samenwerking (kennisdelen) met 
beleidsmakers (kaderstellende dienst) en bevoegde gezagen zou mogelijk geleid 
kunnen hebben tot beter onderling begrip, minder knelpunten en snellere/betere 
oplossingen. Deze ervaring kan worden gebruikt bij de ontwikkeling en 
implementatie van de Omgevingswet.  
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3 Benutten van de ervaring met de opgedane werkwijze van PDR (proactieve en 
klantgerichte inzet van het cluster Grond als backoffice) en de ontwikkelde 
instrumenten in andere programma’s (HWBP, KRW, Deltaprogramma). Het betreft 
de ‘Handreiking grondstromenplannen’, sturen op gesloten grondbalans, 
toetskader grondverzet, consistentietoets, risicodossier, annex V.  

4 In de verkenningsfase voldoende aandacht schenken aan het grondverzet en de 
mogelijkheden van een gesloten grondbalans. Bij de keuze van het 
voorkeursalternatief kan de hoeveelheid overtollige grond sterk worden beperkt. 
Dit verlaagt de uitvoeringskosten en het risico op meerkosten voor het afvoeren 
van overtollige grond. Zorg dat de juiste deskundigheid aan tafel is (integraal 
ontwerp). Maatregelen binnen een programma kunnen worden gecombineerd en 
afgestemd, zodat marktpartijen in staat zijn om een efficiënte en gesloten 
grondbalans te realiseren. 

5 Breder toepassen van de bestemmingenstrategie, waarbij zoveel mogelijk vrijheid 
wordt gelaten aan marktpartijen om het grondverzet uit te voeren en 
bestemmingen te realiseren voor vrijkomende grond zorgt voor gezonde 
marktwerking. De marktpartijen vroegtijdig inzicht geven in de globale omvang 
van de te verwachten grondverzet geeft hen de mogelijkheid te anticiperen op 
komende werkzaamheden.  

6 Uit projecten die in uitvoering zijn concluderen wij dat het principe ‘markt tenzij’ 
goed werkt. Aanbevolen wordt de strategie te evalueren als een deel van de 
Ruimte voor de Rivierprojecten is uitgevoerd. Daarin moet zeker worden 
betrokken hoe in de praktijk door de markt is omgegaan met exogene restrisico’s, 
zoals afwijkende bodemkwaliteit en samenstelling. 
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Lijst met afkortingen 
 
 
ABR/M  Actief Bodembeheer Rijntakken/Maas 
Bbk  Besluit bodemkwaliteit 
BLbi  Besluit Lozingen buiten inrichtingen 
BVB 1993 Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie 1993 
DG-RWS Directoraat Generaal Rijkswaterstaat 
DGW/R  Directoraat Generaal Water en Ruimte 
RWS-DI  Rijkswaterstaat, Dienst Infrastructuur  
RWS-DIJG Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied 
HWBP  Hoog Water Beschermingsprogramma 
I&M  Ministerie van Infrastructuur&Milieu  
KRW  Kader Richtlijn Water 
OG  Opdrachtgever 
ON  Opdrachtnemer 
PDR  Programma Directie Ruimte voor de Rivier 
PKB  Planologische Kern Beslissing 
PRI  Probabilistische Raming Infrastructuur  
RvdR  Ruimte voor de Rivier 
RWS  Rijkswaterstaat 
RWS-ON Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
RWS-SDG Rijkswaterstaat Staf Directeur Generaal 
SLIB  Rijkswaterstaat-Platform voor het verantwoorden van vragen over het Besluit 
  bodemkwaliteit  
SNIP  Spelregels voor Natte Infrastructuur Projecten 
TF  Task Force 
Wbb  Wet bodembescherming 
WD  Waterdienst (van Rijkswaterstaat) 
WILWAT Rijkswaterstaat-project m.b.t. de implementatie van de Waterwet 
WM  Wet milieubeheer 
WVO  Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 
 
 
 


